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  مقدمة
  

  

  

  

 فكر شمولي يقوم على أساس مـن العقيـدة الّربانّيـة،            الفكر اإلسالمي  

وتأثيره في القناعات والسلوك كبير، وهو من أعظم حاجات اإلنسان المسلم فـي             

 من هنا ال بد من االهتمام بتثقيف الطالب وتربيته على أساس          . كافة مراحل نموه  

من هذا الفكر في كل المراحل الدراسّية، بما فيها المرحلة الجامعّية، وبما يتالءم             

  .مع مستوى نضوج الطالب وحاجاته وخبراته
  

تبدأ صلة المسلم بالفكر اإلسالمي من طفولته، وتـستمر هـذه الـصلة               

وتتصاعد بتصاعد وعيه، وهو بحاجة دائمة إلى ما ُيلبي شغفه للعلـم، وشـوقه              

وهو يتوقع أن يجد في كل مرحلة ما ال         . ه، ورغبته في تطوير سلوكه    للصلة برب 

يجده في المراحل السابقة، لذا ال ُبد من مراعاة ذلك عند قيادة العملّية التعليمّيـة،               

  .بما في ذلك الكتاب الذي يشكل مع المحاضرات المرجعّية األولى للطالب
  

الب، وأن يكون لقد حرصنا في هذا الكتاب على أن نراعي حاجات الط  

المضمون في مستوى توقعاته؛ لذا عملنا على تزويده بمعارف وخبرات جديدة، 

 وحرصنا .في ثوب جديد يساعده على التعلم ويثير لديه الدافعّية للتفكير وااللتزام

. على أن يكون المضمون أساساً لمنهجّية سوية في التفكير



 ١٤

 



 ١٥

  

  الفكر اإلسالمي
  

  

  

  

  

إمعان النظر والتأمل في األشـياء الحـسّية        : بأنّه  الفكر أن نعّرف يمكن    

  .والمعنوّية من أجل الوصول إلى حقيقتها

  . مثل أن نمعن النظر لمعرفة أسباب صدأ عنصر الحديد:الحسية

. مثل أن نمعن النظر لمعرفة أسباب سقوط الـدول واإلمبراطوريـات           :المعنوية

، وعلى نتاج هذه العمليـة      )تّفكرال(ويغلب أن ُيطلق على عملّية إمعان النظر اسم         

  .)الفكر(اسم 
  

  لماذا هو إسالمي؟

ألنّه ناتج عن إمعان النظر في مصادر اإلسالم من قبل المسلمين عبـر             

 الفكر الذي أتى نتيجة تفاعل المسلمين عبر العصور مـع           فهو .العصور المختلفة 

ل الـدين   اإلسالم؛ كالفقه، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول الحديث، وعلم أصـو          

  .الخ...  ، وعلم األخالق، وعلم التربية، وعلم التفسير )العقيدة(
  

   :خالصة

  :يكون الفكر إسالمياً في الحاالت اآلتية

 .عندما يكون المفكّر مؤمناً باإلسالم ومقتنعاً بمبادئه .١

، ويكون نتاجه الفكـري     عندما ُيعمل المسلُم فكره في المصادر اإلسالمّية       .٢

 .صادر، والتي هي األصولمؤسسا على هذه الم



 ١٦

 فـي   ستنديلكنه  عندما ُيعمل المسلم فكره في المصادر غيراإلسالمّية، و        .٣

 . عقيدة وشريعة إلى أساسيات اإلسالم ومواقفهتقييمه وأحكامه

وعليه ال يكون فهم المستشرقين الدارسين لإلسـالم، وال اسـتنباطاتهم، وال            

ر المسلمين المتـاثرين بأصـول      وكذلك ال يعتبر فك   . أحكامهم، فكراً إسالمياً  

  .الفلسفات غير اإلسالمّية فكراً إسالمياً
  

  :قضايا للنقاش

 هل الفكر اإلسالمي معصوم من الخطأ؟ 

 هل يمكن مراجعة هذا الفكر وانتقاده؟ 

 ؟تمتإذا جازت المراجعة فعلى أي أساس ينبغي أن  
  

  :من أسس الفكر اإلسالمي

  .التوحيد :األساس األول

والمرّبي ... فهو وحده، سبحانه، الخالق الرازق الواهب     : ةتوحيد الربوبي   .أ 

  .لعباده

 الحقيقي فينبغي أن يكون وحده المعبود       وحده الرب  ألنّه   :توحيد األلوهية   . ب 

 . )المألوه(

  :توحيد األسماء والصفات  . ج 

والمسلم ُيثبت هللا  هذه الـصفات  . فاهللا هو وحده المتصف بصفات الكمال    

أسماء اهللا وصفاته التي ثبتت بالقرآن والسنّة، من        وينزهه عن كل نقص، ويؤمن ب     

  . وال نَصفُ اهللا تعالى إال بما وصف به نفسه.غير تعطيل وال تكييف وال تشبيه

نفي الصفات، كما يفعل المعتزلة؛ فهم ينفون أن تكون هللا صفة سمع أو             : التعطيل

 ومن  .بذاتهإّن اهللا تعالى بصير بذاته وسميع       : ويقولون. صفة إبصار غير الذات   

هنا نشأت مسألة خلق القرآن عند المعتزلة؛ فقد زعموا أّن اهللا تعـالى ال يـتكلم                



 ١٧

وإنما يخلق الكالم، فالكالم الذي سمعه موسى، عليه السالم، مثالً، لم يتكلم به اهللا              

  .تعالى، وإنما خلقه اهللا تعالى في الشجرة

   .ت المخلوقينثبات كيفّية للصفة، وتشبيهها بصفاإ: التكييف والتشبيه

ليس كمثلـه شـيء وهـو الـسميع         : " من سورة الشورى   ١١ جاء في اآلية    

  ١ .؛ فالخالق سبحانه منزه عن المثيل، وهو متصف بصفات الكمال"البصير
  

  : على أهل الكتاب في مسألة التوحيدالقرآن الكريمبعض مآخذ 

 هـو   لقد كفر الذين قـالوا إن اهللا      " : من سورة المائدة   ١٧جاء في اآلية    

لقد كفـر الـذين     " : من سورة المائدة   ٧٢وجاء في اآلية    . "...المسيح ابن مريم    

قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسـرائيل اعبـدوا اهللا                

ربي وربكم، إنّه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنّة، ومأواه النـار ومـا                

لقد كفر الذين قالوا    " : من سورة المائدة   ٧٣ية  وجاء في اآل  . "للظالمين من أنصار  

 من سورة   ٣٠وجاء في اآلية    . "...إن اهللا ثالث ثالثة، وما من إله إال إله واحد           

وقالت اليهود عزير ابن اهللا، وقالت النصارى المسيح ابـن اهللا، ذلـك             " :التوبة

 ٣١يـة   وجاء في اآل  . " ...قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل       

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا والمسيح ابـن          " :من سورة التوبة  

  ."مريم، وما أمروا إال ليعبدوا إلهاً واحداً، ال إله إال هو، سبحانه عما يشركون
  

  :ربانية المصدر والقيم :األساس الثاني

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .١

   هـ١٤٠٠، ٦شرح العقيدة الطحاوية، زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط .١

  م١٩٧٨اإليمان، محمد نعيم ياسين، الجامعة األردنية، عمان،  .٢

  م٢٠٠٠، ١القبسات السنية، صالح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط .٣

  هـ١٤٢٣، ٨اإلرشاد إلى صحيح اإلعتقاد، صالح الفوزان، شركة النور، فلسطين، ط .٤



 ١٨

  :عندما يكون المصدر هو الرب فإن ذلك يعني

 وأي خـروج    .ر مع الفطرة؛ ألّن الذي خلق هو الذي أنـزل         انسجام هذا الفك  . ١

على مبادئ الدين يعني التناقض مع الخلق، مما يؤدي إلى حدوث الخلل، كما هو              

األمر، مع الفارق في التمثيل، عندما نخالف أوامر الصانع الذي أرسل إلينا بمـا              

ـ ُي  في قدرتـه     فكيف عندما يكون الصانع هو الخالق، الكامل       ،)الكاتالوج(سمى ب

  !وعلمه وحكمته؟

استناد هذا الفكر إلى الحقيقة المطلقة، مما يجعله األقرب إلـى الـصواب،             . ٢ 

 . والزللواألبعد عن الخطأ

قوة فعل هذا الفكر في المجتمعات، الستناده إلى اإليمان، حيث ال سلطة على             . ٣ 

وى دوافع االلتزام   وواقع الناس يثبت أّن اإليمان باهللا هو من أق        . الضمير إال للدين  

 .على مستوى مجموع البشر
  

  .وحدة الدنيا واآلخرة :األساس الثالث

فصالح دنيا المرء يؤّدي إلى صالح آخرته، وصالح آخرتـه مـشروط              

وفي الوقت  . وهذا يعني أّن اإليمان باآلخرة يؤّدي إلى صالح الدنيا        . بصالح دنياه 

غ وجوده في الدنيا، وال يجد نفـسه        الذي يكفر فيه اإلنسان باآلخرة فإنّه يفقد مسوّ       

بعد ذلك ملزماً بالقوانين والقيم واألخالق، فتصبح المصلحة الفردّية هي المحّرك           

وواقع المجتمعات المادّية يثبت ذلك؛ فأنـت تـرى أّن          . والمسّوغ والقيمة والمبدأ  

  .الفلسفة النفعّية هي الفلسفة التي يقوم على أساسها واقع هذه المجتمعات
  

  :ل توضيحيمثا

 كل قطعة في هذا التلفـاز       عندما ينقطع التيار الكهربائي عن التلفاز فإنّ        

تفقد معناها ووظيفتها، وكذلك األمر في حياة البشر عندما تنقطع الصلة بالـدين،             

 ،وعلى وجه الخصوص باآلخرة، فكل شيء يفقد عندها معنـاه، حتـى الحيـاة             



 ١٩

 تفقد سلطتها على الضمير، الـذي       وتصبح القيم والمبادئ في مهب الريح، ألنها      

واليوم تقف الفلسفات المادّية عاجزة عن إقناعنا بمسّوغ        . يشكّل مرجعّية عليا لها   

  ٢.وهدفّية الحياة بكل ما فيها
  

  :قضية للنقاش

إنسان مادي، ال يؤمن باآلخرة، ويريد أن ينتحر، كيف يمكـن أن تقنعـه بعـدم                

  !لإلقناع؟االنتحار من غير أن تستخدم الدين وسيلة 
  

  :من خصائص ومزايا اإلسالم

  الشمول والكمال :أوالً

ومن هنا يالحظ المسلم أّن في اإلسالم إجابة عن         . فهو شامل لجميع نواحي الحياة    

  .كل سؤال، أي أّن هناك حكماً شرعياً لكل حركة وسكنة

  :مثال

 وإذا  .واجإذا أراد المسلم أن يتزوج يجد أّن هناك أحكاماً للخطبة، ثم أحكاماً للـز             

حملت زوجته يجد أّن هناك أحكاماً للجنين، ثّم أحكاماً للمولود، ثم هنـاك أحكـام               

للحضانة والرضاع، وهناك تفصيل ألحكام تربيـة األوالد، وتفـصيل ألحكـام            

وفي حالة اختالف الزوجين هناك أحكام للقضاء، فـإذا         . النفقات، وأحكام األسرة  

ق، فإذا مات أحدهما فهناك أحكام للجنائز،       رغبا في االنفصال فهناك أحكام للطال     

. وهكذا إلى درجة أنك ال تصل إلى طريق مـسدود         ... ثم هناك تفصيل للميراث     

  .فهذا هو الشمول والكمال
  

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .٢

  م١٩٨١نظام اإلسالم العقيدة والعبادة، محمد المبارك، دار الفكر، دمشق،  .١

  م١٩٨٣، ١عقيدة المسلم، محمد متولي شعراوي، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة، ط .٢



 ٢٠

  الواقعية :ثانياً

النظـري   فهـي الجانـب       العقيـدة  ُيقسم الدين إلى عقيدة وشريعة؛ أما     

وعليه فواقعّية العقيدة   .  منه لعمليا فهي الجانب    الشريعة وأّما   . من الدين  اإلخباري

ومن معاني واقعّية العقيدة اإلسـالمّية      . تعني مطابقة الفكرة للواقع، أي صدقّيتها     

 مـن هنـا   .أنّها تراعي فطرة اإلنسان وقدراته العقلية فلم تكلفه بما ال يطيق عقله  

، نجد أّن أساسيات العقيدة اإلسالمية تُدرك ببساطة من قبـل الـصغير والكبيـر             

والعالم وغير العالم، وال يضطر المسلم إلى أن يسلك متاهات الفلسفة ليقيم الدليل             

  .الخ...على صدق عقيدته؛ فاهللا واحد سميع عليم بصير

أما واقعّية الشريعة، فمن معانيها أنها تنطلق في معالجاتها مـن فطـرة             

ـ            ق، وعلـى   اإلنسان، على نقيض المدارس المثالّية التي تكلف اإلنسان ما ال يطي

  .نقيض المدارس المادّية العبثّية التي ال تراعي خَلق اإلنسان وخصائصه وفطرته

فعنما قّسم اإلسالم الميراث، مثالً، راعى الفطرة وواقع اإلنسان، علـى           

وعندما شّرع الطالق راعى الفطرة     . نقيض ما نجده اليوم في المجتمعات العلمانية      

ائع التي حظرت الطالق بحجة المحافظـة       وواقع اإلنسان أيضاً، على نقيض الشر     

  .على األسرة

 من هنـا  . أّن اإلسالم جاء ليغّير من الواقع السلبي      يه التنبيه إل  ومما يجدر 

نجد أّن اإلسالم يرفض إقرار الواقع المنحرف عن الفطرة، ويعمل على االرتقاء            

 أنهـا   أما الفلسفات المعاصرة فالالفت   . بالناس إلى واقع ينسجم مع أصل الفطرة      

وعليه، فالواقعّية التي تعنـي     . تُشّرع للواقع بغض النظر عن ارتقائه أو انحطاطه       

  ٣.إقرار الواقع بسلبياته وإيجابياته هي واقعّية مرفوضة إسالمياً

                                           
  :جعةاللمتابعة يمكن مر .٣

  أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، .١

  م١٩٨٨المي، إبراهيم زيد وزمالؤه، دار الفكر، عمان، دراسات في الفكر العربي اإلس .٢



 ٢١

  :قضايا للنقاش

  .واقعّية العقيدة اإلسالمّية في مسألة توحيد الخالق

  .زوجات إباحة تعدد ال مسألةواقعّية الشريعة اإلسالمّية في
  

 الوسطية والتوازن :ثالثاً

؛ فالـشجاعة وسـط بـين التهـّور         فال إفراط وال تفريط   الوسطية تعني الخيرّية،    

وقد جاء في القرآن الكريم في اآليـة        . والكرم وسط بين البخل والتبذير    . والجبن

وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقـك وال تبـسطها كـل            " : من سورة اإلسراء   ٢٩

  .ّية فيها توازن فهذه وسط؛"البسط

 ،جاء ثالث رهط إلى بيـوت أزواج النبـي        " :ورد في صحيح البخاري   و

 فلما أخبروا كأنّهم    ،لون عن عبادة النبي، عليه السالم     أ يس ،صلى اهللا عليه وسلم   

 قد غفر اهللا لـه مـا        ، صلى اهللا عليه وسلم    ، أين نحن من النبي    :تقالّوها فقالوا 

 :  أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر         : قال أحدهم  .تقدم من ذنبه وما تأخر    

 فجـاء   . أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً      : وقال آخر  ،أنا أصوم الدهر وال أفطر    

 أما واهللا إني    ،أنتم الذين قلتم كذا وكذا    " : فقال ، صلى اهللا عليه وسلم    ،رسول اهللا 

 ،لنـساء  وأتـزوج ا   ، وأصلي وأرقد  ، لكني أصوم وأفطر   ،ألخشاكم هللا وأتقاكم له   

 وهذه أيضاً وسطية فيها تـوازن، ثـم هـي            ."فمن رغب عن سنتي فليس مني     

  .واقعية تراعي حاجات اإلنسان الفطرية

العقـل والقلـب، والمـادة       :منهـا  وقد وازن اإلسالم في تشريعاته بين ثنائّيات        

ذلك في وسطّية   كل  والروح، والدنيا واآلخرة، ومصالح الفرد ومصالح المجموع،        

 وإليك هذه المقارنة بين وسطّية اإلسالم وتوازنه من جهـة، وتطـرف             .متوازنة

  : وعدم توازنه من جهة أخرىبشريفكر الال

  .تركيز على العقل وإهمال للقلب        :  الفلسفة)١



 ٢٢

  .تركيز على القلب وإهمال للعقل    :     مدارس التصوف المختلفة

  .العقل والقلب معاً        :     اإلسالم
  

  .تركيز على الحياة الدنيا      : ّدية المدارس الما)٢

  .تركيز على اآلخرة    :     النصرانية ومثيالتها

  .وحدة الدنيا واآلخرة        :     اإلسالم
  

  .تركيز على الماّدة      :  المدارس الماّدية)٣

  .تركيز على الروح      :     المدارس الروحية

  .توازن بين الروح والمادة        :    اإلسالم
  

  .تركيز على الفردّية        :ة الرأسمالي)٤

  .تركيز على الجماعّية       :   االشتراكيات

  موازنة بين مصالح الفرد ومصالح        :   اإلسالم

  . المجموع
  

  :معنى آخر للتوازن

لدينا لوح من الخشب تّم وضعه على قاعدة ُمدببة، ومن أجـل توازنـه                

ط علـى نقطـة     إذا قمنا بالـضغ   ف. جعلنا نقطة االرتكاز في مركز لوح الخشب      

االرتكاز يبقى التوازن قائماً، وكلما ابتعدنا عن المركز نحتاج إلى التخفيف مـن             

وال شك أّن أبعد نقطة عن المركز قد ال تحتمل          . الضغط حتى يبقى التوازن قائماً    

  .أي نوع من الضغوط وإال اختل التوازن

ة اهتمامـاً   إذا قمنا بإعطاء القضايا المركزّية واألساسيّ     : وفي عالم الفكرة  

أكبر، وقمنا في المقابل بإعطاء القضايا الهامشّية اهتماماً أقل، بحيث يتناسب ذلك            

مع بعدها عن المركز، نكون بذلك قد أحدثنا توازناً في التعامـل مـع األمـور                



 ٢٣

أّما إذا عاملنا األمر الهامشي كما نعامل المركزي فإّن التوازن عنـدها            . المختلفة

  ٤.امشّيةيختل لصالح األمور اله
  

 الثبات والمرونة :رابعاً

 ومن عالمات الكـذب     .، ألنّها أخبار، والخبر الصادق ثابت     العقيدة ثابتة 

 أما الشريعة فهي ثابتة في األسـس، وهـي        . عدم ثبات الخبر في المسألة الواحدة     

ومن الالفت أّن النصوص الشرعّية منهـا       .  مرنة لكونها تفتح باب االجتهاد     أيضاً

ي داللته فال يحتمل أكثر من معنى، وبالتالي ال يحتمل االجتهـاد،            ما هو قطعي ف   

فـي  . ويغلب أن يكون ذلك في النصوص التي تُشّرع أساسيات العقيدة والشريعة          

 قابلـة لالجتهـاد      فهـي  المقابل هناك نصوص تحمل دالالت مختلفة، وبالتـالي       

  .واالستنباط والتفريع

بل نجـد أّن تقـسيم األحكـام         على قابلية االجتهاد،     وال تقتصر المرونة  

الشرعّية إلى فرض، وواجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح، فيـه مرونـة            

وكذلك األمر في تشريع الرخص التـي تـستجلبها الظـروف           . ورحمة باإلنسان 

 ال يعني أنه يجب الصيام في كـل         ، مثالً، واألحوال؛ فتشريع الصيام في رمضان    

  .الخ... ل مسلم مرهون باالستطاعة وفرض الحج على ك. الظروف واألحوال
  

   :قضية للنقاش

 . في نظام الحكم اإلسالمي هناك بعض الثوابت، وهناك بعض المتغيرات
  

  

 العموم والعالمية :خامساً

                                           
  :للمتابعة يمكن مراجعة .٤

  م١٩٩٨، ١ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات، موسى اإلبراهيم، دار عمار، عمان، ط .١

  م١٩٩٦، ١الثقافة اإلسالمية، عزمي طه السيد وزمالؤه، دار المناهج، عمان، ط .٢



 ٢٤

فاإلسالم نزل لكل فئات الناس، بغض النظر عن طبقاتهم، وهـو أيـضاً             

وما أرسلناك  " :بأ من سورة س   ٢٨للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة؛ جاء في اآلية         

" : من سورة األعـراف    ١٥٨، وجاء في اآلية     "...إال كافة للناس بشيراً ونذيراً      

  ."...قل يا أيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعاً 

أما قبل نزول اإلسالم فقد كانت الرساالت خاّصة، وذلك نظـراً لحاجـة             

م أن تبلغ رشـدها     وعندما قاربت األم  . المجتمعات إلى ذلك في طفولتها وصباها     

وبمضي الوقت أّدت الخصوصّية في الرساالت، باإلضافة       . جاءت الرسالة العاّمة  

إلى غفلة الناس عن الدين الحق، إلى ظهور فكرة شـعب اهللا المختـار، والتـي                

  .عادت فانقرضت إال ما بقي عند اليهود من مخلّفات هذه العقيدة

به موّجه إلى كل فئات الناس      وقد تمّيز اإلسالم عن باقي األديان بأّن خطا       

أّما باقي الملل فنجدها تجعل الناس طبقات، وتؤمن بالكهنوت ورجـال           . وطبقاتهم

الدين، ويختلف خطابها الديني من طبقة إلى أخرى؛ فرجل الـدين ُيطلـب منـه               

الكثير من االلتزامات التي ال تطلب من غيره، وهذا يجعله متميزاً أيـضاً علـى               

ومثل هذا األمر يعزز وجود الطبقات التي يتسلط بعضها         . غيره من فئات الناس   

  .على بعض
  

  

  اإليجابية :سادساً

أي أّن اآلثار المترتبة على اإليمان بالفكرة اإلسالمّية، والمترتبـة علـى            

ويمكـن مـن خـالل إبـراز هـذه          . طيبة ونافعة ومجدية  ممارستها، هي آثار    

رة اإلسالمّية، ألّن الغالبية مـن      الخصيصة أن تتحصل لدى الكثيرين القناعة بالفك      

واليوم نجد أنّه يسهل    . الناس تُحاكم األفكار على ضوء نتائجها وآثارها المحسوسة       

على الناس أن يحكموا على الفلسفة الغربّية من خالل الواقع االجتماعي وما ينبثق             



 ٢٥

لـم   مع مالحظة أننا ال نتكلم عن العلم وما نتج عنه من تكنولوجيا، ألّن الع              .عنه

  ٥.وما نتج عنه هو أمر عام ال يخص أمة أو حضارة بعينها

  :قضية للنقاش

علل وفرة اإلنتاج وسوء التوزيع فـي المجتمعـات الرأسـمالّية           نُكيف   

 الغربّية؟

علل ظاهرة األسر التي ال تجد لها بيوتاً وتعـيش فـي قارعـة              نُكيف   

 .  وغناها على الرغم من تقدمهاالطريق في الكثير من الدول الرأسمالّية
 

  :النقلة النوعية التي أحدثها اإلسالم

جاء في سيرة ابن هشام، وذلك عند الحديث عن هجرة المـسلمين إلـى                

الحبشة، عندما استدعى النجاشي المسلمين ليسمع منهم، فكان جعفـر بـن أبـي              

أيها الملـك، كنّـا     :"  وكان مما قال   .طالب، رضي اهللا عنه، هو المتحدث باسمهم      

اهلّية؛ نعبد األصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام،         قوماً أهل ج  

ونسيُء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا على ذلك، حتى بعث اهللا إلينـا              

رسوالً منّا، نعرفُ نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اهللا لنوحده ونعبـده،             

 وأمرنا بـصدق    .ن الحجارة واألوثان  ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه م        

الحديث، وأداء األمانة، وصلة األرحام، وحسن الجوار، والكف عـن المحـارم            

 . ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات          .والدماء

  ٦...". وأمرنا أن نعبد اهللا وحده، وال نشرك به شيئاً

                                           
  :للمتابعة يمكن مراجعة .٥

  م١٩٩٠، ١في الفكر العربي اإلسالمي، محمود أبو عجمية وزمالؤه، دار الهالل، عمان، طدراسات  .١

  م١٩٨٣، ٤دراسات في الثقافة اإلسالمية، صالح هندي، دار الفكر، عمان، ط .٢
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  :بعض ما يستفاد من هذا النص

جعفر، رضي اهللا عنه، بتعريف اإلسالم وتعديد أركانه، وإنّما أسـهب           لم يقم    .١

 وهذه أقصر الطرق إلى     . التي أحدثها اإلسالم   النقلة النوعية في الحديث عن    

 .عقول الناس وقلوبهم

 في  إّن ما حصل من تغيير في واقع العرب والبشرّية بعد نزول اإلسالم هو             .٢

بل يمكن  .  مثيالً من قبل وال من بعد       خرق للعادة لم تشهد البشرّية له      الحقيقة

 .اعتباره من وجوه إعجاز الرسالة اإلسالمّية

إّن عظمة الفكرة ال تكمن في صحتها واستنادها إلى المنطق الـسليم فقـط،               .٣

وإنما في فاعليتها وآثارها، وقدرتها على نقل الناس من واقع سلبي إلى واقع             

 .إيجابي
 
 

  :بعض مجاالت هذه النقلة

ي،  المعرف االرتقاءمن أجل إحداث تغيير جوهري ال ُبّد من         : معرفيةالنقلة ال  .١

ينعكس ذلك في واقع الناس في      س عندها   . تصحيح األخطاء العلمّية   وال بد من  

كافة المجاالت وعلى رأسها الجانب العقَدي؛ فعندما تحّدث القرآن الكريم عن           

ـ             ر بعض مظاهر الكون، وأعطى فكرة صحيحة عن حقيقـة الـشمس والقم

  .هذه األجرام المتعلقة بواألفالك، ساعد ذلك في تغيير اعتقادات الناس

.  سنة فـي مكـة     ١٣ سنة، منها    ٢٣ نزل اإلسالم على مدى      :النقلة العقدية  .٢

لحظ أّن القرآن المكي يركّز بالدرجة األولى على الجانب العقدي، والـذي            وُي

المدنّية أيضاً، مما   ال ينفصل عن المعرفي، واستمر هذا االهتمام في المرحلة          

دية حتى نتمكن من إحـداث نقلـة        قيشير إلى ضرورة التغيير في األسس الع      

دي ُيشكل األساس الذي يقوم عليه البنـاء        قنوعّية وجوهرّية، ألّن الجانب الع    



 ٢٧

. الفكري ألي أمة من األمم، وهو أيضاً المؤثر األساس في الجانب السلوكي           

 . جوانب الحياةأي أّن الجانب العقدي ينعكس على كل

وال  .وهي تستند بالدرجة األولى إلى التـصورات العقدّيـة        : النقلة األخالقية  .٣

سلطة إلزام تتـسلّط علـى      تكفي القناعات لتحقيق نقلة أخالقية، بل ال بد من          

ُبعـد  على أساسٍ ديني، فيه إذا قام ه السلوك، وهذا ال ينجح إال    الضمير فتوجّ 

 .أخروي

وقد كانت النقلة في    .  تستند أيضاً إلى الجانب العقدي     وهي :النقلة التشريعية  .٤

هذا المجال كبيرة إلى درجة أّن الكتّاب المعاصرين، وعلى وجه الخصوص           

العلماء بالقوانين والتشريعات، يعتبرون التشريع اإلسالمي من أهـم وجـوه           

 .اإلعجاز في الرسالة اإلسالمّية

ئلة التي حدثت في الجانب العلمـي       إّن النقلة الها  : النقلة في منهجية التفكير    .٥

 إلى كم المعلومات والمعارف التي جاء بها         في جوهرها  والمعرفي ال ترجع  

ومـن أراد أن  .  ترجع إلى تأثيره في منهجّية التفكيـر       بقدر ما  القرآن الكريم 

يراجع التاريخ، ليبحث عن أساس االنفجار المعرفي والعلمي في العـصور           

إقرأ باسـم   " جع في األساس إلى لحظات نزول       األخيرة، فسيجد أّن ذلك ير    

وليس هناك من مسار تاريخي آخر يمكن السير فيـه          .  "...ربك الذي خلق    

 . الستكشاف مصدر النبع األول لنهر العلوم والمعارف المعاصرة
 

 )نظرات في كتاب اهللا الحكيم    ( :ناإليك هذا المقتبس من كتاب    التوضيح  من  ولمزيٍد  

  :منهجية التفكيرالقرآن و تحت عنوان
  

 ألف كلمة، وهذا يعني أنّه يعادل كتاباً ٧٧الكريم يزيد قليالً عن القرآن  "   

في العادة، الكثير من   ومثل هذا الحجم ال يتضمن،. صفحة تقريبا٣٠٠ًمن 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أحدث القرآن الكريم . المعلومات والمعارف والخبرات
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مسيرة البشرّية الفكرّية والسلوكّية، مما يجعلنا نتساءل تغييراً هائالً وجذرياً في 

وظاهر األمر أن السر ال يكمن  .عن سر االنطالقة الفكرية التي حدثت بعد نزوله

 صفحة ال يكفي في العادة ٣٠٠في الكم الهائل من المعلومات، ألن مقدار 

المنهجية التي  والذي نراه أن السر يكمن في .إلعطاء إال القليل من المعلومات

  .يكتسبها كل من يتدبر القرآن الكريم

 عند تَصفُّح أي كتاب نجده في الغالب يتسلسل في الفكرة والمعلومة من       

 ويرجع هذا األمر إلى رغبة الكاتب في إعطاء القارئ .البداية حتى النهاية

 ولكن من يتصفّح القرآن الكريم يالحظ أّن اكتشاف. المعلومات والخبرات

من هنا نجد أّن غير العرب يشعرون عند قراءة . التسلسل يحتاج إلى تفكّر وتدّبر

 ويرجع هذا إلى أّن .ترجمة القرآن الكريم بأنه غير مترابط في كثير من المواقع

القرآن الكريم يخالف في صياغته مألوف البشر، ثّم إّن كلماته المعدودة تحمل 

بالدرجة األولى  القرآن الكريم يرجع  إعجازوال ننسى أّن. المتناهيةالمعاني غير 

وُيلحظ أّن من يعتاد تدّبره . وأّن فهمه يحتاج إلى تدّبر…إلى لغته، وبيانه وإيجازه

وإذا ُوجدت هذه المنهجّية أمكن أن . تنشأ لديه منهجّية في التفكير واالستنباط

ته يلمس وكل من يتعمق في تدّبر القرآن الكريم ودراس. يوجد اإلنسان المبدع

وال يزال علماء التفسير . الترابط بين معاني كلماته، وُجمله، وآياته، بل وسوره

يشعرون بحاجتهم إلى التعمق أكثر من أجل إبصار معالم البنيان المحكم لأللفاظ 

  .والجمل القرآنّية
  

  :العلوم المنهجية أوالً

، وعلم ول الفقهأص الدارس لتاريخ الفكر اإلسالمي يالحظ أّن ظهور علم       

كل ذلك كان قبل ظهور ... ،الصرف و النحو، وعلمعلم الكالم، وأصول الحديث

من . وغيرها من العلوم…علوم مثل؛ الطب، والصيدلة، والكيمياء، والبصريات



 ٢٩

مالك، والشافعي، والخليل بن  هنا، فقد ظهر العلماء والفقهاء واللغوّيون من أمثال

وهذا أمر .  وغيرهم...ينا وجابر بن حّيانأحمد، قبل ظهور الرازي وابن س

 وعلم أصول ،بدهي؛ فعلم أصول الفقه هو علم في منهجّية االجتهاد واالستنباط

 وعلم النحو هو علم قائم على منهج ،الحديث هو علم في منهجّية البحث التاريخي

  . وعلم الكالم هو األساس الفلسفي للفكر اإلسالمي،االستقراء

طور في منهجّية التفكير لدى المسلمين إلى ظهور العلوم المختلفة؛  أّدى التلقد    

 بالعلوم المختلفة، المتمثلة كانت الثمار ، ثمفكانت البداية تتعلّق باألسس المنهجّية

ويمكننا اليوم أن نقّسم تاريخ الفكر البشري إلى مرحلتين؛ . ومنها العلوم الكونّية

 حيث تمّيزت المرحلة الثانية ؛ اإلسالم ومرحلة ما بعد،مرحلة ما قبل اإلسالم

بمنهجّية مستمدة من القرآن الكريم، أّدت إلى نهضة فكرّية وعلمّية هائلة أفرزت 

 من المعلوم أّن الغرب قد تتلمذ على إذ ،في النهاية الواقع العلمي المعاصر

المسلمين، وعلى وجه الخصوص في األندلس وجامعاتها، إلى درجة أنّهم لم 

 وغيرهم من ... سقراط وأفالطون وأرسطوآباء الفلسفة الغربية من أمثال يعرفوا

  .، إال من خالل ترجمات علماء المسلميناليونانيينالفالسفة 
  

  :التدبر يورث المنهجية

 منهجية التفكير لدى الصحابة والتابعين  إذا كان القرآن الكريم قد طور       

 ،منهجية التفكير لدى كثير من المسلمينفلماذا ال يؤثر اليوم في … وأتباعهم

   !؟ يتلونه صباح مساءعلى الرغم من كونهم

الالفت لالنتباه أّن الغالبّية الساحقة ممن : لإلجابة عن هذا التساؤل نقول

يقرأ القرآن الكريم اليوم ال تزيد على أن تتلوه بصوت مسموع، أو بشفاه 

إذ ال انيه، متفكراً في ُمشكالته؛ متحركة، ويندر أن نجد من يقرؤه متدبراً لمع
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تتشكّل منهجية التفكير لدينا إال عند تسريح الفكر في معانيه، وتراكيبه وأساليبه 

  … وتصريفاته

 والدارس لتاريخ التفسير والفقه، ومناهج المفسرين والفقهاء، يدرك أّن 

دى الذين  أي ل.هذه المنهجّية قد تجلّت لدى المفسرين والفقهاء المجتهدينبوادر 

وحتى يتحقق األثر المنشود على مستوى . تعاملوا بعمق مع النص القرآني الكريم

 بل ال بد من .مناهج التفكير، ال بد من أن نضيف إلى تالوة القرآن الكريم التدّبر

ولسنا نقلل من أهمّية التالوة . تقديم التدّبر على التالوة، والفهم على الحفظ

 هو أقدر من غيره على النظر بشمول إلى القرآن والحفظ؛ فالمتدّبر الحافظ

الكريم، وهو األقدر على تفسير القرآن بالقرآن، ثم هو األقدر على المالحظة 

  . من مقاصد التربية القرآنّية عن ظهر قلب الحفظوفوق ذلك كله يبقى....والربط
  

  :الصحابة والقرآن

م، وهم أهل اللغة والبيان، عندما كان الصحابة والتابعون، رضوان اهللا عليه      

يتدّبرون القرآن الكريم، فيشكل عليهم، يأخذ ذلك حظاً من تفكيرهم، ويلجأ 

بعضهم إلى بعض يتشاورون؛ فهذا معاوية، يدخل عليه عبد اهللا بن عباس، 

لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة، فلم أجد ": رضي اهللا عنهما، فيقول معاوية

يعرض عليه آية من اآليات التي استشكلها، فيبّينها عبد ، و"لنفسي خالصاً إال بك

وهذا عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، وفي . اهللا بن عباس، رضي اهللا عنهما

أما . أكثر من موقف، يجمع الصحابة ويناقش معهم معنى آية كريمة أو أكثر

ع إلى اليوم، فيكتفي الكثير من الناس، عند استشكال معنى آية من اآليات، بالرجو

 ويندر أن يتّم الرجوع إلى أكثر من كتاب في التفسير، .كتابٍ من كتب التفسير

فال عجب . ويندر أيضاً أن تتم مناقشة ذلك مع آخرين للتوصل إلى فهم أفضل

في المقابل ال عجب . بعد ذلك أن ال تتشكل عند الكثيرين منا المنهجّية المأمولة
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الكريم، ثم تتشكّل لديهم المنهجّية في أن يتأثر الصحابة والتابعون بالقرآن 

التفكير، فيظهر أثر ذلك فيما تحّصل من تطّور سريع ومتصاعد على مستوى 

الفكر والمعرفة ومناهج البحث والعلوم المختلفة، حتى بلغ كل ذلك أوجُه في 

  .القرن الرابع الهجري
  

   : الكريمالمنهجية وتقسيمات القرآن

 ألف كلمة، وهذا ٧٧الكريم يزيد قليالً عن قلنا إّن عدد كلمات القرآن 

 منها السور الطويلة ، سورة١١٤ ويتألف القرآن الكريم من.  صفحة٣٠٠يعادل 

 كل صفحة كون صفحه، في حال ٢٤وال تزيد أطول سورة عن  .القصيرةمنها و

أما باقي .  كلمات عشر تتألف أقصر سورة منالمقابل في . كلمة٢٦٠تتألف من 

وإذا . وتتألف كل سورة من عدد من اآليات. ن ذلك طوالً وقصراًالسور، فهي بي

 وأّن بعض اآليات ، كلمة١٢,٤عرفنا أّن متوسط عدد كلمات اآلية الواحدة هو 

تتكون من كلمة واحدة أو كلمتين، تبّين لنا أّن هذا األسلوب يختلف عما اعتاده 

  . البشر في كتاباتهم

ب نفيسة بسبب أسلوب العرض في أكثر من ّمرة أعرضنا عن شراء كت

ولو ... فيها؛ حيث السرد المتواصل، فال تبويب، وال فقرات، وال عالمات ترقيم

ُعرِضت علينا مثل هذه الكتب بالمّجان لترددنا في أخذها، لعلمنا أنّها ستأخذ من 

مساحات رفوف المكتبة، ولعلمنا بأن ال دافعّية لدينا لقراءتها، بل إّن القراءة فيها 

 وقد ُأخرِج بثوب  نفسهوقد تُفاجأ بعد حين بهذا الكتاب. ضرب من المعاناة

إلى فُصول وأبواب، وازدان بالعناوين الواضحة والفقرات القصيرة،  وقُّسم جديد،

ولّونت فيه بعض العبارات الهاّمة، ووضعت الفواصل والحدود بين الفصل 

نعم، فبإمكاننا اآلن ... والجملةوالفصل، والباب والباب، والفقرة والفقرة، والجملة 

 فقد أصبح الوضوح نوعاً ؛أن نركز على التفاصيل، وأن نُلّم بكُّل صغيرٍة وكبيرة
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فال ُبد من الفصل والتحديد، حتى يتسنّى . من الجمال الجذّاب، والمتعة الدافعة

 وكل ، سورة١١٤أال ترى أن القرآن الكريم يتألّف من . للقارئ أن يركّز ويمّيز

 !؟ سورة)السورة( فهل من قبيل الصدفة أن تسّمى !؟رة هي عدد من اآلياتسو

.  تذكُِّرنا بالسور، الذي يفصل بين قطعة أرضٍ وأخرى وبيٍت وآخرسورةكلمة ف

الكلمة تُذكرنا بالعالمة هذه  ف!؟ آيةاآليةوهل من قبيل الّصدفة أن تسّمى 

  .نهاية حّجة وبرهانالواضحة، والتي ُيشكُّل ُوضوحها دليالً، هو في ال

.  من أسرار تأثير القرآن الكريمالمنهج في العرضوقد يكون هذا 

والمتدّبر يالحظ أّن اآليات المكّية غالباً ما تتسم بالقصر، في حين أّن اآليات 

ومعلوم أّن التركيز في المرحلة المكّية كان . المدنية، إجماالً، تتسم بالطول النسبّي

وهذا يعني أن طرح العقيدة يحتاج إلى األفكار المركّزة  .على الجانب العقَدّي

 وهذا يرشدنا إلى اعتماد أسلوب الشِّعار .والسريعة، بعيداًَ عن التطويل والتفريع

 ويجعلها  فذلك أسرع في تبليغ الفكرة وتعميمها؛في الدعوة إلى األفكار والعقائد

  .ال لفئة قليلة متخصصةأما أسلوب الفالسفة، فال يصلح إ.  تناوالًأسهل وأسرع

ورسالة سريعة   يالحظ أنها شعار واضح، مثالً،من ينظر في سورة اإلخالص 

 ولم ، لم يلد، اهللا الصمد،قل هو اهللا أحد ":تجلجل بعقيدة التوحيد، وحاسمة

وهذا يرشدنا إلى المنهجّية التي يجدر بنا أن نتبعها . " ولم يكن له كفواً أحد،يولد

 إلى  ذلك أيضاًويدعونا . الدعوة إلى الفكرة والمبدأوعندالناس عند مخاطبة عاّمة 

 ، لتوظيفها في مخاطبة الناس،االستفادة من منهجية القرآن المكي والمدني

  .بحيث يكون لكل مقامٍ مقال
  

   :المنهجيةأولوية 

 ما يهدف الكُتّاب في كتاباتهم إلى تزويد الناس بمعلومات وخبرات غالباً

 ومن ذلك .حتى النهايةوهم يتسلسلون في األفكار من البداية  لذلك ف.جديدة
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 ويكون ذلك واضحاً غاية الوضوح وإال ُعّد عدم .تتسلسل األبواب والفصول

وهذا أمر مفهوم في العمل الذي ُيقصد به نقل المعلومة . التسلسل خلال وقصوراً

جّية السوّية في أّما إذا أردنا الحث على التفكير والتدّبر وخلق المنه. والخبرة

التفكير والبحث واالستنباط، فإّن أسلوب العرض يجب عندها أن يختلف؛ فال 

نعود بحاجة إلى التسلسل الواضح، بل نكون بحاجة إلى التسلسل الذي يجتهد 

  . القارئ في اكتشافه

 فإذا فهمنا .عند تدّبر القرآن الكريم نقوم أوالً بتدّبر آية ثم آية أخرى

فترض بعدها أن وُي. ن السهل علينا بعد ذلك أن نربط بين اآلياتمعانيها يصبح م

إذا فهمنا معاني المجموعة و   .نالحظ أّن آيات السورة جاءت في مجموعات

وبعد أن . األولى، ثم المجموعة الثانية، أمكن أن نربط بين معاني المجموعات

 فإذا فهمناها؛ . كآل عمران، مثالً، نقوم بتدبر سورة النساءننتهي من فهم سورةٍٍ

كلمات وُجمالً وآيات ومجموعات، أصبح بإمكاننا أن نربطها بسورة آل عمران 

وال يسهل علينا أن نربطها بسورة المائدة، . التي تسبقها في ترتيب المصحف

التي تليها، حتى نتدبر سورة المائدة أيضاً، وذلك في مستوى الكلمات والجمل 

 للسورة األولى، و كمال الفهم للسورة الثانية، كمال الفهمو .واآليات والمجموعات

وتكون . الخ... إلى استكشاف الروابط والصالت بين السورتين، ذلك كلهيؤّدي

. يتجلّى لنا بناءاً متكامالً متراصاًف ،المفاجأة عندما نكتشف أّن القرآن يفسر القرآن

 أفضل وسيبقى اإلنسان ينظر في تفاصيل هذا الكتاب العظيم من أجل تصّورٍ

  . الكون البديعبناء كما يفعل وهو يحاول أن يفهم حقيقة  تماماً،بنائهلحقيقة 
  

  : القصص القرآنيوالمنهجية 

المتدبر للقرآن الكريم يلحظ أّن بعض القَصص القرآني يتكرر في أكثر 

والذين يظنون أّن القرآن الكريم نزل ليزّود الناس بمعلومات ومعارف . من سورة
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 يذهلون عن  إنما وهم بذلك.هذا التكرار ظاهرة غير إيجابيةقد يرون في 

أّن القرآن الكريم ُيرّبي الناس تربية شاملة، ومن ذلك تربيتهم على منهجّية  حقيقة

والملحوظ أّن القَصص القرآني يختلف عن القصص البشري، الذي يغلب . التفكير

ر، لقطاتٌ قد تطول  بل هو، إن صّح التعبي.أن يكون سرده  متسلسالً ومفّصالً

 ولكنها إن طالت تبقى في إطار القصة القصيرة، بل القصيرة .قليالً وقد تقُصر

أما التكرار في القصة القرآنّية فإنّه ظاهري يتوهمه من يتلو القرآن الكريم . جداً

أما أهل التدّبر فيعلمون أن ال تكرار إال في الشكل، أما في . من غير تدّبر

  : اآلتي من هنا نجد من المناسب أن نلفت االنتباه إلى .الجوهر فال تكرار

تكرار القصة القرآنّية ال يعني أنّها تتكرر بتفاصيلها؛ بل قد تزيد في بعض  .١

  . التفاصيل والحيثّيات وقد تنقص

تختلف السياقات التي يتكرر فيها القَصص القرآني، مما يعني أّن المعنى  .٢

  . المستفاد يختلف باختالف السياق

تبدل بعض المفردات أو الُجمل بغيرها، ويكون تقديم وتأخير في األلفاظ تُس .٣

  .  ويختلف الجرس، وتختلف الموسيقى، وتختلف فواصل اآليات.والُجمل

 من هنا .تختلف أهداف القصة القرآنّية عن أهداف القصة في كتابات البشر .٤

  .تتعدد المقاصد عند تكرار القصة

 لدى المتدّبر، ألنّه يطور في منهجية التفكيرار  األسلوب القرآني في التكرإّن .٥

يساعد على مالحظة األنماط المحتملة، والصيغ التي يمكن أن تتعدد، 

والتغييرات المطلوبة لتحقيق االنسجام مع السياق من حيث الجوهر، ومن 

ثم هو يعين على . حيث الشكل البالغي الذي ال بد أن تتجلى فيه المعاني

  .الممكنة، واالحتماالت الُمّدخرةتصّور البدائل 
   
  



 ٣٥

  : الذي خلق هو الذي أنزل

ومجموع هذا يسّمى . إلكترونات، وبروتونات، ونيوترونات: تتألف المادة من

ومن هذه . مركّباً، ومجموع الجزيئات يسّمى جزيئاً، ومجموع الذّرات يسّمى ذرةً

ولو أخذنا .  متناهيةالذرات والجزيئات والمركبات تكون التنوعات التي تبدو ال

، كمثال، فسوف نجد أّن اختالف نسبة هذا البوتاسيوم في  البوتاسيومعنصر

وال يقال إّن طعم الموز، مثالً، هو . النباتات المختلفة يؤّدي إلى اختالف األطعام

 فقد أّدى اختالف نسب ،نفسه طعم التفاح على اعتبار أّن مرّده إلى البوتاسيوم

وإذا تعّمقنا أكثر نجد أّن مكونات التفاحة . اختالٍف كبير في المذاقالبوتاسيوم إلى 

هي في الحقيقة إلكترونات وبروتونات ونيوترونات، وهذه هي نفسها مكونات 

  ...الحديد، والنحاس

فالتكرار في عالم الماّدة هو األساس الذي يقوم عليه كل التنّّوع والثراء 

 الكلمة ال بد منه وتكرار الجملة ال بأس وإذا كان تكرار. الذي يتصف به الوجود

به، فإّن لتكرار القصة فوائد كثيرة؛ حيث يؤّدي ذلك إلى ظهور أبنية جديدة، 

ويولّد صوراً متنوعة، ويلهم آفاقاً رحبة، ويكشف عن دروس غنّية، ويخلق 

  .منهجّيه في التفكير واالستنباط

 من أجل القرآني بالنص  االهتمامتركيزالمطلوب هنا هو  وعليه فإّن 

  ٧هـ. ا". في التفكيرمحاولة استكشاف األنماط التي تؤسس لمنهجية سوية

  

                                           
 م٢٠٠٤، ١، مركز نون، البيرة، فلسطين، ط١٩-٩ نظرات في كتاب اهللا الحكيم، بسام جرار، ص .٧
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  العرب واإلسالم
  

  

 بعض أهل التاريخ زمن إبراهيم، عليه السالم، بما يقـارب سـنة             يقدر  

ومعلوم أّن إبراهيم، عليه السالم، قد ُوِلد له إسـماعيل وإسـحق،            . م  . ق ١٨٠٠

والالفت أنّه  . سماعيل فقد كان رسوالً ألهل الجزيرة العربّية      أما إ . عليهما السالم 

لم ُيعرف في العرب نبي وال رسول بعد إسماعيل، عليه السالم، إال محمد، صلى              

 ٢٤٠٠وبين محمد وإسماعيل، عليهما السالم، ما يقـارب الــ           . اهللا عليه وسلم  

هيم حتى عيسى،    سنة، وهي المّدة من إبرا     ١٨٠٠في المقابل نجد أنّه خالل      . سنة

عليهما السالم، قد جاء من نسل إسحق، عليه السالم، عدد كبيـر مـن األنبيـاء                

موسى، وداود، وسليمان، وإلياس، واليسع، وزكريـا، ويحيـى،         : والرسل أمثال 

  .وأيوب، وآخرين لم يذكر القرآن الكريم أسماءهم

نـت تـسكن    إّن هذه التجربة التاريخّية تُثبت أّن األمة العربّية، التـي كا            

الجزيرة العربية، محصنة أكثر ضد عوامل االنحراف واالنحـالل، ومـن هنـا             

" : من سورة األنعام   ١٢٤جاء في اآلية    . استحقت بجدارة أن تحمل رسالة اإلسالم     

   ."... اهللا أعلم حيث يجعُل رسالته ...

األمة العربّية في معركة تحقيق     (: يرى األستاذ محمد المبارك، في كتابه       

بنمـو  ، أّن العرب، قبل اإلسالم، كانوا يتمّيزون على غيرهم من األمـم             )تالذا

  : وإليك توضيح ذلك٨.الجانب العقلي، وبخلق يقدر القيم المعنوية
  

ينبغي التنبيه هنا إلى أّن النمو العقلي غير مـرتبط          : نمو الجانب العقلي   .١

مـو  بالنمو العلمي والتكنولوجي؛ ففيلسوف مثل أرسطو كـان يتمّيـز بن          

الجانب العقلي ولكنه لم يبلغ في علومه ما عند صبي يعيش في زماننـا              
                                           

 م١٩٥٩األمة العربية في معركة تحقيق الذات، محمد المبارك، مؤسسة المطبوعات العربية، دمشق،  .٨
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 أن نقّدر مستوى النمـو العقلـي لـشخص مـا            وإذا كان بإمكاننا  . هذا

 اليـوم أن ننظـر فـي الـشعر     فإنه بإمكاننا ،باإلصغاء إليه عندما يتكلّم   

م وعندما نعل . الجاهلي فنرى تجليات النمو العقلي عند العرب قبل اإلسالم        

أّن العرب كانت تلتقي في أسواق أدبية، وأنّهم قد بلغـوا فـي البالغـة               

والقدرات النقدّية مبلغاً عظيماً، ندرك أنهم كانوا قـد غـادروا المرحلـة       

قادرين علـى     أصبحوا  أي ؛الحسّية من التفكير وأصبح تفكيرهم مجرداً     

 .التعامل مع عالم المعنى والفكر النظري

تاريخ العرب في الجاهلية يـدرك أنّهـم كـانوا         من يقرأ   : تقديرهم للقيم  .٢

 وقـد  .ُيقّدسون القيم األخالقّية، وهذا واضح في تاريخهم الفكري واألدبي      

 ... تمّيزوا على باقي األمم بالكرم والشهامة والفروسّية والتضحية 

فما حقيقـة   . على الرغم من ذلك كله ما زلنا نصفهم بالعرب الجاهليين         

  !؟جاهليتهم
  

  :ليتهم في أمور منهاكانت جاه

 .تصوراتهم العقدّية، وممارساتهم العبادّية .١

مبالغاتهم في تقدير القيم؛ فلم يكن وأد البنات، مثالً، نابعاً عـن انحـالل               .٢

وحـروب  . خلقي، بل كان الدافع إليه الحساسّية الشديدة تجاه قيم الشرف         

 .انةالثأر أيضاً كان الدافع إليها الوفاء، واألنفة من الذل واالستك

بعض العادات السلبّية؛ فأخالقهم، مثالً، تأبى أن تزني المـرأة الحـرة،             .٣

. وهم ال يرون في زنا الرجل عاراً      . مة المستعبدة ولكنهم يقبلون ذلك لألَ   

وغير ذلك من العادات، التي نجدها في كثير        . ولم يكونوا يوّرثون المرأة   

 . يومنا هذاحتىمن األمم 

  



 ٣٨

 :الدين جعلهم أمة

تاريخّياً أّن الجزيرة العربية لم تشهد، قبل اإلسالم، قيام دولـة           المعروف  

تجمع العرب في كيان سياسي واحد، وإنما كان ذلك، أول ما كان، على يد النبي،               

ـ فما الذي كان يشعر العـرب       وإذا كان ذلك كذلك،     . صلى اهللا عليه وسلم    أنّهم ب

  !؟أمة

يل حتى محمد، عليهما السالم،     إنّه الدين، وإنها القبلة الواحدة؛ فمن إسماع      

وحتـى  . اعتاد العرب أن يجتمعوا في مكة مّرة واحدة في العام، على أقل تقدير            

عندما انحرفوا، فعبدوا آلهة متعددة، وجدناهم ُيحضرون هذه األصنام فيضعونها          

 لغـة    سـنة إلـى وجـود      ٢٤٠٠وقد أّدى اجتماعهم لما يقارب الـ       . في الكعبة 

وأّدت اللغة المشتركة   . رب، ُسميت فيما بعد بلهجة قريش      يفهمها كل الع   مشتركة

فالدين إذن هو الذي صنع مـنهم       . هذه إلى اجتماعهم من أجلها في أسواق أدبّية       

 ابتداء، ثم جاء اإلسالم فأعاد صياغتهم وجمعهم في نظام فكـري وسياسـي              أمة

  .واحد، فكانوا قادة هداة لم يعرف التاريخ لهم مثيالً
  

  :ت ال بد منها كانت مقدما

 .ر مجرديفكتنمو عقلي و .١

 .تقدير للقيم المعنوّية .٢

 .لغة أدبية مشتركة ومتفوقة .٣

 .وعيهم وإدراكهم لحقيقة أنهم أمة .٤
  

  :لآلتي هذه المقدمات كانت ضرورية لنزول رسالة اإلسالم، وذلك

 وهذا يحتاج إلى نمو عقلي يساعد العربـي         .القرآن الكريم معجزة فكرّية    .١

 .ة وبالتالي على حملها إلى باقي األممعلى فهم الرسال
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 وهذا يحتاج إلى أمة متميزة في هـذا الجانـب،           .القرآن معجزة بالغّية   .٢

بحيث تقّدر ذلك، وتفهمه، وتتفاعل معه، وبالتالي تكـون ُمهّيـأة لحمـل             

 .رسالة اإلسالم، وتبليغه للناس، كل الناس

مستوى عاٍل مـن  حمل الرسالة يحتاج إلى فهم متميز وأخالقّية متفّوقة، و         .٣

 .القدرة على البذل والتضحية

تحتـاج إلـى    رسالة اإلسالم رسالة عالمّية جاءت للبشرية جمعاء، وهي          .٤

 .لتحملها وتستمر في حملها إلى يوم القيامةأمة 
  

بذلك يتضح أّن األمة العربّية كانت تُصنع في الجزيرة العربّيـة، وتُهّيـأ             

ماعيل، عليه السالم، كانت المقدمة التي       بل إّن رسالة إس    .لتحمل الرسالة الخاتمة  

وجاء الواقـع   . قادت إلى النقطة التي التقى فيها قدر العرب بقَدر الرسالة الخاتمة          

ليثبت ويجلّي هذه الحقيقة؛ فلم تعرف البشرية، في كل تاريخها، أّمة هادية تحمل             

التـاريخ   ولم يعـرف     .الحقيقة إلى البشرية جمعاء إال أمة واحدة هي أّمة العرب         

وأنت تعجب من استيعابهم للفكـرة،      . أداء مقارباً ألدائها في التبليغ واالستقطاب     

 ورغبتهم الشديدة في تبليغها، وقدرتهم الخارقة على اقتحام الحـواجز وإسـقاط           

  .اإلمبراطورّيات الظالمةو القوى

لم تنته وظيفة األمة العربّية بتبليغها الرسالة في فجر اإلسالم، بل هـي             

 وسـتبقى . فة مستمرة باستمرار وظيفة اإلسالم، الكائنة إلـى يـوم القيامـة           وظي

 شخصيتها األولى قائمة في األجيال المتعاقبة، مما يجعلها قـادرة علـى             عناصر

  .النهوض من كبواتها، لتعود إلى فاعليتها الفذّة في عالم الهداية

لبّيـة  لقد استطاع االستعمار الغربي في القرون األخيـرة أن يحتـل الغا           

ولم يقتصر األمر على الغزو العسكري، بل       . العظمى من بالد العرب والمسلمين    

ومما زاد األمر سوءاً أّن ذلك كله قد حدث         .  الفكري والحضاري   الغزو تعّداه إلى 
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في مرحلة تخلف األمة، وعلى وجه الخصوص تخلفها فـي الجانـب الفكـري              

ة الغـرب، ألّن الهجمـة كانـت        والعلمي، فكان من المتوقع أن تُلحق األمة بثقاف       

شرسة وشاملة، شُنّت على أمة بدت فاقدة لكل األسلحة التـي تـساعدها علـى               

 بل ظهرت، في بعض لحظات التاريخ، مأخوذة ومبهورة بما          .المقاومة والتصّدي 

  .لدى الغرب من ثقافة وحضارة

ثم كانت المعجزة؛ فإذا باألمة تعود إلى ذاتهـا الحـضارّية، وتكتـشف             

 وكل المؤشرات المعاصرة تقول إّن      .م مّرة أخرى، فكأنه تنّزل عليها ثانياً      اإلسال

األمة لم تعد في موقع الدفاع عن الفكرة اإلسالمّية، بل باتت تقوم بهجمة مضادة              

على المستوى الفكري والعقدي، وذلك على الرُغم من ضعف وسـائلها العلمّيـة             

 بل لقـد غـدت متفوقـة فـي          .مدنّياتتخلُّفها النسبي في عالم ال    ووالتكنولوجّية،  

المستوى الثقافي والعقدي إلى درجة أن نجد بلداً كفرنسا تتنكر لقيم الديموقراطّية            

تحمي ثقافتها من الغزوة المضادة، التي بدأت        من أجل أن     التي ولدت في ربوعها   

وما قضّية الحجاب التي أثيرت فـي       . تُعلن عن نفسها في صورٍ ومظاهر مختلفة      

  .الغرب إال بعض إرهاصات تداعي الثقافة الغربّية أمام الفكرة اإلسالمّيةفرنسا و

لقد دخل االستعمار الغربي الفلبين والمسلمون فيها أكثرّية، وخرج منهـا           

 .%٩٥ واآلن تقارب الــ      %١٠٠ ودخل أندونيسيا ونسبة المسلمين      .وهم أقلية 

في أيٍّ من الـبالد     وقد تكرر ذلك في أكثر من بلد إسالمي، ولكنه لم يحصل قط             

العربّية، بل على العكس من ذلك فإّن نسبة المسلمين في بعض البالد العربّية قد              

وهذا إن دّل فإنّما يدل على أّن العربي المسلم ُمحصن أكثر من غيره تجاه        . زادت

كل الغزوات الفكرّية، وهو وإن أصيب وأخذ في لحظات تراجع وعيه، إال أنّه ما              

إنّهـا الشخـصّية   . اته الحضارّية، وانتفض بعقيدته التوحيدّيـة   لبث أن عاد إلى ذ    

  .المحفوظة بحفظ الرسالة اإلسالمّية



 ٤١

واليوم يتجلى عجز الغرب الثقافي بلجوئه إلى القوة العسكرّية من أجـل            

 وقد بات يستخدم كل وسائله المتطورة لتشويه صورة         .محاصرة الفكرة اإلسالمّية  

لشعوب الغربّية، في محاولة إلقامة الحـواجز التـي     الفكرة اإلسالمّية في أذهان ا    

يمكن أن تصد الحقيقة فال تصل إلى تلك الشعوب، والتي عانـت طـويالً مـن                

ظلمات اإللحاد والماّديات وغدت تبحث عن طوق النجاة الذي باتت تجـده فـي              

 إال المقّدمات التـي     في الغرب وما الجموع الغفيرة التي تدخل اإلسالم       . اإلسالم

 وهـذا   ،ص بإمكانية تكرار تجربة اإلسالم األولى على يد العرب مّرة أخرى          تُره

 يفسر لنا بعض دوافع الغرب في حرصه الشديد علـى محاصـرة العـرب،               قد

  ٩.ومحاولة تأخير نهوضهم، دون غيرهم من األمم

  

  

  

  

  

  

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى. ٩

  م١٩٩٨، ١ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات، موسى اإلبراهيم،دار عمار، عمان، ط .١

  م١٩٨٨ني وزمالؤه، دار الفكر، عمان، دراسات في الفكر العربي اإلسالمي، إبراهيم زيد الكيال .٢

  .عبقرية العرب في العلم والفلسفة، عمر فروخ .٣

 .العروبة واإلسالم، أنور الجندي .٤



 ٤٢

  

  المصدر األول من مصادر الفكر اإلسالمي

  القرآن الكريم
  

  

  

  

  :القرآن والكتاب

  .فهو قرآن من حيث كونه متلّواً. مصدر مشتق من قرأ بمعنى تال: القرآن

وهو كتاب من حيث كونه مكتوباً، أي مرسوماً فـي صـورة حـروف              : الكتاب

  .وكلمات وجمل
  

حرص الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، من أول يوم، على كتابة القـرآن               

 بقراءاته المختلفة   الكريم، وعلى تعليم الصحابة، رضوان اهللا عليهم، كيفية تالوته        

وعليه فقد بلغنا القرآن الكريم عن طريق المشافهة، جيالً بعد جيل،           . الموحى بها 

عن طريـق   كذلك   أهل االختصاص واإلتقان، و     وتلقين إلى أن وصل إلينا بتعليم    

وقـد حـرص    . ، عليه السالم  بين يدي الرسول   بها المصحف    تالكتابة التي كُتب  

هد أبي بكر وعثمان، رضي اهللا عنهما، على        الصحابة عند جمع المصحف في ع     

المزاوجة بين المسموع والمكتوب، ولم يدّونوا شيئاً من القرآن الكـريم إال بعـد              

  .التثّبت من المسموع والمكتوب معاً

  :تنزالت القرآن الكريم

 . من اهللا تعالى إلى اللوح المحفوظ:التنزل األول .١

وكان ذلك  . يت العّزة في السماء الدنيا     من اللوح المحفوظ إلى ب     :التنزل الثاني  .٢

ويشير إلى هذا المعنى    .  حيث نزل القرآن الكريم جملة واحدة      ،في ليلة القدر  

 . "إنا أنزلناه في ليلة القدر " :قوله تعالى من سورة القدر



 ٤٣

 حيث تنّزل على    ،من بيت العزة في السماء الدنيا إلى األرض       : التنزل الثالث  .٣

وُيحتمل أن يكون   .  سنة ٢٣ وسلم، مفرقاً على مدى      الرسول، صلى اهللا عليه   

القرآن الكريم قد نزل جملة واحدة ليلة القدر، ثم نزل بأوائله جبريل، عليـه              

 ١٠ .السالم، في الليلة نفسها
  

 :وبيت العزة اللوح المحفوظ

 نظـراً   ،يعجز اإلنسان عن إدراك حقيقة اللوح المحفوظ وحقيقة بيت العـزة          

   : إال أّن كل اسم يعطينا فكرة عن وظيفة كلٍّ منهما.نسانلقصور إدراك وعلم اإل

 تـدل   محفوظوكلمة  .  تدل على أنّه شيء يكتب عليه      لوحكلمة   :اللوح المحفوظ 

  .على أّن هذه الكتابة ال تزول وال يزاد عليها وال ينقص منها

وكلمة عّزة تدل على أّن هـذا       .  تدل على أنّه مكان للحفظ     بيتكلمة  : بيت العزة 

  .المكان منيع يعّز على المخلوقات أن تطال ما فيه

 ألن يذهب بنا الخيال كل مذهبٍ فـي محاولتنـا لتـصور          إذن ال داعي ف  

حقيقة اللوح المحفوظ وبيت العّزة، ألننا لم نبلغ بعُد غاية إمكانات الوجود المتعلّقة             

 والتطور العلمي المتـصاعد يـشير إلـى احتمـاالت         . بالكتابة والحفظ والمنعة  

مستقبلّية، منها ما هو متخّيل، ومنها ما ال يصل إليه الخيال؛ فإذا كنا قد توصـلنا                

كتبنا حتى  في هذا العصر إلى اتخاذ وسائل متفوقة في التدوين والحفظ والحماية،            

 ثـّم إّن التجربـة      .الصورة والصوت، بل وحتى الرائحة، على إسطوانات ليزر       

 مفاجآت كثيرة، هذا في حالة اسـتمرار        والمؤشرات تؤكد أّن المستقبل يحمل لنا     

 غاية  يمثل الذي    المحفوظ وعليه فما جدوى تخّيل صورة اللوح     . العلم في الصعود  

                                           
  :للمتابعة يمكن مراجعة . ١٠

  م١٩٦٩، ٦مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط .١

  م١٩٩١، ١ر، القاهرة، طدراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، دار المنا .٢



 ٤٤

 وكذلك هو األمر في شـأن       .إمكانات الوجود المخلوق فيما يتعلّق بالكتابة والحفظ      

  .بيت العزة
  

  :كيفية نزول القرآن الكريم

و في سرد المصحف؛ فمعلوم أّن أول       لم ينزل القرآن الكريم متتالياً كما ه        

 في ترتيب   ٩٦ما نزل منه اآليات الخمس األولى من سورة العلق، وهي السورة            

ثم نزلت آيات من ُسور أخرى، وذلك قبل أن تنزل اآليات المتممـة             . المصحف

 من  ٢٨١ومعلوم لدى جماهير العلماء أّن آخر آية نزلت هي اآلية           . لسورة العلق 

تقوا يوماً تُرجعون فيه إلى اهللا، ثم تُوفّى كل نفس ما كـسبت             وا" :سورة البقرة 

 وعلى الُّرغم من ذلك لم تُجعل هذه اآليةُ اآليةَ األخيـرة مـن              ،"وهم ال يظلمون  

  . آية٢٨٦سورة البقرة التي تتألف من 

 وكـان جبريـل،   .كان القرآن الكريم ُمثبتاً في اللوح المحفوظ قبل نزوله       

ما يناسب األحوال والحاجـات والمناسـبات واألسـباب،         عليه السالم، ينزل به ب    

وكان الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، يأمر       . وغير ذلك مما نعرفه ومما ال نعرفه      

الصحابة بوضع اآليات في مكانها بعد أن ُيحدد لهم السورة ويقرأ عليهم اآليـات              

 فال ُيعقـل    ؛بحاجات البشر وواقعهم  فنزول القرآن الكريم إذن يتعلق      . التي تسبقها 

 وال يعقـل أن     .أن تنزل اآليات المتعلقة بمعركة أحد، مثالً، قبل حصول المعركة         

 ،.. قبل أن تحصل الحادثة    "...قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها         " :تنزل

   ١١.تنّزله شيء آخرإلى فالقرآن شيء وحاجتنا 

  :كتابة القرآن الكريم وتدوينه

  :لنبي، صلى اهللا عليه وسلمكتابة القرآن على عهد ا :أوالً

                                           
  م٢٠٠١مناهل العرفان، الزرقاني، دار الحديث، القاهرة،  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى ١١



 ٤٥

 اتخذحرص الرسول، عليه السالم، على كتابة القرآن الكريم من بدايات نزوله ف            

، ... منهم الخلفاء الراشدون، وزيد بن ثابت، وُأبي بن كعب          يكتبون بين يديه   كُتّاباً

وقد ورد أّن الرسول، صلى     . فكان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآن الكريم        

. ليه وسلم، كان يأمر الكتّاب بقراءة ما كتبوه، ليتحقق مـن دقـة كتـابتهم              اهللا ع 

وعندما توفي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، كان القرآن كلـه مجموعـاً فـي               

الصدور وفي السطور، ولكن لم يتم جمعه في صـيغة كتـاب مرتّـب اآليـات                

 .والسور

  صحف؟لماذا لم يجمع الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، القرآن في م

  :يمكن أن يكون سبب ذلك األمور اآلتية

 وكذلك األمر في الـسور، وعليـه ال         لم تكن اآليات القرآنية تتنّزل متتالية،     . ١

 .مجال لجمعه في صحيفة واحدة قبل أن يكتمل نزوله

تسع  ووفاة الرسول، عليه السالم،      كان بين نزول آخر آية في القرآن الكريم        .٢

  . الوقت لجمعه، وبالتالي لم يتيسرلياٍل

بحفظ القرآن الكريم، حيث وردت     اطمئنان الرسول، عليه السالم، إلى وعد اهللا        .٣

إنا نحن نزلنا الـذكر     ": من سورة الحجر   ٩آيات كثيرة في هذا الشأن، منها اآلية        

  ."إن علينا جمعه وقرآنه": من سورة القيامة١٧، ومنها اآلية "وإنا له لحافظون

أّن الرسول، عليه السالم، لم يكن مكلفـاً بجمـع القـرآن            هذا كله يشيرإلى    . ٤

  ١٢.الكريم

   جمع القرآن في عهد أبي بكر:ثانياً

                                           
  :للمتابعة يمكن مراجعة .١٢

  م١٩٨٨ ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، دار الفكر، بيروت، ط .١

  م١٩٩٥، ٣اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .٢



 ٤٦

عندما توفي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، كان القرآن كله محفوظاً في              

ومعلوم أّن أبـا    . صدور الكثيرين من الصحابة، وكان مدّوناً في صحف متفّرقة        

 في بداية عهده بحرب المرتـّدين، والتـي كـان           بكر، رضي اهللا عنه، قد شُغل     

أشرسها حربه مع مسيلمة الكذّاب، الذي قُتل في معركة اليمامة، وهي المعركـة             

التي استشهد فيها عدد كبير من الصحابة، كان من بينهم سـبعون مـن القُـّراء                

وحفظة القرآن، فهال ذلك عمر بن الخطاب وخشي ضـياع القـرآن الكـريم،              

:" بكر فكرة جمع القرآن الكريم في صحيفة واحدة، فقـال لـه           فعرض على أبي    

فما زال عمر يراجعه    ". !كيف نفعل ما لم يفعله رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم؟          

  .حتى اقتنع

كان القرآن الكريم مكتوباً في الـصحف، فلمـاذا         إذا  : وهنا يطرح سؤال    

  خشي عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنه، ضياعه بمقتل القّراء؟
  

  : ذلك من وجوهعنالجواب 

 بما أّن الصحف كانت متفرقة ولم تكن قد ُجمعت في صـيغة كتـاب، فـإنّ                .١

 من شأن الُحفّاظ، فال يمكن لغير الحافظ أن يكتب اآليـات            هوترتيب اآليات   

 .متسلسلة بالرجوع إلى الصحف فقط

كان بعض القُّراء يحتفظون بالصحف التي كتبوها بين يدي الرسول، صـلى             .٢

 .ومعلوم أّن عدد كُتّاب الوحي كان قد بلغ األربعين كاتباً. ليه وسلماهللا ع
 

بعد أن اقتنع أبو بكر بفكرة جمع القرآن الكريم استدعى زيد بـن ثابـت               

األنصاري، وكان شاباً من كتبة الوحي زمن الرسول، صلى اهللا عليـه وسـلم،              

رآن زمن الرسول،   وكان من المتميزين في الكتابة والحفظ، وكان ممن ُيعلّمون الق         

كيف تفعلون شيئاً   :" ولّما ُعرضت الفكرة على زيد سارع إلى القول       . عليه السالم 

 فلم يزل أبو بكر يراجعـه حتـى         . "!لم يفعله رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم؟       



 ٤٧

ويدل تَردد زيد، ومن قبله أبي بكر، رضي اهللا عنهمـا، علـى حـرص               . اقتنع

لى االلتزام بخطى الرسول، عليه السالم؛ فهـم        الصحابة، رضوان اهللا عليهم، ع    

أشّد ما يكون رغبة في االتباع وأبعد ما يكون عن االبتداع، وهذا أمر محمود في               

الجيل األول، الذي كانت ُمهّمته األولى حمل الدعوة ونقلها إلى األجيال، من غير             

  .أن تكون لهم تدخُّالت تعكّر صفاء الرسالة
  

  :قضايا للنقاش

م من تحقق الصحابة من حفظ اهللا للقرآن الكريم إال أنّهم بـادروا             على الرغ  

 .إلى جمعه خشية ضياعه

لم يجمع الرسول، عليه السالم، القرآن الكريم، إال أّن الصحابة قد بادروا إلى              

جمعه على الرغم من أنّهم اشتهروا بشّدة االتباع للرسول، صلى اهللا عليـه             

  .وسلم
  

أبـي بـن كعـب،      : الحفّاظ الموثوق بحفظهم  ضّم أبو بكر إلى زيد كبار       

، فباشروا جمع القرآن بالمزاوجة بـين  وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفـان  

 وجاء الكتبة بما لديهم من صحف       .المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور     

وكانت اللجنة ال تقبل بالـصحيفة      . كُتبت بين يدي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم       

  .ان بأنّها كُتبت بين يدي الرسول، صلى اهللا عليه وسلمحتى يشهد شاهد

استطاعت اللجنة، وبمدة تقارب السنة، أن تجمع القـرآن الكـريم فـي             

لقد جاءكم رسول من    " :وقد ورد أّن آخر آيتين من سورة التوبة       . صحيفة واحدة 

أنفسكم عزيز عليه ما عنتُّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولـوا             

، لم يجد لهما    "حسبي اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم           فقل  

وهذا يعنـي   . زيد بن ثابت إال صحيفة واحدة، كانت عند أبي خزيمة األنصاري          

أّن آيات القرآن الكريم كانت في صحف متعددة، إال مـا كـان متعلقـاً بهـاتين                



 ٤٨

لقـرآن الكـريم، حيـث      ومثل هذا القول يؤكد منهج الصحابة في جمع ا        . اآليتين

حرصوا على المزاوجة بين ما هو محفوظ في صدور الكثير من الُحفّاظ، وبـين              

  .ما هو مكتوب في صحف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

وقد حفظت الصحف عند أبي بكر طيلة مدة حكمه، ثم صارت إلى عمر             

عنـد  وعندما طُعن عمربن الخطاب جعل الصحف       . بن الخطاب مّدة حكمه أيضاً    

وأبقى الخليفة الثالث عثمان،    . ابنته حفصة زوج رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم        

رضي اهللا عنه، الصحف عند حفصة إلى أن احتاجها للقيام بالجمع الثـاني، ثـم               

  ١٣.ردها إليها
  

  رضي اهللا عنه، الجمع في عهد عثمان :ثالثاً

ن يغازي أهل    وكا .روى البخاري أن حذيفة بن اليمان قَدم على عثمان        "   

 فأفزع حذيفة اختالفهم فـي      .الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق       

 يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا          : فقال حذيفة لعثمان   ،القراءة

 فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف         .اختالف اليهود والنصارى  

 فأمر زيد ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان   ،ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك     

بن ثابت وعبد اهللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بـن               

 حتى إذا نسخوا الصحف في المـصاحف رد         ...هشام فنسخوها في المصاحف   

 وأمـر   ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا       ،عثمان الصحف إلى حفصة   

  ."صحيفة أو مصحف أن يحرقبما سواه من القرآن في كل 

  :يستفاد من هذه الرواية الصحيحة األمور اآلتية

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى. ١٣

  م٢٠٠١مناهل العرفان، الزرقاني، دار الحديث، القاهرة،  .١

   م١٩٩٢، ١المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة، دار الجيل، بيروت، ط .٢



 ٤٩

كان دافع عثمان، رضي اهللا عنه، في نسخ المصاحف هو اختالف  .١

، قراءات طرق قراءته المسماة  فيالمسلمين في قراءة القرآن، أي

ومعلوم أّن القراءة يجب . والمأخوذة عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم

.  حتى تعتبر قرآناً بالتواترت عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،أن تثب

 أن ينسخ القرآن بكل قراءاته ، رضي اهللا عنه،من هنا أراد عثمان

 . دابر االختالف في حقيقة ما هو قراءة قرآنّية بذلكالمتواترة فيقطع

أّن النسخ كان بإشراف لجنة رباعّية من ثقات الصحابة ومن القّراء  .٢

 وعلى رأسهم زيد بن ثابت األنصاري الذي أشرف على جمع المتقنين،

والالفت أّن ثالثة من اللجنة . القرآن في عهد أبي بكر، رضي اهللا عنه

وقد ثبت أّن عثمان، رضي اهللا عنه، كان ُيشرِف على . هم من قريش

 .أعمال اللجنة

استندت اللجنة في نَسخ المصحف إلى الصحف التي ُجمعت في عهد أبي  .٣

 .بكر

وقد صّح أّن عثمان قد . أرسل عثمان بالنسخ إلى األمصار المختلفة .٤

 .أرسل مع كل صحيفة قارئاً ُيعلّم الناس

بعد أن رّد عثمان الصحف األصلّية إلى حفصة أمر أن تُحرق كل  .٥

الصحف التي تحتوي على قرآن، وكذلك المصاحف التي كانت 

وقد أّيد . ودللصحابة، من مثل مصحف أبي بن كعب، وعبد اهللا بن مسع

الصحابة هذا الموقف، إال عبد اهللا بن مسعود، الذي عّز عليه أن ُيحرق 

وعليه يكون عثمان قد حرق الصحف . مصحفه، ولكنه عاد فاقتنع

 .والمصاحف بإجماعٍ من الصحابة، رضوان اهللا عليهم
  

  



 ٥٠

  :حكمة حرق الصحف والمصاحف

تـار عـدداً مـن      معلوم أّن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، كان قـد اخ            

وهذا ال يعني أّن الكتابـة      . ربعين كاتباً أ كانواالصحابة ليكونوا كتبة للوحي، وقد      

كانت محصورة في الصحف التي تُكتب بين يدي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،             

وإشرافه، وإنما كان الناس يحرصون على الحفظ والكتابة، فكان عنـد بعـضهم             

ند كبار ُحفّاظهم مصاحف كاملة، منهم أبي بن        أجزاء من القرآن مكتوبة، وكان ع     

وهذه الُصُحف والمصاحف لم    . كعب، وعبد اهللا بن مسعود، وعلي بن أبي طالب        

 ثّم إّن بعضهم كـان      .تكن رسمّية، واحتمال الخطأ فيها وارد، وهذه طبيعة البشر        

   .ُيضيف إليها شروحات تفسيرّية يصعب أحياناً تمييزها عن النص األصلي

  :مكن تلخيص حكمة حرق هذه المصاحف في اآلتيوعليه ي

جمع الناس على المصحف الرسمي، وإغالق باب االختالف الناتج عـن            .١

 . وجود صحف كثيرة غير مدققة

درء باب المفسدة المحتملة ببقاء المصاحف الفردّية، ألنه بمضي الـزمن            .٢

 الحتمال أن تتمسك األجيال القادمة بـبعض المـصاحف          ،تكبر المشكلة 

دّية، مما يؤّدي إلى الطعن والتشكيك في القرآن الكريم، ويكون ذلك            الفر

 . مدخالً لتحريفه

بعد التحقق من نص القرآن الكريم، وبعد اإلجمـاع عليـه مـن قبـل                .٣

الصحابة، ال يعود هناك أي مصلحة في بقاء النسخ الفردية، والتي يمكن            

م وجود أثرٍ   على الرغم من عد   و .أن يشكل بقاؤها إشكاالت في المستقبل     

لتلك المصاحف اليوم، إال أّن أهل البدع واألهواء قـد أطـالوا الحـديث     

يخ مدخالً للطعن والتشكيك والدس     رحولها، واتخذوا مجرد ذكرها في التا     



 ٥١

 فكيف لو كانت موجودة فعالً بمـا تحتويـه مـن شـروحات              .والخداع

 ١٤! ومالحظات وأخطاء فردّية محتملة؟
  

  مصحف أم مصاحف عثمانية؟ 

سميت المصاحف التي نُسخت بـأمر عثمـان وإشـرافه بالمـصاحف              

  والالفت أنها مصاحف وليست مصحفاً واحداً، فما معنى ذلك؟. العثمانّية

لقد حرص عثمان، رضي اهللا عنه، أن ينسخ صحف أبي بكر مراعياً أن               

تكون ُصُحفه شاملة لجميع القراءات المتواترة، أي الثابتة عن الرسـول، عليـه             

  :وهذا اقتضى اآلتي. م، ثبوتاً قطعياًالسال

وهزي إليك  ":هناك قراءات ال تؤثر وجوهها في طريقة رسم الكلمة مثل          .١

،  وأرجلَكـم  :ومثـل . تََساقط، ويجوز قراءتها أيضاً     "تُساقطبجذع النخلة   

وامـسحوا برءوسـكم    ":بكسرها، في قوله تعـالى    وأرجلكم،  بفتح الالم،   

 .تبت برسم واحد في جميع المصاحفكُ؛ فمثل هذه الكلمات "وأرجلكم

هناك قراءات ال تؤثر وجوهها المختلفة في طريقة رسم الكلمة، وذلـك             .٢

، فـي   فتبينـوا  و     فتثبتوا: قبل التوصل إلى اختراع النقط والشكل، مثل      

وكذلك األمر فـي كلمـة       ." إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا     ...":قوله تعالى 

كُتبـت برسـم    ومثل هذه الكلمات    . جعونير: ، عندما تُقرأ  تُرجعون: مثل

 .واحد في جميع المصاحف

هناك كلمات يكون رسمها اإلمالئي موافقاً لقراءة ومحـتمالً ألخـرى؛            .٣

، رسمت في كل المصاحف     "ملك يوم الدين  ":، في قوله تعالى   مالك فكلمة

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .١٤

  م١٩٩٦، ١الجمان في علوم القرآن، محيي الدين رمضان، دار البشير، عمان، ط .١

  م١٩٩٧، ١ن البرهان في علوم القرآن، فضل عباس، دار الفرقان، عمان، طاتقا .٢



 ٥٢

 ألّن العرب تحذف األلف أحياناً، مثل كلمة        ،مالك، ولم ترسم    ملك :هكذا

 .بإثبات األلف وحذفهاملك  وعليه يمكن أن تُقرأ كلمة .لكن و اهللا

هناك كلمات فيها أكثر من قراءة وال يمكن كتابتها برسم واحـد يحتمـل               .٤

، وذلك في   وأوصى حيث قُرئت أيضاً     ،ووصى ككلمة   ،القراءات الواردة 

وكذلك األمر في   . "...ووصى بها إبراهيم  " :قوله تعالى من سورة البقرة    

 تجـري تحتهـا     ...:" من سورة المائدة   ١٠٠تين لآلية   ما ورد من قراء   

وكذلك األمر في   . "... تحتها األنهار  منتجري   ... "، وورد   "...األنهار

 حيـث   ،" اتخذ اهللا ولدا   وقالوا": من سورة البقرة   ١١٦ما ورد في اآلية     

 فمثل هذه الكلمـات ال      ." اتخذ اهللا ولدا   قالوا" :تُقرأ أيضاً مع حذف الواو    

 في كل المصاحف رسماً واحداً، ألّن في ذلك إضاعة للوجه           يمكن رسمها 

اآلخر  الذي ثبت عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بـالتواتر، لـذلك              

... ووصـى  في صحيفة، وكتبوا في األخـرى        وأوصىعمدوا إلى كتابة    

وهكذا في كل الكلمات المشابهة، مما يعني أّن المصاحف العثمانية غيـر      

 كل المواضع، نظراً ألنها تجمع كـل القـراءات          متطابقة في رسمها في   

 ١٥.القرآنّية المتواترة إلى الرسول، صلى اهللا عليه وسلم
  

   :فكرة حول القراءات

وهـو  ...  علم ُيعرفُ به كيفّية النطق بالكلمات القرآنّية، وطرق أدائها         :القراءات

  .علم مأخوذ عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .١٥

  م١٩٩٨تاريخ القرآن، عبد الصبور شاهين، دار اإلعتصام، القاهرة،  .١

  مباحث في علوم القرآن، مناع القطان .٢

  م١٩٨٤، ١ طاريخه وآدابه، إبراهيم علي عمر، مكتبة الفالح، الكويت،تالقرآن الكريم  .٣



 ٥٣

    إلى أّن القراءات ال تشمل جميع كلمات القرآن، بل توجد في           وينبغي التنّبه ابتداء

مقبولـة  : وواقع القراءات تاريخياً يجعلنا نقسمها إلى قـسمين . بعض ألفاظه فقط  

  :ومردودة

  :وهي القراءة التي تتوفر فيها الشروط الثالثة اآلتية: المقبولة القراءة .١

. ريق التـواتر  ، صلى اهللا عليه وسلم، بط     أن تكون ماخوذة عن الرسول      .أ 

أما ما جاء من قراءات بحديث صحيح أو حسن فال تثبت قرآنيته، ولكن             

ومثل . ُيؤخذ به كتفسير، وال يجوز تالوته في الصالة، وال ُيتعّبد بتالوته          

  .حادّية أو الشاذّةهذه القراءات تسمى القراءات اآل

 فمعلوم أّن المـصاحف التـي       ،أن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية       . ب 

سخها عثمان بن عفان يحتمُل رسُمها كل القراءات الثابتة لدى الصحابة،           ن

 .كما بيناه سابقاً. رضوان اهللا عليهم

فإذا خالفت بدهّيات اللغة العربّية فإّن القـراءة  : أن توافق اللغة العربيـة      . ج 

 أما إذا وافقت وجهاً من وجوه اللغـة العربّيـة       .تكون عندها غير مقبولة   

ومعلـوم أّن اللغـة     . ولة إذا توافرت فيها باقي الشروط      مقب  عندها فتكون

العربّية تحتمل وجوهاً، بحيث نجـد هنـاك مـذهباً للكـوفيين وآخـر              

وعلى أيـة   . للبصريين، أو وجهاً يقبله الكسائي، مثالً، ويرفضه سيبويه       

 .حال ال توجد قراءة متواترة ال تحتملها اللغة العربّية

 من الـشروط     أو أكثر  ءة التي اختل فيها شرط    وهي القرا : المردودة  القراءة .٢

والقراءة المردودة إذا اختل فيهـا شـرط التـواتر،          . الثالثة للقراءة المقبولة  

وكانت ثابتة بحديث صحيح أو حسن، فإنها تُعتبر من الحديث، وال تعتبر من             

  .، ويؤخذ بها في التفسيرالقرآن

   
  



 ٥٤

   :مثال

 كالفراش المبثوث وتكون الجبـال      يوم يكون الناس  " :جاء في سورة القارعة   

، وهذه القراءة مردودة    )كالصوف المنفوش (: وهناك قراءة ،  "كالعهن المنفوش 

  :ألمور

  . ألنّها لم تثبت بالتواتر:أوالً

، وال يحتملـه    )كالعهن( ال يوافق رسم كلمة      )كالصوف( ألّن رسم كلمة     :ثانياً

لقراءة ليست بقرآن،   وعليه فهذه ا  . رسم أي مصحف من المصاحف العثمانّية     

  .؛ فالعهن هنا هو الصوفالعهنبل هي حديث يفّسر معنى كلمة 
  

  :بعض حكم تعدد القراءات

 .يساعد تعدد القراءات في الكشف عن بعض المعاني المقصودة بالنص. ١

تعدد القراءات يؤّدي أحياناً إلى تعدد األحكام الفقهّية المأخوذة من النص؛ كما            . ٢

ورة المائدة، التي تتحدث عن أركان الوضوء، حيث يستفاد من           من س  ٦في اآلية   

، بفتح الـالم، وجـوب غـسل        "...وأرجلَكم وامسحوا برؤوسكم    ..":قوله تعالى 

الرجلين، ألّن فتح الالم يدل على أّن الكلمة معطوفة على األيدي، التـي يجـب               

هـا معطوفـة    ، بكسر الالم، فيستفاد منها المسح، ألنّ       وأرجلكم وأما قراءة . غسلها

وعليه يكون غسل الـرجلين     . ، والرؤوس يجب فيها المسح    برؤوسكمعلى كلمة   

ويكون المسح على الخفـين     .  بالقرآن الكريم وبالسنّة المتواترة    اًفي الوضوء ثابت  

أما تفاصيل أحكام المسح فتؤخذ من السنّة،       .  بالقرآن وبالسنة المتواترة أيضاً    اًثابت

 .ام التي جاء بها القرآن الكريمأغلب األحكاألمر في كما هو 

تعدد القراءات القرآنّية فيه تنويع جمالي يزيد من جمالّيات القرآن الكريم عند            . ٣

 .التالوة وعند التدّبر



 ٥٥

وعلى الرغم مـن هـذا      قوة، ألنّه    تعدد القراءات يزيد إعجاز القرآن الكريم     . ٤

م البلغاء؛ فانت تجد     يبقى النص القرآني معجزاً، وهذا غير معهود في عال         التعدد

 فكيـف   .البليغ ُيجهد نفسه ليصوغ نصاً، وعندما يفعل تجد للنص وجهاً واحـداً           

عندما يكون للنص القرآني عشرة وجوه ُيقرأ فيها، تـسمى القـراءات العـشر،              

 .ويحتاج من يريد اإللمام بها أن يدرس عّدة سنوات ليتقنها جميعاً
  

  :عدد القراءات

عـشر  عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، هـي         القراءات التي تواترت      

  .وما زاد عنها فشاذ ال يؤخذ به. قراءات

  :أمثلة على بعض القراءات المتواترة

 .تُقرأ في كل القرآن بالصاد وتقرأ أيضاً بالسين: صراط و الصراطكلمة  .١

 وتقرأ  " الليل سكنا  وجعلفالقُ اإلصباحِ   " : من سورة األنعام   ٩٦جاء في اآلية     .٢

 ." الليل سكناوجاعل ..."أيضاً 

قال يا موسى إنّي اصطفيتك على      :"  من سورة األعراف   ١٤٤جاء في اآلية     .٣

 ..". وبكالميبرساالتي"...:وتُقرأ أيضاً، "... وبكالميبرسالتيالناس 

    : وتُقـرأ أيـضاً    " أفال تعقلون  :" ... من سورة األعراف   ١٦٩جاء في اآلية     .٤

 . بالباء بدل التاء" أفال يعقلون..."

وتُقـرأ أيـضاً    ،  " المـصير  وبئس ...": من سورة األنفال   ١٦جاء في اآلية     .٥

 ١٦.بالياء بدل الهمزة"  المصيروبيس"...

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى. ١٦

   هـ١٤١٥، ١صفحات في علوم القراءات، عبد القيوم السندي، المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة، ط .١

  م١٩٩٣، ٢الحجة للقراءات السبعة، أبو علي الفارسي، دار المأمون للتراث، بيروت، ط .٢

  م١٩٩٤، ١لخيرية، جدة، طغاية االختصار، أبو العالء الهمذاني العطار، الجماعة ا .٣

  م٢٠٠١مناهل العرفان، الزرقاني، دار الحديث، القاهرة،  .٤



 ٥٦

  :)الرسم العثماني(رسم المصحف 

 الطريقة التي كُتبت فيها حروف وكلمات القرآن الكـريم علـى            :الرسم العثماني 

  . المصاحفتابة كعهد الرسول، عليه السالم، والتزمها أبو بكر ثّم عثمان في

ما للصحابة وال لغيرهم فـي رسـم        :" قال ابن المبارك في كتابه اإلبريز       

القرآن العزيز وال شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبـي، صـلى اهللا عليـه                

وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئـة المعروفـة بزيـادة األحـرف               

  ...".ونقصانها ألسرار ال تهتدي إليها العقول

وهذا هو قول جمهور العلماء الذين يرون وجوب التزام رسم المصاحف             

في المقابل  . العثمانّية، ألّن رسمها كان بين يدي الرسول، عليه السالم، وبإقراره         

هناك من العلماء، ومنهم ابن خلدون والباقالني، يـرون أّن رسـم المـصحف              

الء، كانوا يكتبـون    اصطالحي واجتهادي وليس توقيفّياً؛ فالكتبة، حسب رأي هؤ       

  .وفق اصطالح العرب في ذلك الزمان

الذي يبدو لنا هنا أّن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، كان ُيملي والكتبـة                

يكتبون وفق االصطالح في وقتهم، ثم ال يلبث، عليه السالم، أن يطلـب مـنهم               

وعليه يكون رسم   . الخروج على الطريقة االصطالحّية، وذلك وفق أوامر الوحي       

المصحف كله بتوقيف الرسول، عليه السالم، ألنّه عندما يتركهم يكتبـون وفـق             

 واإلقرار كما هو    ،االصطالح يكون ذلك منه، عليه السالم، إقراراً لطريقة الكتابة        

 أن يقـر    ، من الـوحي   بتوجيٍهو وعندما ال يريد ، عليه السالم،        .معلوم من السنّة  

هذا القول حقيقة أّن رسـم المـصحف         والذي دفعنا إلى     .يأمر بتغيير االصطالح  

يتفق في األغلب مع الرسم اإلصطالحي، ثم هو أيضاً يختلف عنه في الكثير من              

المواضع، وال يعقل أن تكون المخالفة تصرفاً ال مسوغ له ُيجمع عليه الصحابة،             

  .رضوان اهللا عليهم



 ٥٧

المتأمل ألدلة الفريقين يالحظ أّن القائلين بـأّن رسـم المـصحف هـو                

 ألنّه لـم    ،بأّن الرسم العثماني اصطالحي   فوق قولهم   طالحي ال يملكون دليالً     اص

.  يستصحبون حال العرب في الكتابة حتى يثبـت العكـس          فهم .يثبت أنّه توقيفي  

وفي الحقيقة أّن الجمهور يملكون األدلة على قولهم بأّن رسم المصحف العثماني            

ببعض األدلـة التـي     ا سنكتفي   ونحن هن . كان بتوقيٍف من الرسول، عليه السالم     

  : مذهب الجمهورتؤيد

  :اآلتي لو كان رسم المصاحف العثمانية اصطالحياً القتضى

؛ ورسم المصاحف يشير إلى غير      تطابق رسم المصاحف في الكلمات نفسها       .أ 

:  هكذا قراءة ورش ، في المصحف الذي هو على       )إبراهيم(ذلك؛ فرسم كلمة    

 فرسمت كما فـي مـصحف       ة حفص قراء أما في المصحف على      .)إبرهيم(

 مرة، فقد رسمت جميعهـا  ١٥ورش إال في سورة البقرة، حيث تكرر االسم     

:  في المصحف على قراءة ورش هكذا      )هامان(وتُرسم كلمة   . )إبرهم(: هكذا

 أما في المصحف على قراءة حفـص فترسـمان          .)قارون(، وكذلك   )هامن(

  .)همن، قرون(: هكذا

؛ ورسم المصاحف يـشير      المصحف الواحد  تطابق رسم الكلمات نفسها في      . ب 

 :قراءة حفصإلى غير ذلك، وإليك هذه األمثلة من المصحف الذي هو على 

 مـن سـورة     ٩٣، إال في اآليـة      )سبحن(:  تُكتب دائماً هكذا   )سبحان(كلمة   .١

  .)سبحان(: اإلسراء، فتكتب هكذا

 :، إال في موضعين)قرءان(: كلمة قرآن تُكتب دائماً هكذا .٢

  ."إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون" :من سورة يوسف ٢في اآلية 

 ".إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون:"  من سورة الزخرف٣في اآلية 

والالفـت أّن الكلمتـين     .  بحذف األلف  )قرءناً(:  هكذا  في الموضعين  حيث كتبت 

   !!وردتا في مستهل السورتين، وعند الحديث عن عربّية القرآن الكريم



 ٥٨

 ورسم المصحف يـشير إلـى       ،تطابق رسم كلمات المصحف مع االصطالح       . ج 

  : غير ذلك، وإليك هذه أمثلة

 ."…ألعذّبنّه عذاباً شديداً أو ألذبحنّـه     " : من سورة النمل   ٢١ جاء في اآلية     -١

 فلماذا األلف الزائدة هذه،     ،)ألاذبحنه(:  ترسم في المصحف هكذا    ألذبحنّهكلمة  

  ! مثلها، أو العكس؟)ألعذبنه(ولماذا لم تُكتب كلمة 

 لو خرجوا فيكم ما زادوكـم إال خبـاالً          :" من سورة التوبة   ٤٧ جاء في اآلية     -٢

  .)وألاوضعوا(:  كتبت أيضاً هكذا)وألوضعوا( فكلمة ، "…وألوضعوا خاللكم

 مرات، كتبت مرتـان بالطريقـة       ٤وردت في القرآن الكريم      )األيكة( كلمة   -٣

واألمثلة علـى   . والهمزة بين الالم والياء    )ليكة(: االصطالحّية، ومرتان هكذا  

  .ذلك كثيرة

هذه إذن بعض األمثلة التي تبـين أّن رسـم المـصحف يخـالف الطريقـة                  

ومعلوم أّن الصحابة، رضوان اهللا عليهم، كانوا أحرص الناس         . اإلصطالحية

 ومن هنا لم  . والفعل منهم يغني عن القول    . على االتباع واألبعد عن االبتداع    

    .يرد القول صراحة بتوقيفية الرسم

 دلّـت   اإلعجاز العددي في القرآن الكـريم     ويجدر لفت االنتباه هنا إلى أّن أبحاث        

  إضـافي  وهذا دليـل  .  يستند إلى رسم المصحف العثماني     هذا اإلعجاز على أّن   

  ١٧. بعد ذلك للقول بالرسم االصطالحيمسوغ فال .يقطع بتوقيفّية الرسم

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .١٧

  م١٩٩٧، ١اتقان البرهان، فضل عباس، دار الفرقان، عمان، ط .١

  م١٩٦٩، ٦مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط .٢

  م١٩٨٨، ١زركشي، دار الفكر، بيروت، طالبرهان في علوم القرآن، ال .٣

  م٢٠٠١مناهل العرفان، الزرقاني، دار الحديث، القاهرة،  .٤



 ٥٩

  ١٨:ريمترتيب القرآن الك

أجمع العلماء على أّن ترتيب اآليات القرآنّية كان بتوقيف الرسول، صلى             

 ولم يختلف الصحابة في سرد اآليات، بل أجمعـوا علـى نـص              .اهللا عليه وسلم  

  .المصاحف العثمانّية

  :أما ترتيب السور ففيه ثالثة أقوال

أّن ومعلـوم   . توقيفيذهب الجمهور إلى أّن ترتيب سور القرآن الكريم هو           .١

الترتيب القائم في المصاحف هو الترتيب المجمع عليه من قبـل الـصحابة،             

رضوان اهللا عليهم، وبالتالي ال يحتاج األمر إلى أدلة أخرى، على الرغم من             

 .كثرة هذه األدلة

، باجتهـاد الـصحابة   وذهب بعض العلماء إلى أّن ترتيب المصحف كـان           .٢

 الصحابة، كعلي بن أبي     واستدلوا على ذلك بما ورد من أّن مصاحف بعض        

ومثـل هـذا ال     . طالب، وُأبي بن كعب، وابن مسعود، كان ترتيبها مختلفـاً         

يصلح دليالً، ألّن نزول اآليات والسور لم يكن مرتباً مما يجعل السور التي             

. يكتبها الناس ألنفسهم غير مرتّبة، وهذا أمر متوقع في مثل هـذه الحـاالت             

 القرآن بصورة رسمية وجـدناهم ُيجمعـون    ولكنّهم عندما أرادوا أن يجمعوا    

 .على ترتيب السور من غير خالف بينهم

توقيفي عـدا    ذهب السيوطي والبيهقي إلى القول بأّن ترتيب سور المصحف           .٣

                                     .سورة األنفال وسورة والتوبة

 في هذه   ختالف اال  أصبح بعد تجلّي عطاء اإلعجاز العددي في القرآن الكريم        .٤

قـول الجمهـور    ف.  تاريخياً، ألّن مسائل اإلعجاز العددي تَحسم ذلك       المسألة

   . الذي قامت عليه األدلة ترتيب المصحف هو الحقبتوقيفية

                                           
  م١٩٩٥، ٣اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :للمتابعة يمكن الرجوع إلى  ١٨

  



 ٦٠

  :أسماء السور

 وهناك بعض السور لها أكثر من اسم توقيفي ثبت          .توقيفيةأسماء السور      

رة محمد وتسّمى القتال، وسـورة      سو: عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، مثل       

أمـا  . غافر وتسّمى المؤمن، وسورة اإلسراء التي تسّمى سورة بنـي إسـرائيل           

األسماء التي هي من اجتهاد العلماء فال يجوز إثباتها في المصحف، وكل ما أثبته              

وجدير بالـذكر أّن أبحـاث      . العلماء في المصاحف من أسماٍء للسور هو توقيفي       

بهـذا  د أثبتت أّن أسماء السور تحمل أسراراً يتعلـق بعـضها            ق اإلعجاز العددي 

  .اإلعجازالوجه من 
  

  :عدد اآليات

  :أشهر األقوال في عدد آيات القرآن الكريم هي اآلتية

العدد المدني األول، العدد المدني األخير، العدد المكّي، العدد البـصري، العـدد             

 آية، وأكثـر مـا   )٦٢٠٤(اد وأقل ماورد في هذه األعد  . الكوفي، والعدد الشامي  

وُيرجِع العلماء سبب االختالف فـي عـدد        .  آية )٦٢٣٦(ورد هو العدد الكوفي     

اآلي إلى أّن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، كان يقـف علـى رؤوس اآليـات                

ليعرف الصحابة نهاية اآلية؛ فما وقف عليه الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، دائماً             

إال أّن هناك آيـات كـان،       .  وصله دائماً ُعلم أنّه ليس بآية      ُعلم أنّه نهاية آية، وما    

عليه السالم، يقف على رؤوسها فتُعلم أنها آية، ثم يعود بعد االطمئنان إلى علمها              

فيصلها في القراءة بما بعدها، ومن جهة هذه األخيرة كان االختالف فـي عـدد               

  .اآليات

 في عدد اآليات ناتج     والذي نراه، بعد الدراسة والتمحيص، أّن االختالف      

، كما علّم أكثـر مـن        ألكثر من عدد   ، صلى اهللا عليه وسلم    ،تعليم الرسول عن  

  .وال بد لذلك من أسرار كما هو األمر في الرسم العثماني والقراءات. قراءة



 ٦١

  :بعض األدلة على أن عدد اآليات توقيفي، أي بتعليم الرسول، عليه السالم

الحـروف  (لكريم تبدأ بحروف تسمى      سورة من سور القرآن ا     ٢٩هناك   .١

 ولو نظرنا في المصحف الذي هو على قراءة ورش لوجدنا أّن            )النورانّية

في حين نجد أّن المـصحف      .  تُعتبر آيات  كل هذه الحروف النورانّية ال    

الم، المص، كهيعص، طه،    (: على قراءة حفص يعتبر الفواتح اآلتية آيات      

الر، (:واتح فال تُعتبر آيات، وهي     أما باقي الف   .)يس، حم، حم عسق، طسم    

الـر، المـر،    (فكيف حصل االتفاق على أّن      . )المر، طس، ص، ق، ن    

!  ال تُعد آيات، ثم كان االختالف في بـاقي الفـواتح؟           )طس، ص، ق، ن   

الظاهر أّن ذلك كان بتعليم الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، لحكمة كما في             

 .الرسم والقراءات

، وعليه يكون عدد فواصل القـرآن  فاصلةكل آية  تُسمى الكلمة في نهاية      .٢

ويلفت االنتباه أّن هناك آيات تنتهي بفواصل       . الكريم هو نفسه عدد آياته    

 :يصعب فهم كونها نهاية آية، وإليك أمثلة على ذلك

وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال        " :جاء في سورة الكهف   

 أن يهدين ربي ألقـرب      أن يشاء اهللا، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى        

، هاتان آيتان، وكان يمكن اعتبارهما آية واحدة، ولو طُلب          "من هذا رشدا  

  !  غدا؟منك تحديد  نهاية اآلية األولى، فهل يخطر ببالك أنها تنتهي بكلمة

 في أدنى األرض، وهم مـن       الرومغُلبت  " :جاء في سورة الروم   

قبـل ومـن بعـد،     في بضع سنين، هللا األمر مـن    سيغلبونبعد غلبهم   

 بنصر اهللا، ينصر من يـشاء، وهـو العزيـز           المؤمنونويومئذ يفرح   

هذه أربع آيات، حاول أن تحدد فواصلها، وبعـد ذلـك انظـر             : "الرحيم

الروم، سـيغلبون، المؤمنـون،     (: المصحف، فستفاجأ بأّن الفواصل هي    



 ٦٢

وهذا يعني أّن فواصل اآليات ليست محل اجتهاد، واألمثلة على          . )الرحيم

  .ذلك في القرآن كثيرة

الـرحمن،  ": في قوله تعـالى    )الرحمن(: هناك آيات هي كلمة واحدة مثل      .٣

، "والطـور، وكتـاب مـسطور     :" في قوله تعالى   )والطور(،  "علّم القرآن 

وهذا أمـر   . "والعصر، إن اإلنسان لفي خسر    ":في قوله تعالى   )والعصر(

ر التـي   وقد صـّحت اآلثـا    . يصعب االجتهاد فيه، فال بد فيه من نص       

 .الصحابة كانوا يتعلمون العددتُصّرح بأّن 

القـرآن  بعد تجلّي حقائق اإلعجاز العددي أصبح واضحاً أّن عدد آيـات     .٤

 ١٩.الكريم هو توقيفي
  

  :تقسيم القرآن الكريم

 آيات،  )٣(تختلف سور القرآن الكريم طوالً وقصراً؛ فسورة الكوثر هي            

لقرآن الكريم حـسب طـول الـسور        وقد قُسم ا  .  آية )٢٨٦(وسورة البقرة تبلغ    

  :وقصرها إلى أربعة أقسام هي

 البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، األنعـام، األعراف،األنفـال       :الطوال .١

 .والتوبة، اللتان لم يفصل بينهما بالبسملة

 . كل سورة تزيد آياتها عن مائة أو تقارب ذلك:المئون .٢

 وسميت بذلك ألنها تُثنّى،     السور التي يقل عدد آياتها عن مائة،      : المثاني .٣

 .أي تُكرر، أكثر مما تثنى الطوال والمئون

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى  .١٩

مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، البيان في عد آي القرآن، أبو عمرو الداني، .١

  م١٩٩٤، ١ط

  م١٩٩٨إرهاصات اإلعجاز العددي، بسام جرار، مركز نون،  .٢



 ٦٣

. ، إلـى نهايـة المـصحف      )الحجرات(، وقيل   )ق(من سورة   : المفصل .٤

  .وسميت بالمفّصل لكثرة الفصل بين السور بالبسملة

  :تقسيم آخر

، وكل جزء مقّسم إلى حزبين، وكل       جزءاًُيقسم القرآن الكريم إلى ثالثين        

 جزءاً، و   ٣٠: وعليه فالقرآن . ربعاًم أربعة أقسام، كل قسم منها يسمى         مقسّ حزب

  .  ربعا٢٤٠ً حزباً، و ٦٠

تشير اآلثار إلى أّن القرآن الكريم كان ُيقّسم في عهد الرسـول، عليـه                 

السالم، وكذلك في عهد الصحابة، على نحو مختلف مما هو عليه اآلن، ولكـنّهم              

 وغير ذلك، إال أّن الجزء والحـزب ال          والحزب بالجزءكانوا ُيعّبرون عن القسم     

ويمكن القول بأّن التقسيم القائم اآلن كان موجـوداً فـي           . علم مقدارهما بالضبط  ُي

  .، كما حققه بعض المعاصرينالقرن الرابعأواسط 

  :  )من أسرار األسماء في القرآن الكريم( :مقتبس من كتابنا: مقال في معنى سورة 

 عليـه   ،لمعجزة الدالة على صدق رسـالة الرسـول       القرآن الكريم هو ا     

 وقد تحدى القرآن العرب أن      . إعجازه البياني   في ، وعلى وجه الخصوص   السالم

 ،السورة كلٌّ متكامـل   و .هم بما هو أقل من سورة     يأتوا بسورة من مثله، ولم يتحدّ     

. وغيـر ذلـك   …تشتمل على ألوان من العلوم والمعارف والتشريعات واآلداب       و

 لم تُذكر في أول خمسين سـورة نُّزلـت علـى            سورة ت لالنتباه أّن كلمة   والالف

سـورة    في بل لم تذكر كلمة سورة في السور المكية إال        .  عليه السالم    ،الرسول

سورة يـونس، والتـي هـي       و ،لوزلن في ترتيب ا   ٥٢ والتي هي الّسورة     ،هود

 قد َأِلفَت   ي،، في زمن الوح   وهذا يعني أّن العرب   . النزول في ترتيب    ٥١السورة  

وهناك الكثير من السور القـصار التـي        . سورة لفظة قبل أن تألف     قرآن لفظة

  .  كل قطعة متكاملة باسم سورة الكريم القرآن ُيسّمينزلت قبل أن
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 ومعلوم أّن السور في القديم كان يحيط بالمدينة،         ،ة من السور   مشتقّ :السُّورة     

  االرتفاع في السور   معنى وقد يكون    ،ة والحفظ الحماي بغرض   ثم هو يرتفع كثيراً   

. الدرجة الرفيعة والمنزلة العاليـة     ة، والتي منها  سور  بعض معاني  ولّد في اللغة  

   :يقول النابغة الذبياني

لترى كّل           أّن اهللا أعطاك سورةً ألم تردونها يتذبذُبك م   

وال يبعـد أن    . تى يكتمـل   يتم دورة فوقها أخرى، ح      كان ومعلوم أّن بناء السور   

 وُيرجِّح هذا أّن بعض علماء اللغة       . من هذه الدورات   دورةتكون السورة هي كل     

 اسم سـورة يتـضمن      وعليه فإنّ .  سْور  وكذلك ،ور س جمع على  سورة تُ   إنّ :قال

االشـتمال،   ومعنى اإلحاطـة يتـضمن       .السُّمو والرفعة ، ومعنى   اإلحاطةمعنى  

وما فيها، ثـم هـو يحـدد         السور يشتمل على المدينة   ف؛  موالتمييز وتحديد المعال  

 من سـورة يـونس،      ٣٨ اآلية   والالفت لالنتباه أنّ  . عما سواها  زهامعالمها ويميّ 

أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثلـه،         ":والتي تتحدى البشر أن يأتوا بسورة     

 بـل   ":اشـرة يأتي بعدها مب  " وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقين        

تحيط بعلوم شتّى، وهـي     ر القرآن الكريم    وفُس  ."… بعلمه بما لم يحيطوا   كذبوا

ونحن هنا سنركز فقط على كـون الـّسورة         . تسمو وترتفع، وهي تحفظ وتقي    

دة المعالممحد.  

 صفحة، علـى    ٢٤ فيهلم تتجاوز أطول سورة     و سورة،   ١١٤القرآن الكريم       

  أقصر سـورة مـن     تتألف في حين    ، كلمة ٢٦٠اعتبار أّن كل صفحة تتألف من       

عدد من   وتتكون كل سورة من     .  وباقي الّسور تتراوح بين ذلك     ، كلمات فقط  ١٠

ويغلب أن  .  كلمة )١٢، ٤( : هو  اآليات  كلمات اآليات، بحيث يكون متوسط عدد    

التي ركّزت أكثر علـى     و ، في المرحلة المكية    التي نزلت  تَقُصر الّسور واآليات  
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ة، وعلـى    في المرحلة المدنيّ    التي نزلت   وتطول الّسور واآليات   .يالجانب العقد 

  .وجه الخصوص عندما يكون الكالم في الشريعة واألحكام

   : نستنتج  ومن هذا

 بمـا يـشبه     ، أن نوجز ونحدد   يحسن العقيدة    أمور خاطب الناس في   عندما نُ  :أوالً

  .  الفالسفة التطويل واإلسهاب المستخدم لدىعنأسلوب الشعارات، بعيداً 

يساعد على الفهم ويجذب القـارئ       اإلكثار من الفُصول واألبواب والفقرات     :ثانياً

 وُيبرز األفكار من خالل تحديدها في إطار يفصلها عـن غيرهـا             ،بشكل أفضل 

  . بفاصل محسوس

غمـوض فـي    ال  شيء مـن    يعطي فكرة كلّية مع     دون تبويب   اإلطار العام  :ثالثاً

 يساعد كثيراً في إدراك     ،وب التسوير والتقسيم إلى آيات     وأسل .األجزاء والتفاصيل 

  . أعمقو إلى إدراك الكل بشكل أوضح فيؤّدى ذلك ،الجزء

 بنـاء   ور تشبه العالقة بين كل دورة وأخرى فـي         هناك عالقات بين الس    :رابعاً

 وال يسهل إدراك العالقة بـين سـورتين متالزمتـين فـي             . حتى يكتمل  السور

والمفّسر المتمرس فـي معـاني      . اني كل واحدة منهما   المصحف حتى ندرك مع   

 من هنا   . بكامله هو األقدر على إدراك العالقات بين الّسور واآليات          الكريم القرآن

  ٢٠هـ.ا. ور جاء متأخراً عن علم التفسير اآليات والس بينتناسبالنجد أّن علم 

                                           
  م٢٠٠٣، ١من أسرار األسماء في القرآن الكريم، بسام جرار، مركز نون، البيرة، فلسطين، ط. ٢٠
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  مقدمة في اإلعجاز
  

  

  

  

هره اهللا على يد النبـي تـصديقاً         هي  كّل أمر خارق للعادة يظ       :المعجزة

؛ فالمعجزة خرق لما ألفه الناس بحيث يحكم العقل باستحالة حـصول ذلـك     ...له

من بشر، فيكون ُحصوله على يد بشر هو الدليل على أّن المتصّرف في األمـر               

من هنا تظهر سذاجة موقف المالحدة المكذّبين،       . هو خالق األمر، سبحانه وتعالى    

ديق المعجزة تصديقاً بالمستحيل، وكأنّهم عنـدما ُيـصّدقون         عندما يرون في تص   

  .بوجود الخالق جدالً يفترضونه وجوداً بشرياً عاجزاً أمام قانون الطبيعة الصارم

ضرورة عقلّية، أي أّن العقل البشري ال يقبل غيـر المعجـزة              المعجزة

ـ    .  على صدق نبوة النبي أو رسالة الرسول        قاطعاً دليالً ة اهللا  وقد اقتـضت رحم

  . تعالى بعباده أن ال يكلف البشر بتصديق أي نبي حتى يقيم الدليل على صدقه
  

  :العلم وتوظيف القانون

ويمكن  .يستحيل على اإلنسان أن يخرق القانون الكوني، وهذا أمٌر ُمسلّم           

؛ فعندما نُطلق صاروخاً إلـى      لإلنسان أن يوظف القوانين الكونية، وهذا أمر قائم       

ن بذلك قد خرقنا قانون الجاذبّية، وإنّما نكون قد وظّفنا قـانون رد             الفضاء ال نكو  

 ولكن عندما يكون رد الفعل أكبـر        ،الفعل، ألّن قانون الجاذبّية ال يتخلّف إطالقاً      

من الجاذبّية فإّن الصاروخ ينطلق بسرعٍة تتناسب طردياً مع الفارق بـين قـوة              

كلمـا  من هنـا ف    و .مكانات الكون فاإلنسان إذن يوظّف إ   . الجاذبية وقوة رد الفعل   

  .وهكذا في مسيرة صاعدة... فهمنا الكون أكثر استفدنا من إمكاناته أكثر
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معجزة موسى، عليه السالم، في شق البحر هي فـي ظاهرهـا خـرق                

كل الظروف المحيطة بالحدث تؤكد أّن األمـر ال         و .لقانون االستطراق في الماء   

يحكم العقل، على ضـوء     وبالتالي  الم،  يمكن أن يكون من فعل موسى، عليه الس       

وما قيل في حق معجزة موسى ُيقـال فـي معجـزة            . ذلك، بصدق اّدعائه للنبوة   

 إذ إّن إحياء الموتى هو خرق للمألوف، وال يزال العلـم            ،عيسى، عليهما السالم  

ولو صّح جدالً أن نفترض إمكانية إحياء الموتى بعد         . يقف عاجزاً أمام هذا األمر    

علم أوجه، فإّن العقل يجزم باستحالة ذلك في زمـن عيـسى، عليـه              أن يصل ال  

  . في حينهوهذا يكفي إلقامة الحجة وإثبات النبّوة. السالم
  

  :المعجزة الحسية والمعجزة الفكرية
  

 وعليـه   . رسالة اإلسالم حسّية   والرسل قبل نزول   معجزات األنبياء    كانت  

 لم يشاهدوها فيكفي أن تنقل إليهم        أما الذين  .تكون المعجزة ُحجة على من شاهدها     

وهذا يناسب الرساالت المؤقتة والمحدودة في الزمان والمكان،        . بالتواتر المتّصل 

أما الرسالة العامـة    .  داعي الستمرار البرهان بعد انقضاء وقت الرسالة       حيث ال 

وغير المحدودة في الزمان والمكان فينبغي أن يكـون برهانهـا باقيـاً ببقائهـا               

  . وهذا ما يفّسر كون القرآن الكريم معجزة عقلّية.اً باستمرارهاومستمر

 ومعجـزات   .معجزات موسى، عليه السالم، الحسّية أثبتت أنّه رسـول                

 وبذهاب الرسـولين ذهـب      .عيسى، عليه السالم، الحسّية أثبتت أيضاً أنّه رسول       

 معجزة الرسـول    في حين أنّ  .  إليه بعد انقضاء زمن الرسالة     الحاجةالدليل لعدم   

محمد، صلى اهللا عليه وسلم، باقية، بل ومتصاعدة بتصاعد الوعي البشري، نظراً            

  .معجزة فكريةلكونها 
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وآمـن  . آمن أصحاب موسى، عليه السالم، ألنّهـم شـاهدوا المعجـزة            

فما هو دليل ومستند    . أصحاب عيسى، عليه السالم، ألنهم شاهدوا المعجزة أيضاً       

    !د والنصارى اليوم؟المعاصرين من اليهو
  

  :فروق بين المعجزة الحسية والمعجزة الفكرية

  :المعجزة الحسية

 أّما من لم يشاهدها فهي حجة عليـه         .ُحّجة على من عاصرها وشاهدها     .١

 عدد من الناس يؤمن اتفاقهم       بالتواتر، أي نقلها    إليه تفي حالة ما إذا نقل    

 .مشاهدةن حجة الدو على الكذب، ولكنها تبقى في مرتبٍة

 تضعف ُحجّية المعجزة الحسّية بمضي الزمن، وذلك نظراً لعدم تـوافر            .٢

 .سلسلة النقل المتواترة، وهذا ما حصل في الواقع

 . المعجزة الحسّية مرتبطة بالرسول، وبالتالي تذهب بذهابه .٣

 . الحسّيةالكونهي خرق للمألوف من سنن  .٤
  

  :المعجزة الفكرية

 الذي ُيحاكم األمور، بما في ذلك األمـور         المعجزة الفكرّية تخاطب العقل    .١

 .الحسّية

  .المعجزة الفكرّية ُحّجة على من عاصر الرسول وعلى من لم يعاصر .٢

تتصاعد ُحّجّية المعجزة الفكرّية بتصاعد الوعي البشري، ألننـا نُـدرك            .٣

 . وقوة إدراكنا ووعينامنها بقدر علمنا

 موجودة بوجـود    قىوتبالمعجزة الفكرّية غير مرتبطة بوجود الرسول،        .٤

 .الرسالة

  .هي خرق للمألوف في عالم الفكر والمعنى .٥
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نظراً لكون القرآن الكريم معجزة عقلّية فكرّية، ونظراً لالنفجار المعرفي          

في القرن العشرين، فقد تجلّت وجوه المعجزة القرآنّية بشكل لم يسبق له مثيل في              

البياني بنظـرات معاصـرة،     اإلعجاز  : العصور اإلسالمّية السابقة؛ فهناك اآلن    

  ٢١. الخ...والعلمي، والغيبي، والتاريخي، والتشريعي، والتربوي، والعددي،
  

 :من أوجه اإلعجاز القرآني

  اإلعجاز العلمي :أوالً

  :يمكن اعتبار القرآن الكريم معجزة علمّية من ناحيتين

  على الرغم مـن كونـه      حقائقعدم تناقضه مع معطيات العلم التي هي         .١

  . التي لها صلة بعلوم مختلفةقضاياال إلى العديد منيتناول 

 اختصاص هي من     التي مسائلال  الكثير من  توافقه مع معطيات العلم في     .٢

 .قرون االنفجار المعرفيالقرون األخيرة، والتي هي 
  

 ألنّه مـن    ، اإلعجاز العلمي  مسألة هي األهم في     عدم التناقض   قضية إّن

 سـنة مـع   ١٤٠٠قض كتاب يرجع إلى ما قبـل  غير المألوف إطالقاً أن ال يتنا    

فكيف إذا عرفنا أّن القرآن يتحدث بكثافة حول قـضايا          . معطيات العلم المعاصر  

  !!كثيرة تنتمي إلى فروع العلوم المختلفة
    

ويزداد األمر إعجازاً عندما نعلم أّن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، قـد             

  :ظلمات أربععاش في دوائر من 

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .٢١

  م١٩٨٠، ٢سسة الرسالة، بيروت، طفكرة إعجاز القرآن الكريم، نعيم الحمصي،مؤ

 م١٩٩٢، ٣البيان في إعجاز القرآن، صالح الخالدي،دار عمار، عمان، ط
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 حيث إّن الحضارات البشرّية كانت في حالة من الركود    :عـصر ظلمة أمية ال   .١

 . ألكثر من قرنين سابقين على زمن البعثة الفكري والحضاريوالتراجع

 .نهوضاً حـضارياً   المجتمع المكي وما حوله      يشهدفلم   :ظلمة أمية المجتمع   .٢

ومن ينظـر   . وكانت األمّية هي الظاهرة السائدة، ومعرفة الكتابة هي الشذوذ        

 .ى بساطة بنيان الكعبة يدرك ذلكإل

 .فلم تعرف مكة المدارس، بل لم توجد روضة أطفال :ظلمة فقدان المعلم .٣

ويـشير  .  أمّيـاً  ، عليه السالم، وترعرع   قد نشأ ف  :، عليه السالم  أميتهظلمة   .٤

وما كنتَ تتلو من قبله من كتابٍ وال تَخُطّه         " :القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة    

  ٤٨:العنكبوت "ب المبطلونبيمينك إذاًالرتا
  

، بعد كل هذه الظلمات، أن يتكلم فـي فـروع العلـوم         يمكن لبشر   كيف

 ١٤٠٠المختلفة، ثم هو ال يتناقض في مسالة واحدة، على الرغم مـن مـضي               

  !سنة، وعلى الرغم من النهوض العلمي الهائل في العصور األخيرة ؟
  

  :المقصود بعدم التناقض

نا بالتواتر، أي أنّه قطعي الثبوت إلـى الرسـول،          نُقل القرآن الكريم إلي     

وفي القرآن الكريم ألفاظ ال تحتمل أكثر من معنـى، مثـل   . صلى اهللا عليه وسلم 

  أنها  أي ، ال تحتمل أكثر من معنى     واحد؛ فكلمة   "إنّما إلهكم إله واحد   " :قوله تعالى 

حقيقة معنى  وقد سّمى البعض ما يثبت بقرآن ال يحتمل أكثر من           . قطعية الداللة 

 فهي القانون الذي أثبته العلم وأقـام عليـه األدلـة            الحقيقة العلمية أما  . قرآنية

  .القطعّية
  

ال تناقض بين القرآن الكريم ومعطيات العلم فإنّمـا نقـصد           : عندما نقول   

وهذا يعني إمكانية حصول    . ال تناقض بين حقيقّة قرآنية وحقيقة علمية      بذلك أن   
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علمّية وحقيقة قرآنّية، أو حقيقة علمّية وقرآن يحتمل أكثر من          تناقض بين نظرّية    

  .معنى ويكون التناقض مع أحد المعاني المحتملة
  

 أن يكتشف تناقضاً بين     موريس بوكاي حاول الطبيب الفرنسي المشهور     

 وقد أشار بوكاي إلى ذلـك فـي         .يستطع فلم    الكريم حقائق العلم وحقائق القرآن   

فكيف يمكن لبشر عـاش     . ٢٢)ة واإلنجيل والقرآن والعلم   التورا(: كتابه الرصين 

 سنة أن يتحدث في قضايا تمس شتّى العلوم ثّم ال يتناقض في مسألة              ١٤٠٠قبل  

واحدة، على الرغم من التباين الهائل بين المعطيات العلمّية للعـصور الحديثـة             

ـ       . !القديمة؟عصور  الومعطيات   ُد فـي   أليس هذا خرقاً للمألوف والعادة، وهل نج

  ! تاريخ البشرّية مثاالً على ذلك غير القرآن الكريم؟
  

  :قديمةال  العصورتوافق ليس من معطيات

بعد الحديث عن عدم التناقض يأتي الحديث عن التوافق بـين الحقـائق             

وحتى يكون التوافق إعجازاً ال بد أن تكون المـسائل          . القرآنّية والحقائق العلمّية  

 أي العلوم التي نعلـم      ،من اختصاص العلم المعاصر   المطروحة تتعلق بعلوم هي     

حديثة وال يسهل الزعم بإمكانّية توصـل اإلنـسان         ال  العصور تماماً أنّها معطيات  

  .إليها في الماضي
  

فعلى سبيل المثال، لو أخبر الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أّن نبتة معينة           

ز العلمي، الحتمال أن    تشفي من مرض معين، فإّن ذلك ال ُيعتبر من باب اإلعجا          

أّما التفصيل فـي الحـديث      . يكون البشر قد توصلوا إلى ذلك من خالل التجربة        

                                           
  : هناك أكثر من ترجمة للعنوان منها .٢٢

، ٤، دار المعارف، القاهرة، ط١٣دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي، ص

  .م١٩٧٧
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حول تطور الجنين في رحم أّمه فإّن ذلك من باب اإلعجاز، ألّن معرفة مثل هذا               

األمر يحتاج أوالً إلى اكتشاف المجاهر، ثـم إلـى اكتـشاف األشـعة الـسينّية                

وعنـدما  . خ، وذلك كله لم يكُن متيسراً للبشر قديماً       ال...والموجات فوق الصوتّية  

تكثر األمثلة المتعلقة بالتوافقات المتنوعة، والمنتمية ألكثر من فرع مـن فـروع             

مبدأ عـدم   وبذلك يحصل التكامل المطلوب بين      . العلم، يصبح األمر أشد إعجازاً    

  .التناقض ومبدأ التوافق
  

العلمي، إلى التوسع المؤّدي    قد يعمد البعض، ممن يكتبون في اإلعجاز        و

إلى التعّسف وتحميل النصوص ما ال تحتمل، رغبة مـنهم فـي جـذب النـاس                

 وهذا مسلك يأباه الدين الحنيف، وهو بناء على أسس هـشّة            .وتقريبهم إلى الدين  

 من هنا ينبغي التنبه إلى ذلك والتدقيق والتمحيص قبل إصدار الحكـم          .غير متينة 

  . بوجود اإلعجاز العلمي
  

  :مثال على خطأ في منهج التفكير

ترجع بعض األخطاء في هذا الباب إلى خلل في منهجّية التفكير أو غفلة               

ومن أبرز األمثلة على ذلك المـسالة       . يدعو إليها التسّرع أو التقليد غير الواعي      

:  عندما يقولـون   ، والتي يرددها حتى بعض كبار العلماء المعاصرين       ،المشهورة

وهذا فهم  . ريم قد تحدث عن الذّرة باعتبارها أصغر جزء في المادة         إّن القرآن الك  

  :عجيب ألمور

لم ينص القرآن الكريم على أّن الذّرة هي أصغر جزء في المادة، بل علـى                .١

 ٦١العكس تماماً فقد ذكر أّن هناك ما هو أصغر من الذّرة؛ جاء في اآليـة                

ة في األرض وال في     وما يعزب عن ربك من مثقال ذر      "... :من سورة يونس  

وورد مثـل هـذا     . "السماء وال أصغر من ذلك وال أكبر إال في كتاب مبين          

 . من سورة سبأ٣المعنى في اآلية 
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 فكيف تّم تحريـف     . والذّر هو النمل الصغير    ،لغة هي النملة الصغيرة   : الذّرة .٢

 !هذا المعنى ليصبح معنى الذرة هو أصغر جزء في المادة؟

وهـو  . المادة من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات    يتألّف أصغر جزء في      .٣

 فاجتهاُد ُمترجم بعد قرون     )ذرة( أما تسميته    )Atom(  في لغة مكتشفيه   يسمى

 . من نزول القرآن الكريم، وكان يمكن أن تترجم الكلمة ترجمة أخرى
  

  :مثال آخر

في المقابل نجد أخطاء في منهج التفكير عند آخرين يرفضون اإلعجـاز              

لماذا لم يكتشف المسلمون هذه األمور باالستناد إلـى القـرآن           : لمي ويقولون الع

   ! وذلك قبل أن يكتشفها العلم المعاصر؟،الكريم
  

  :ونلخّص اإلجابات باآلتي

كيف يمكن لغير مختص في الطب، مثالً، أن يالحظ اإلعجاز العلمـي فـي               .١

 اآليات التي فَّصلت الحديث حول تطور الجنين في الّرحم؟

ا قرأ طفل في التاسعة من عمره نّصاً وقرأ عاِلم النّص نفسه، فهل يعقل أن               إذ .٢

 !يأخذ الطفل من النّص بمقدار ما يأخذ العاِلم؟

: سيقول" يضيق صدر من يصعد في السماء أم ينشرح؟       :" لو سألنا أبا هريرة    .٣

 في  الدليل هو قوله تعالى   : ، فيقول "وما الدليل على ذلك   : "، فنقول "بل يضيق "

من يرد اُهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم،        " : من سورة األنعام   ١٢٥ية  اآل

 فأبو  ،"ومن يرد أن يضلَّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنّما يصعد في السماء           

من هنا ال تُعتبر مـن  . هريرة يعلم هذه الحقيقة ولكنه يعجز عن إثباتها علمّياً  

أما اليوم فنحن نعلم أّن من      . ين له باب اإلعجاز العلمي عنده وعند المعاصر     

 الضغط المؤّدية إلى تمدد الغازات      قلةيصعد في السماء يضيق صدره نتيجة       

في المعدة فتضغط بدورها على الحجاب الحاجز فيؤّدي ذلك إلى ضيق فـي             
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وبالتالي يمكننـا   . أيضاً نتيجة قلة األوكسجين    يحصل ضيق الصدر  و .النفَس

أما أبـو   . ي، أن نثبت علمّياً صدقّية اآلية الكريمة      اليوم، كثمرة للتطور العلم   

هريرة وغيره من الصحابة الكرام والمفسرين الكبار، فال يمكنهم إثبات ذلك           

   ٢٣.علمّياً، ألنهم ال يملكون المعطيات العلمّية التي تساعدهم في ذلك
  

  اإلعجاز البالغي :ثانياً

لنمو العقلي والتفكيـر    تمّيز العرب قبل نزول القرآن الكريم بالفصاحة وا       

الُمجّرد، مما جعلهم يدركون تمّيزه وإعجازه بمجرد سماعه، ومـن هنـا جـاء              

وال يزال العربي حتى اليوم يستشعر تمّيـز الـنص          . تفاعلهم وتأثّرهم الشديد به   

 ويمكننا اليوم أن    .القرآني الكريم وتفّرده، على الرغم من تراجع إحساسه األدبي        

بتوظيف التطور الكبير الذي حصل في القدرات النقدّيـة         نعّوض عن هذا التدنّي     

والمراقب لإلنتاج الفكري في هذا الباب يالحـظ تحـوالت          . وفي مناهج التفكير  

  . إيجابّية كبيرة
  

  :جدلية عقلية

قد يكون القرآن معجزاً في بيانـه       ( :يمكن جدالً أن نضع الفرضّية اآلتية     

   :)وقد ال يكون

 وإذا قلنا بأنّـه     .ون قد حصلنا على النتيجة المرجّوة     إذا قلنا بأنّه معجز نك    

 أن نفّسر ظاهرة امتناع العرب عن اإلتيان بمثلـه،           عندها غير معجزٍ يكون علينا   

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .٢٣

  م١٩٨٩عجاز العلمي في القرآن الكريم، محمد السيد أرناؤوط، مكتبة مدبولي، القاهرة، اإل .١

  م٢٠٠٣، ١المعجزات القرآنية، هارون يحيى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٢

   م١٩٩٥، ١اإلشارات العلمية في القرآن الكريم، كارم السيد غنيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .٣
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ومفهوم أن يكون االمتناع عن عجز، وغير مفهوم        . على الرغم من التحدي الجاد    

  .عجز يكون عن أيضاًأن يكون عن قدرة وتمكُّن؛ فاالمتناع في هذه الحالة 
  

  : لم يتكررتاريخيمثال 

  :يمكن أن ندرك حقيقة كون القرآن الكريم وحياً رّبانّياً عند مالحظة اآلتي

 .أنّه قد جاء على لسان رجل أمي نشأ وعاش في بيئة أمّية .١

كانت نبوة الرسول، عليه السالم، في سن األربعين، ولم ُيْؤثَر عنه قبل ذلـك      .٢

 كانت تـساعد     به ن أّن األجواء المحيطة   ، وذلك على الرغم م    عمل أدبي بليغ  

ولو كانت البالغـة لـدى      .  فقد كان العرب ُيقّدرون البلغاء عالياً      ،على ذلك 

الرسول، عليه السالم، قدرة ذاتية لظهرت في سن الشباب حيث يميل الشاب            

 .بقوة إلى إثبات ذاته واإلعالن عن قدراته

األغراض؛ فهناك من ُيبدع في  معلوم أّن البلغاء يتفاوتون في قدراتهم بتفاوت         .٣

 ولـم   .وهكـذا ...الوصف، وآخر ُيبدع في الهجاء، وثالث ُيبدع في الحماسة        

ومعلوم أّن القرآن الكريم    . نعهد بليغاً يتمّيز على الجميع في شتى األغراض       

يحتفظ بمستوى بالغته الفريدة عندما يتحّدث في العقيدة والشريعة واألخالق،          

، وعندما ُيفّصل في أحكام الطـالق والميـراث         وفي الوصف والمدح والذم   

 . وغيرها أو يوجِز

لم نعهد بليغاً يحافظ على مستوى بالغته في كل أحواله النفسّية، فما من بليغ               .٤

والمتـدّبر للقـرآن    . إال وتعتريه حاالت ضعف، ويكون ذلك بين مد وجزر        

ـ  ،الكريم ال يجد ضعفاً وال ركاكة في آية من آياته الكريمـة             ٦٢٣٦ة   البالغ

أما التفاوت لدى النـاس فـي درجـات         . بل يحار أيها أرفع بياناً وأبلغ      ،آية

 فصاحة المستمع   ؛تفاعلهم معه، فالتجربة تقول إّن ذلك يرجع إلى أمور منها         
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ودرجة وعيه وثقافته، أو حاالته النفسّية، أو موافقة النص وتناسبه مع واقـع             

 ... الحال عند السماع 

 التفرد في األسلوب والتمّيـز، بحيـث ال يـشابهه وال            لم نعهد لدى أي بليغ     .٥

 .الشعر والنثر والقرآن  والعربي يعلم أّن هناك     . يقاربه قبله وال بعده أسلوب    

وكل األعمال األدبّية في العربّية ترجع إلى الشعر أو إلى النثر فقـط، ولـم               

ه نشهد عمالً أدبياً واحداً يقارب أسلوب القرآن الكريم بحيث يمكـن تـصنيف            

 .تحت عنوان األسلوب القرآني

التحدي الذي جاء به القرآن الكريم لم يوجد له مثيل عبر التاريخ الممتد على               .٦

 سنة، سواء تعلّق األمر باللغة العربّية أم بغيرها مـن اللغـات             ١٤٠٠مدى  

ويصبح األمر الفتاً بشكل كبير عندما نعلم بأّن القرآن الكريم قـد            . األخرى

 مـن   ٢٤ انظر قوله تعالى فـي اآليـة         .اإلتيان بمثله جزم بعجز البشر عن     

 ٢٤.، وهكذا كان"...ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ... ":سورة البقرة
  

  اإلعجاز التشريعي :ثالثاً

الدارس لتاريخ التشريعات يجد أّن التشريعات المعاصرة هي ثمرة تطور            

ال ُيتصور أن    من هنا    . إليه اليوم  ت إلى ما وصل   تاستمر قروناً طويلة حتى وصل    

تكون التشريعات اإلسالمّية الواردة في القرآن والسنة من إبداع البـشر، وذلـك             

  :لألمور اآلتية

                                           
  : إلىللمتابعة يمكن الرجوع .٢٤

  م٢٠٠٤، ٢إعجاز القرآن البياني، صالح الخالدي، دار عمار، عمان، ط .١

  م٢٠٠٠دراسات في اإلعجاز البياني، محمد بركات أبو علي، دار األوائل، عمان،  .٢
  م٢٠٠٣، ٤مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط .٣
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ال يمكن أن ينشأ التشريع متكامالً من أول لحظة، بل ال بد من التطور عبر                .١

 .التجربة البشرية التي تساعد على اكتشاف الثغرات وتُلهم التطوير

 في عصر الرسالة اإلسالمّية إلى تخلف كبيـر         يشير واقع الحضارات واألمم    .٢

 استمر ذلك لقرون، إلى درجـة أّن        وقد. على مستوى القوانين والتشريعات   

 التطور الحقيقي والجذري في التشريعات قد حصل في القـرون األخيـرة،           

  .وبتالقح حضارات عّدة

 يسمح  كان النظام القبلي هو السائد في الجزيرة العربّية، ومثل هذا الواقع ال            .٣

 .بميالد تشريعات ناضجة

كان الرسول، عليه السالم، أمّياً، ولم يمارس حياته فـي محـيط حـضاري               .٤

يساعد على نشوء بذرة قانون، فكيف بقانون ناضج ومكتمل ُيشهد لـه بعـد              

 ٢٥.ألٍف وأربعمائة سنة
 

  :شهادة معاصرة

أورد األستاذ مصطفى الزرقاء، في مقدمـة الجـزء األول مـن كتابـه              

 قرارات المؤتمر الذي عقدتـه شـعبة الحقـوق          )المدخل الفقهي العام  (: رالمشهو

  : وكان منها)المجمع الدولي للحقوق المقارنة(الشرقّية من 

 .مبادئ الفقه اإلسالمي لها قيمة حقوقّية تشريعّية ال ُيمارى فيها .١

إّن اختالف المذاهب الفقهّية في هذه المجموعة الحقوقّية العظمـى ينطـوي             .٢

 من المفاهيم والمعلومات واألصول الحقوقّية، هي مناط اإلعجاب،         على ثروة 

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .٢٥

  م١٩٩٨امعة القدس المفتوحة، إعجاز القرآن، فضل عباس، ج .١

  م٢٠٠٣، ٤مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط .٢
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وبها يستطيع الفقه اإلسالمي أن يستجيب لجميع مطالـب الحيـاة الحديثـة،             

  ٢٦.والتوفيق بين حاجاتها
 

   اإلعجاز الغيبي:رابعاً

  :وينقسم إلى مستقبلي وتاريخي

ة التي تتحـدث عـن      هناك العديد من اآليات القرآنيّ     :اإلعجاز الغيبي المستقبلي  

 منها غيوب تتعلق بزمن الرسول، عليه السالم، وأخرى تتعلق          ؛الغيب المستقبلي 

  :وإليك بعض األمثلة على ذلك. بعصور مستقبلّية مختلفة

ومـن  .  سنة هي عمر الرسالة اإلسـالمّية ٢٣نزل القرآن الكريم على مدى     .١

ن كثرة اآليات التي    يقرأ السور المكّية، التي نزلت في بداية الدعوة، ُيدهش م         

تؤكد حتمّية اكتمال الرسالة، وانتصار اإلسالم على كل القوى التـي كانـت             

 .تقف في وجهه

 .م٦٢٢سورة الروم هي سورة مكّية، ومعلوم أّن الهجرة النبوية كانت سنة             .٢

وتستهل السورة بالحديث عن هزيمة الرومان الشرقيين أمام الفرس، وقد تّم           

. م٦٢٠،  ٦١٩ي أّن السورة قد نزلت في حـدود         وهذا يعن . م٦١٩ذلك سنة   

 ،"...غُلبت الروم في أدنى األرض    " :وتُقّرر السورة في مستهلها هذه الحقيقة     

ويلفت انتباهك أّن اآليات لم تقتصر على إعالن حقيقة تاريخّية بل وأخبرت            

 وهم من بعد غَلبهم سيغلبون، في بضع سنين، هللا األمر           ...": عن المستقبل 

 ."... ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر اهللامن قبُل
 

  

  

                                           
 ، مطابع ألف باء األديب، دمشق، ٢٢٩ و ص٩،ص١المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، ج. ٢٦

  م١٩٦٨
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  : ثالث نبوءات الكريمةفي اآليات

أّن اإلمبراطورّية المغلوبة والمنهزمة ستستعيد قوتها وتهـزم إمبراطورّيـة           .١

ومن غير المألوف أن نتوقع هزيمة القوي الغالب، وعلى         . الفرس المنتصرة 

 هزيمـة   كانتوقد  . ُعظمىوجه الخصوص عندما تكون المعارك بين دول        

الروم بعد سنوات طويلة من معارك استمرت على مـدى عـشر سـنوات              

وينص التاريخ الغربي على أّن الهزيمة كانت       . وانتهت بهزيمة نكراء للروم   

 ولم يتوقع أحـد     .ساحقة إلى درجة أّن هرقل قد فكّر في الهروب عبر البحر          

من المستشرقين مـن يعجـب       وجدنا   بلأن تقوم للروم قائمة لمئات السنين،       

 بانتصار الروم على الرغم مـن الظـروف          الكريم وُيدهش من جزم القرآن   

 .الموضوعّية التي ال تسمح بتصور ذلك

، والبِـضع   "...في بضع سنين  ": سيكون هذا االنتصار في مّدة زمنّية محددة       .٢

 وهذا يعني أّن زمن االنتـصار لـن         .من ثالثة إلى تسعة   في اللغة العربية    

.  تـسع سـنوات    يكون بعد كون قبل ثالث سنوات من نزول السورة، ولن         ي

م ٦٢٣وعندما نعلم أّن أول معركة فاصلة بين الروم والفرس كانـت سـنة              

وعنـدما نعلـم أّن     . ندرك أّن االنتصار لم يحصل قبل مضي ثالث سنوات        

م، ندرك أّن مدى استمرار الحرب لم       ٦٢٩ سنة   تنهاية المعارك بالكامل كان   

 . تسع سنوات من وقت نزول سورة الروميتعد 

في الوقت الذي سينتصر فيه الروم على الفرس سيكون النـصر للمـسلمين              .٣

ويومئذ يفـرح المؤمنـون     ":أيضاً على أعدائهم، وسيفرحون بنصر اهللا لهم      

وقد جاء في السيرة أنّه بينما كان الرسول، صلى اهللا عليـه             ."...بنصر اهللا 

 منتصراً جاءته أخبار انتـصار الـروم علـى          معركة بدر وسلم، راجعاً من    

ومعلوم أّن ظروف المسلمين في المرحلـة المكّيـة، عنـد نـزول             . الفُرس

 وعلى الرغم من ذلك فقد جـاءت        .السورة، لم تكن تُرهص بمثل هذا األمر      



 ٨١

وعـد اهللا ال يخلـف اهللا       :" الكلمات الخاتمة آليات النبوءة جازمة وحاسـمة      

   ٢٧."س ال يعلمون وعده، ولكن أكثر النا
  

  )التاريخي( اإلعجاز الغيبي في الماضي

 وقد  .هناك العديد من اآليات القرآنّية التي تحدثت عن الماضي التاريخي           

كان المسلمون في الماضي يأخذون ذلك مسلمات قرآنّية، ولكـنّهم لـم يكونـوا              

ـ   . قادرين على إثبات صدقّيتها عن طريق البحث العلمي        ار وعندما حصل االنفج

المعرفي في القرون األخيرة، وتطورت مناهج ووسائل البحث التاريخي، وجدنا          

  .ذلك ينعكس إيجابياً على الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم

 .لم ترد قصة يوسف، عليه السالم، إال في التوراة ثم في القرآن الكـريم               

فالتوراة، مثالً،  والالفت أّن التوراة تتفق وتختلف مع القرآن في تفاصيل القّصة؛           

 فـي حـين   ،تشعرك بأّن يوسف، عليه السالم، كان يعيش تحت سلطان الفرعون  

 أما فـي    .الملك بل   نجد أّن قصة يوسف في القرآن الكريم ال ُيذكر فيها الفرعون          

قّصة موسى، عليه السالم، فنجد أّن التوراة والقرآن يلتقيان في ذكـر الفرعـون              

 فـي   التفسير بالتوراة فكانوا يرون أّن الملـك      وقد تأثر بعض أهل     .  لمصر كملٍك

  . هو الفرعونقصة يوسف

جاءت الدراسات األثرّية والتاريخّية الحديثة لتثبـت بـأّن يوسـف،عليه             

السالم، كان معاصراً لحكم الملوك الرعاة الهكسوس، الذين حكموا شمال مـصر            

 ال يكـون    وعليـه . لقرنين من الزمن، وكانوا قد طردوا الفراعنة إلى الجنـوب         

 تطلق  )فرعون(ومعلوم أّن لفظة    . الحاكم زمن يوسف، عليه السالم، هو الفرعون      

فقط على ملوك الفراعنة، كما هو األمر في قيصر ملك الروم، وكـسرى ملـك               

  . الفرس

                                           
  .اإلسالم يتحدى، وحيد الدين خان: للمتابعة يمكن الرجوع إلى كتاب .٢٧



 ٨٢

 ألّن الـذين    وهذا مفهوم، . فالتوراة، كما الحظنا، وقعت في خطأ تاريخي        

لقّصة، من هنا دخل عندهم الـوهم       كتبوها عاشوا بعد قرون طويلة من حصول ا       

أّما القرآن الكريم فقد عّبر بدقة عـن        . بأّن ُحكم مصر زمن يوسف كان للفراعنة      

  ٢٨.الحادثة التاريخّية التي كانت مجهولة تماماً في فجر الرسالة اإلسالمّية

  

  اإلعجاز العددي :خامساً

لدراسات تشير  اف .اإلعجاز العددي هو وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم         

كمـا  . إلى وجود بناء عددي بديع يتعلّق بالكلمات والحروف واآليات والـسور          

 إلـى استكـشاف     وتشير األبحاث إلى وجود أنماط عددية متنوعة ُيتوقّع أن تقود         

  .آفاق إعجازّية رحبة

  :وحتى يسهل فهم األمثلة المتعلّقة باإلعجاز العددي ال بّد من التعريف باآلتي

١.  موهو يتلخّص بإعطـاء قيمـة عددّيـة لكـل حـرف مـن              : لحساب الج

؛ فالقيمة العددّية   )ضظغ أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ      (:حروف

، ٣،  ٢،  ١(: لكلِّ حرف من  هذه الحروف هو ما يقابله في الترتيب اآلتـي            

٩٠،  ٨٠،  ٧٠،  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠،  ٣٠،  ٢٠،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤ ،

١٠٠٠،  ٩٠٠،  ٨٠٠،  ٧٠٠،  ٦٠٠،  ٥٠٠،  ٤٠٠،  ٣٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠( 

وقد اسـتُخدم هـذا     . ألْف هي   الغين، وقيمة   واحد هي   األِلفوعليه فإّن قيمة    

الحساب في التأريخ؛ فبدالً من كتابة التاريخ باألرقام يتم كتابتة على صورة            

  .كلمات وُجمل

                                           
  :كن الرجوع إلىللمتابعة يم .٢٨

  م٢٠٠٣، ١المعجزات القرآنية، هارون يحيى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .١

  م١٩٩١إعجاز القرآن الكريم، فضل عباس و سناء عباس، دار الفرقان، عمان،  .٢

  م٢٠٠٣، ٤مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط .٣



 ٨٣

 
 هو عدد مركزي في العدد تسعة عـشر فقد تبّين أّن العدد  : ١٩إعجاز العدد    .٢

  .زالقرآني المعج

  وإليك أمثلة تساعد في تكوين صورة مبّسطة عن هذا الوجه الجديد من وجوه 
  

    اللون األبيض في القرآن الكريم:األوللمثال ا

  الضوء األبيض إذا تـم       يمكن اعتبار اللون األبيض األساس لجميع األلوان، ألنّ       

زجهـا  تحليله ينتج عنه ألوان الطيف السبعة، وينتج عن هذه األلـوان إذا تـم م              

  . بالنسب المختلفة اآلالف من األلوان المعروفة

  ٨١٣ = )٨٠٠+١٠+٢+١: (  هكذا٨١٣ هو أبيضجّمل كلمة 



 ٨٤

   :قمنا بتتّبع الكلمات التي تشير إلى اللون األبيض في القرآن الكريم، فكان الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
تشير  التي وردت فيها الكلمات التي       أرقام اآليات مجموع    :النتيجة

  أبيض  وهو أيضاً جّمل٨١٣ هو ون األبيض اللإلى

  رقم اآلية  السورة  الكلمة

  ١٠٧  آل عمران  ابيضت

  ٨٤  يوسف  ابيضت

  ١٠٦  آل عمران  تبيض

  ١٨٧  البقرةاألبيض   

  ١٠٨  األعراف  بيضاء

  ٢٢  طه  بيضاء

  ٣٣  الشعراء  بيضاء

  ١٢  النمل  بيضاء

  ٣٢  القصص  بيضاء

  ٤٦  الصافّات  بيضاء

  ٢٧  فاطر  بيض

  ٤٩  الصافّات  بيض

  
  ٨١٣  المجموع



 ٨٥

  : سورة الحديد:نيلمثال الثاا

 في ترتيب المصحف، وهي السورة األخيرة ٥٧ هي السورة رقم الحديدسورة 

  ١١٤في النصف األّول من سور القرآن الكريم الـ 

  :وإليك بعض المالحظات حول الحديد

صر من عناصر  هي السورة الوحيدة التي ُسميت باسم عنسورة الحديد .١

 .المادة

 .الحديد وهذا هو أيضاً ترتيب سورة ٥٧ هو الحديدُجّمل كلمة  .٢

 ٥٧ المغناطيسي هو الحديد لنظير الوزن الذري .٣

 .العدد الذري للحديد، وهذا هو ٢٦ هو حديدُجّمل كلمة  .٤

بعدد  الحديد سورة  ترتيب آية، فإذا ضربنا٢٩عدد آيات سورة الحديد هو  .٥

وهو أيضاً مجموع تراتيب سور القرآن الكريم  ١٦٥٣ يكون الناتج آياتها

 أي من سورة الفاتحة وحتى سورة ٥٧من السورة األولى وحتّى السورة 

 .الحديد

بعدد  ١١٤ كل سورة من سور القرآن الكريم الـ ترتيبإذا قمنا بضرب  .٦

 هي السورة الحديد، ثم رتّبنا الناتج تنازلياً، فستكون النتيجة أّن سورة آياتها

حيدة التي تحافظ على ترتيبها بين سور المصحف، أي ستبقى السورة رقم الو

٥٧. 

وهناك فقط ثالث نظائر . معظم نظائر الحديد مشعة غير مستقرة: مالحظة

   ).٥٨، ٥٧ ،٥٦:( مستقرة أوزانها
  

   النمـل :المثال الثالث

 ستهلوتُ . آية٩٣في ترتيب المصحف، وعدد آياتها  ٢٧ هي الّسورة النملسورة 

  .)ط س( بالحرفين السورة



 ٨٦

  :وإليك المالحظات اآلتية
  

 فـي   ترتيـب الـسورة    مّرة، وهذا هو     ٢٧ النمل في سورة    طر حرف   تكّر .١

 .المصحف

 .آيات السورة مّرة، وهذا هو عدد ٩٣ النمل في سورة ستكرر حرف  .٢

 ١٢٠ هو نمل ُجّمل كلمة .٣

  

  :الحظ

  ١٢٠  = ٩٣عدد آياتها  + ٢٧ترتيب سورة النمل 

  ١٢٠ = ٩٣تكرار حرف س  + ٢٧ ط تكرار حرف

  ١٢٠) = ٣٠= ل + ٤٠= م + ٥٠= ن: (      جمل كلمة نمل

  

  :سورة التوبة وسورة النمل

  

 في المقابـل نجـد أّن   . هي السورة الوحيدة التي ال تُستهل بالبسملة     سورة التوبة 

: يها البسملة مرتين؛ في مستهل السورة، وفي قوله تعـالى          تتكرر ف  سورة النمل 

ليبقى بذلك عـدد  . ]٣٠النمل، اآلية   [ "بسم اهللا الرحمن الرحيم    من سليمان وإنّه  إنه  "

  ).٦ × ١٩= (١١٤البسمالت الكلّي مساوٍ لعدد سور القرآن الكريم، أي 

  

  :وإليك بعض العالقات العددية التي تجمع بين السورتين

 ١٩تكون سورة النمل هي السورة  ٩أي  التوبةإذا بدأنا العد من . ١

  ١٨ =) ٩ – ٢٧: (الفرق بين ترتيب السورتين في المصحف هو. ٢

  : تيب السور من سورة التوبة وحتى سورة النمل هوامجموع تروالالفت أّن 



 ٨٧

  ١٨  × ١٩  أي٣٤٢ =) ٢٧  +… + ١١ + ١٠ + ٩(

  

 ١٩األعداد التي إذا بدأنا العد من األول منهما يكون األخير هو العدد             : مالحظة 

، ٩، والالفت هنا أّن العددين      ال نهائية هي أعداد    ١٨ ق بينها وبالتالي يكون الفر  

  ١٨  × ١٩تسلسلهما  هما فقط العددان اللذان يكون مجموع ٢٧

  

 من سورة النمل، وعدد     ١٨ في القرآن الكريم إال في اآلية        النمللم ترد كلمة    . ٣

  !!فتأمل.   كلمة١٩كلماتها 

   
  النحـل :الرابعالمثال 

  

 فـي ترتيـب المـصحف، والمالحـظ أّن عـدد            ١٦ورة   هي الس  النحل سورة

  . كروموسوما١٦ً هو أيضاً النحل كر ذَكروموسومات
  

وأوحى ": النحل من سورة    ٦٨ في القرآن الكريم إال في اآلية        النحل لم ترد كلمة  

  ".أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ربك إلى النحل

  :مالحظات عددية متعلقة بالنحل
  

  . حرفا١٦ً هو النحللالفت أّن عدد الحروف من بداية اآلية وحتى كلمة ا .١

 تتكـّون، وفـق رسـم       النحـل يصبح األمر الفتاً أكثر عندما نعلم أّن آيـة           .٢

  .)ا،ب،ج،و،ح،ي،ك،ل،م،ن،ع،ر،ش،ت،خ،ذ(:  حرفا١٦ًالمصحف، من 

  



 ٨٨

 هذه  هاعدد كلمات ، و من سورة النحل هي اآلية األخيرة في السورة        ١٢٨اآلية   .٣

 وعليه فماذا ينتج إذا قسمنا      ٢×١٦ أي   ٣٢وعدد حروفها    ٢÷١٦ أي   ٨و  ه

  ! ؟٣٢ثم ضربناه بـ ٨عدد آيات السورة على 

  :      وعليه٢÷١٦ أي ٨ هو ١٢٨عدد كلمات اآلية . ٤

  :الحظ

  ١٦= عدد كلماتها ÷ اآلية األخيرة رقم 

١٦ = ٨ ÷ ١٢٨  

  

  : وعليه٢×١٦ أي ٣٢هو  ١٢٨عدد حروف اآلية . ٥

  :الحظ

  ٤٠٩٦ = ٣٢عدد حروفها ×  ١٢٨رقم اآلية األخيرة 

  ٤٠٩٦ = ١٦×١٦×١٦:  ١٦وهذا هو مكّعب العدد 

  

وأوحى ربك إلـى النحـل أن       : "من السورة  ٦٨ في اآلية    النحلوردت كلمة   . ٦

  ".اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون

 يكـون   كلماتهادد   اآلية بع   رقم وإذا ضربنا . كلمة ١٣  عدد كلمات هذه اآلية هو    

    ٨٨٤ = )١٣× ٦٨(:  الناتج

 النحل تكون كلمة    النحل هنا أنه إذا بدأنا عد الكلمات من بداية سورة           المفاجئ. ٧

 !!  فتأّمل٨٨٤هي الكلمة 
 
 ٦٨ آيـة فقـط أرقامهـا        ١٣ هنـاك    النحلمن بداية المصحف حتّى سورة      . ٨

  ٨٨٤والالفت هنا أّن مجموع أرقام هذه اآليات هو 



 ٨٩

 في اآلية   النحل وارتبطت كلمة    ١٦ كاسم للسورة بالعدد     النحلرتبطت كلمة   ا. ٩

 !  ؟٨٨٤ والعدد ١٦ فما العالقة بين العدد ٨٨٤ بالعدد ٦٨

  

 والمفاجأة هنا أّن مجمـوع      ١٦ آية فقط أرقامها     ٨٥هناك في القرآن الكريم     

  ٨٨٤كلمات هذه اآليات هو أيضاً 

.  كلمـة  ٨٨٤سور القرآن الكريم هو      في   ١٦تبين لنا أّن عدد كلمات اآليات       

 وبذلك  ١٨٤٤ وعدد كلماتها    ١٦فماذا لو أضفنا إلى مجموع العددين رقم السورة         

  :وعدد كلماتها، أي١٦وعدد كلماته،  والسورة  ١٦ نكون قد أخذنا اآليات

  

)٤١٠٤  =١٨٤٤ + ١٦ + ٨٨٤) + ١٦× ٨٥  

وأوحـى  : " ة النحـل   من سور  ٦٨ هو ُجّمل اآلية     المجموع هنا أّن هذا     المفاجأة

  ". ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون

  !!  فتأمل٤١٠٤  هو النحل من سورة ٦٨جّمل اآلية 

  

 : أو مضاعفاته، وهي١٦ آيات رقمها العدد ٨، هناك النحلفي سورة . ١٠

 ) ١٢٨، ١١٢، ٩٦، ٨٠، ٦٤، ٤٨، ٣٢، ١٦(.  
 

  . كلمة١١٩ اآليات هو الالفت أّن عدد كلمات هذه

 ١٦آية أرقامها العـدد      ١١٩ هناك   النحلمن بداية المصحف وحتّى سورة      . ١١

، وفي آل عمـران     ١٦مضاعف للعدد    ١٧أو أحد مضاعفاته؛ ففي البقرة هناك       

وهكذا حتى آخر سـورة     .... مضاعف ١١مضاعف، وفي النساء هناك      ١٢هنا  

 ١١٩= ، فيكون المجموع الكلي النحل

  !!فتأمل.  هو جّمل كلمة النحل١١٩ هنا أّن العدد والمفاجأة
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  الكهفسورة  :المثال الخامس

ثالث مائة سنين  :ولبثوا في كهفهم" : من سورة الكهف٢٥ جاء في اآلية 

  "وازدادوا تسعا

 إلى ٩ إذا بدأنا عد الكلمات من بداية قصة أصحاب الكهف، أي من بداية اآلية

 ترتيب الكلمة التي تأتي بعد لفظة سنجد أّن ف،"ولبثوا في كهفهم:" قوله تعالى

، كما هو عدد السنين التي لبثها أصحاب الكهف  وهذا هو٣٠٩هو )كهفهم(

  . واضح في اآلية

 في ترتيب المصحف، والالفت لالنتباه أّن عدد ١٨سورة الكهف هي السورة 

  . آية١٨أصحاب الكهف في السورة هو  آيات قصة
  

   .عليهما السالم آدم وعيسى، :المثال السادس
ِإن مثََل عيسى عند اللّه كَمثَِل آدم، " :آل عمران من سورة ٥٩جاء في اآلية  

 كُونكُن فَي قَاَل لَه مابٍ ثن تُرم خَلَقَه".  

وقد . تتحدث اآلية الكريمة عن التماثل في خلق آدم وخلق عيسى، عليهما السالم           

  !فما هو هذا التماثل؟. ية تماثالً عددياً أيضاًلفت نظر بعض الكتاب أّن في اآل
  

 في اآليـة    عيسى من بداية المصحف وحتى كلمة       عيسىإذا قمنا بإحصاء كلمات     

   . في القرآنعيسى لكلمة ٧ رقم التكرار، فسنجد أنها آل عمران من سورة ٥٩

 ٥٩ في اآليـة     آدم من بداية المصحف وحتى كلمة       آدموإذا قمنا بإحصاء كلمات     

  . في القرآن الكريمآدم لكلمة ٧ رقم التكرار، فسنجد أنها آل عمرانسورة من 

هذه المالحظة دفعتنا إلى متابعة األمـر، فكانـت النتيجـة أن تحـّصلت لـدينا                

  :إال أننا رأينا أن نقصر البحث هنا على جزء منها. مالحظات عددّية كثيفة
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ّن هذا التماثل جـاء فـي        في سور أخرى، فكانت المفاجأة أ      تماثل ثانٍ بحثنا عن   

آل  في سورة    التماثل األول  وكان   ،ومعلوم أّن مريم هي إبنة عمران     . مريمسورة  

ثم إّن آية آل عمران تتحدث باختصار عن خلق عيسى، عليه الـسالم،             . عمران

  .فالموضوع إذن واحد. وتأتي آيات سورة مريم لتفصل ذلك
  

  :  على الصورة اآلتيةالتماثل الثانيوقد جاء 

 في هذه الـسورة     عيسى ولم ترد كلمة     ١٩ في المصحف هو     مريمترتيب سورة   

 عيسى والمالحظة اللطيفة هنا أّن تكرار كلمة        ٣٤إال مّرة واحدة، وذلك في اآلية       

والمفاجأة هنا أّن كلمـة     .  في القرآن الكريم   ١٩ رقم  التكرار   هو   ٣٤في اآلية   

هـي أيـضاً    و إال مّرة واحدة،   مريم ولم تتكرر في سورة      ،٥٨ ترد في اآلية     آدم

  . في القرآن الكريم ١٩ رقم التكرار

  

  

.  لكلمة آدم١٩ لكلمة عيسى والتكرار ١٩ إذن كان التكرار ١٩ففي السورة 

  !!فتأمل

  

  

 آدمكلمـة   والالفت أّن تكرار    . مّرة  ٢٥ في القرآن الكريم     عيسى تكررت كلمة 

  مـن  ٣٤ذا بدأنا العّد من اآليـة       والمالحظ أنّنا إ   . مّرة  ٢٥في القرآن هو أيضاً     

 التي ذكر   ٥٨، عليه السالم، تكون اآلية      عيسى، والتي ذكر فيها اسم      مريمسورة  

  ٢٥، عليه الّسالم، هي اآلية آدمفيها اسم 
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 مـن   ٥٩،عليهما السالم، كان في اآلية      آدم و عيسى لكلمة   التماثل األول رأينا أّن   

  .مريم في سورة يالتماثل الثانبينما كان .  آل عمرانسورة 
  

 من سـورة    ٥٨، فستكون اآلية    آل عمران  من سورة    ٥٩إذا بدأنا العد من اآلية      

  ١٩٥٧ هي اآلية رقم مريم
  

، إلى  ) التماثل األول  سورة (آل عمران  سورة   بدايةوالالفت أّن عدد اآليات من      

  ١٩٥٧هو أيضاً  ) التماثل الثاني سورة (مريم سورة بداية
  

، مـن بدايـة     عيـسى  المتضّمنة كلمـة     أرقام اآليات  مجموع    هنا أنّ  والمفاجأة

     ١٩٥٧ ، هومريم من سورة ٣٤المصحف وحتى اآلية 
   

 إلـى آيـة     آل عمران  في سورة    التماثل األول بذلك يتبين أّن عدد اآليات من آية        

التماثـل  ، هو عدد اآليات نفسه من بداية سـورة          مريم في سورة    التماثل الثاني 

  ١٩٥٧التماثل الثاني أي  ة سورة  إلى بداياألول
  

 ٣٤حتى اآليـة    و عيسى مجموع أرقام اآليات المتضّمنة كلمة       أيضاً هو   ١٩٥٧

  ٢٩.، عليه السالمعيسى لورود لفظة ١٩، أي حتى التكرار مريممن سورة 

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى الكتب .٢٩

  م١٩٩٨، ١از العددي، بسام جرار، مركز نون للدراسات، فلسطين، طإرهاصات اإلعج .١

 م١٩٩٤، ٢إعجاز الرقم في القرآن الكريم، بسام جرار، المؤسسة اإلسالمية، بيروت، ط .٢



 ٩٣

  معجزة ترتيب

   سور القرآن الكريم
  

  

  

الـدكتور   وقد ذكر    . بالعدد القرآني  ، ومنذ القرون األولى   ، المسلمون اهتم

 ٣٦  ألبي عمرو الداني، ذكر    ،البيان في عد آي القرآن     محقق كتاب    ،غانم الحمد 

  المتـوفى   لعطاء بـن يـسار     ،كتاب العدد  كتاباً في علم العدد القرآني، ابتداء من      

 ألحمـد الـسلمي     ،زهر الغرر في عدد آيات الـسور       وانتهاء بكتاب    ،ـ ه ١٠٣

هتمام لم يتطـور عبـر العـصور         هذا اال   إال أنّ  ٣٠.هـ ٧٤٧المتوفى  األندلسي  

 فالقرآن كالم اهللا العظيم الذي خلـق الكـون وأبدعـه،            ؛ليعطي النتائج المرجوة  

عهد من   فالمتوقع أن يكون هذا الكتاب على خالف ما يُ         .وأحصى كل شيء عدداً   

من هنا فقد آن األوان لنتعامل مع القرآن الكريم بما يليق           . كتب البشر القاصرين  

 فهو المعجزة الفكرية المتصاعدة بتصاعد الوعي       ،له وعظيم إعجازه  بجالل ُمنَـزِّ 

 بما أوتوا من العلوم الحديثـة       ،البشري، فالناس اليوم هم أقدر على النقد والتقييم       

  .والوسائل المعاصرة

 ترتيب   فذهب الجمهور إلى أنّ    ؛ةاختلف العلماء في ترتيب السور القرآنيّ     

ه  وذهب البعض إلى أنّ    . وحياً ،ليه السالم  ع ،السور توقيفي، أي من فعل الرسول     

 الترتيب هو توقيفي باستثناء سورة       وذهب السيوطي إلى أنّ    .من اجتهاد الصحابة  

 الترتيب من اجتهاد    ّنإ ومن يتتبع األدلة التي جاء بـها من قال          .التوبة واألنفال 

قـام   وليس هذا م   . دليل منهاالصحابة يجد أنـها ال تقوم بـها حجة، وال يستقيم          

                                           
البيان في عد آي القرآن، أبو عمرو الداني،مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت،   مقدمة كتاب.٣٠

 م١٩٩٤، ١ط
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 وعـدد توقيفية سـور    التفصيل، فنحن هنا في مقام تقديم الدليل الرياضي على          

   .القرآن الكريم ياتآ

ة المعاصرة تتعلق باإلعجـاز     هناك إصدارات كثيرة في الساحة الفكريّ     

 ما نسميه اليوم     الخ، إال أنّ   …والتشريعي العلمي و  البياني ، مثل اإلعجاز  القرآني

لذا حرصنا هنا على تقـديم       ،اهتمام العلماء والدارسين  اإلعجاز العددي لم يحظ ب    ب

وفيما يلي نعرض مثاالً    . أمثلة متنوعة لهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم        

يصلح للتدليل على أّن ترتيب سور القرآن الكريم، وكذلك عدد اآليات، كان بتعليم      

  :الرسول، عليه السالم، وحياً
  

  ٣١:لسورمثال على اإلعجاز في ترتيب ا

إذا قمنا بجمع األعداد الخاصـة بترتيـب        و . سورة ١١٤القرآن الكريم   

 وحتـى   .)٦٥٥٥(  فسيكون المجموع  )١١٤.+………+٣+٢+١(: هكذا السور

ــانون المتسلــسالت اســتخدامضيـع الوقــت فــي الجمــع يمكــن نُــال  : ق

)٦٥٥٥ =٢÷١١٤)١+١١٤  

لكـريم،  هل لـهذا المجموع عالقة بمجموع آيات القرآن ا    : والسؤال هنا 

   آية؟)٦٢٣٦( والذي هو

ـ    ٢٨٦البقـرة   : ، مثل ة اآليات زوجي سورة   ٦٠هناك  ١١٤من السور ال

 ٥٤ هـو    ة اآليات فردي بالتالي يكون عدد السور      ،إلخ.… آية ١٧٦آية، والنساء   

  . إلخ…١٢٩، التوبة ٧ مثل الفاتحة ،سورة

                                           
، دار الفكر، )أسرار ترتيب القرآن( ا المثال من قبل الباحث عبد اهللا جلغوم في كتابه جاءت فكرة هذ .٣١

وقد تم تطوير الفكرة في مركز نون للدراسات القرآنية وكذلك إعادة صياغتها وتجد . م١٩٩٤، ١عمان،ط

لبيرة، ، بسام جرار، مركز نون، ا)إرهاصات اإلعجاز العددي في القرآن الكريم: (تفصيل ذلك في كتاب

  .م١٩٩٨، !فلسطين، ط



 ٩٥

 سـورة رقمهـا فـي ترتيـب         ٣٠ة إلى   الزوجّي ٦٠ـ  السور ال تنقسم  

 ٥٤ـ   أما السور ال   .فردي  في المصحف   سورة ترتيبها  ٣٠ و ،زوجي المصحف

 ترتيبهـا   ٢٧، و فردي سورة رقمها في ترتيب المصحف       ٢٧تنقسم إلى   فالفردية  

    .زوجي

  رسم توضيحي

  

  
  

 سورة فـي     ٦٠ة اآليات هي أول    زوجيّ ٦٠ـ   السور ال  لو افترضنا أنّ  

 سورة منها فردية الترتيب،     ٣٠ذلك أن يكون هناك     ترتيب المصحف، لنتج عن     

 فردية  ٥٤ـ  وكذلك لو كانت السور ال    . ة الترتيب  األخرى زوجيّ  ٣٠ـ  وتكون ال 

 ٢٧ سورة في ترتيب المصحف، لنتج عن ذلك أن يكـون            ٥٤اآليات هي آخر    

ويمكن الحصول علـى    . ة الترتيب  األخرى زوجيّ  ٢٧ـ  ة الترتيب، وال  منها فرديّ 

 الفردية في   ٥٤ـ  ها عندما نعكس الترتيب السابق ونـجعل السور ال       النتيجة نفس 

.  الزوجية في القسم الثاني من ترتيب المصحف       ٦٠ـبداية المصحف، والسور ال   

 ليس على    الكريم  في القرآن  ةة والفرديّ  ترتيب السور الزوجيّ   غم من أنّ  وعلى الر 

 سورة١١٤

٥٤   
 فردية اآليات

٦٠ 
 زوجية اآليات

٣٠ 
 فردية الترتيب

٣٠ 
 زوجية الترتيب

٢٧  

 فردية الترتيب

٢٧   

زوجية الترتيب
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ـ       ب الالفـت لالنتبـاه   هذه الصورة المفترضة، فقد جاءت النتيجة وفق هذا الترتي

  .  وعلى خالف المتوقع

ة زوجّي( : أي ؛سورة متجانسة  ٥٧يترتب على ما سلف أن يكون هناك        

 هناك أيضاً   ، مما يعني أنّ   )ة الترتيب ة اآليات فرديّ  ة الترتيب، وفرديّ  اآليات زوجيّ 

  .غير متجانسة  سورة٥٧
  

  :إليك أمثلة على السور المتجانسة وغير المتجانسةو

   :سةسور متجان

  فردي  - فردي    ٧    وآياتـها١ ترتيبها -الفاتحة

  زوجي -زوجي    ٢٨٦    وآياتـها٢ ترتيبها -البقرة

  زوجي - زوجي     ١٧٦    وآياتـها٤ ترتيبها -النساء

   :سور غير متجانسة

  زوجي - فردي           ٢٠٠ وآياتها ٣ ترتيبها -عمران آل

  زوجي -فردي      ١٢٠     وآياتـها٥ ترتيبها -المائدة

  فردي   -زوجي      ١٦٥     وآياتـها٦ ترتيبها -األنعام
  

ـ  السور أرقام ترتيب  إذا قمنا بجمع     :واآلن    وأضـفنا    المتجانـسة،  ٥٧ ال

مجموع آيـات   وهذا هو    ٦٢٣٦ حاصل الجمع هو     ، فسنجد أنّ  عدد آياتـها إليها  

  .القرآن الكريم

انـسة، وأضـفنا     غير المتج  ٥٧ـ   السور ال  أرقام ترتيب وإذا قمنا بجمع    

مجموع أرقام   وهذا هو    ٦٥٥٥  حاصل الجمع هو   ، فسنجد أنّ  عدد آياتـها إليها  

  .)١١٤-١( من ترتيب سور القرآن الكريم

  :النتيجة بلغة أخرى

  ٦٢٣٦ = مجموع آيات القرآن الكريم = )متجانسال(  آيات+ترتيب  
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  ٦٥٥٥ =مجموع ترتيب القرآن الكريم = )غير متجانس(  آيات +ترتيب 

، ويـرتبط    كل سورة وعدد آياتـها     ترتيب  هناك عالقة بين رقم    هذا يثبت أنّ  بـ

  .ذلك بمجموع ترتيب المصحف ومجموع آيات القرآن الكريم

  سورة البقرةنفترض أّن عدد آيات  وتعقيدهاحتى ندرك عمق المسألة

ة اآليات، مما  فردّي السورةآية، وبالتالي تصبح ٢٨٥ فتصبح ،آية واحدةب أقل

.  عندها ينهار كل شيء٥٩ والزوجية ٥٥صبح ية س السور الفردّي عددّنيعني أ

 وجعلنا ٣ وقمنا بجعلها السورة رقم ٢٨٦وإذا حافظنا على عدد آيات البقرة 

 فستصبح سورة البقرة غير متجانسة، وتصبح سورة آل ٢سورة آل عمران رقم 

 ضمن يصبحس )٢٨٦+٣( في سورة البقرة  المجموعأي أّن. عمران متجانسة

 في السور )٢٠٠+٢(  آل عمرانمجموع ويصبح السور غير المتجانسة،

 سورة المتجانسة سوف ال يكون ٥٧ـ  مجموع الالمتجانسة، مما يعني أّن

  ٦٥٥٥غير المتجانسة لن يكون  سورة٥٧ـ  ومجموع ال٦٢٣٦

 وعلى ،١١٤ـ  سورة من السور العند تبديل عدد آيات أيينطبق  هذاو

بحساب احتمال الصدفة وفق نظرية االحتماالت، فسوف نجد قمنا  ضوء ذلك إذا

 ترتيب السور وعدد اآليات أنفسنا أمام عجيبة من عجائب القرآن الكريم تُثبت أّن

  :ويتضح األمر أكثر عندما نكمل المثال .هو وحٌي من اهللا العزيز الحكيم

  : على الصورة اآلتية السالفالمتسلسالت تجزئة قانون يمكن

   )٣٤٥٠ = ٢ ÷ ٦٠ )١+١١٤   

   )٣١٠٥ = ٢ ÷ ٥٤ )١+١١٤  

   ٦٥٥٥=  المجموع              

   الزوجية في القرآن    ٦٠ الـ    مجموع أرقام السور    أنّ  نجد من األمور المدهشة أن 

   ٣١٠٥ الفردية هو ٥٤ـ  وبالتالي يكون مجموع ترتيب ال٣٤٥٠الكريم هو 
  



 ٩٨

بعملية تبديل  للمواقع    نقوم  وحتى نتصّور مدى الّدقة والتعقيد في المسألة        

 ١٧بين سورة آل عمران وسورة اإلسراء، لتصبح سورة آل عمـران الـسورة              

 بالترتيب الفردي   ٣ وبما أننا استبدلنا الترتيب الفردي       ٣ وسورة اإلسراء السورة  

 ٦٠ـ   مجموع أرقام السور ال    ر، ولكننا سنجد أنّ    الكثير مما قلناه ال يتغيّ      فإنّ ١٧

 وسيـصبح مجمـوع أرقـام       ٣٤٦٤ آل عمران، سيصبح      ومنها ،زوجية اآليات 

ـ        ٣٠٩١ الفردية هو    ٥٤ـ  السور ال   ٦٠ـ   وبالتالي لن يكون مجموع الـسور ال

ــة  ــديل   – الزوجي ــذا التب ــد ه ــانون الرياضــي  -بع ــا للق :   مطابق

وهذا الكالم ينطبـق  . ةوكذلك األمر في السور الفرديّ   .٣٤٥٠=٢÷٦٠)١+١١٤(

   ١١٤ ـر ال سورة من السوعند تبديل ترتيب أي

  :  اآلتيةنخلص من هذا البحث إلى النتائج

عقل أن تـأتي هـذه البنيـة        ، إذ ال يُ   ترتيب سور القران الكريم هو توقيفي      .١

                      . وإلى هذا ذهب جمهور أهل السنة والجماعة،ة مصادفةالرياضّي

   .الرسول،عليه السالم بتعليم عدد آيات كل سورة هو أيضاً توقيفي .٢

، وبذلك يتجلى اإلعجاز القرآني بثوب      ما نحن بصدده هو اكتشافات معاصرة      .٣

  . عالم العدد هو عالم الحقائقو ال ننسى أّن. جديد

 الدراسـات تنهـار    على ضوء معطيات الدراسـات اإلعجازيـة العددّيـة         .٤

دقّية المصحف الشريف        ةاالستشراقيشكك  وأن تُ   التي حاولت أن تنال من ص

  .في نزاهته عن الزيادة أو النقصان

 تتعامل مـع الـنص       جديدة يمكن أن يكون مثل هذا البحث مفتاحا لدراسات        .٥

   ٣٢.مكانات النص القرآني غير المحدودةإ  بعض بمنظار جديد يبرزالقرآني

                                           
وتفاصيل غيرها في ) إرهاصات اإلعجاز العددي: (هناك تفاصيل أخرى لهذا المثال تجدها في كتابنا .٣٢

  .والكتابان من إصدارات مركز نون للدراسات القرآنية).  من بينات اإلعجاز العدديالمقتطف: (كتابنا



 ٩٩



 ١٠٠



 ١٠١

  

  المصدر الثاني 

  من مصادر الفكر اإلسالمي 

  السنّة النبوية الشريفة
  

  

  

مصدر األول للفكر اإلسالمي، وهـو ثابـت إلـى     الكريم هو ال  القـرآن   

أّمـا  . الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، ثبوتاً قطعّياً، من هنا كان المـصدر األول            

 ألّن منها ما ثبت ثبوتاً قطعّياً ومنها ما ثبـت بطـرق         ،السنّة فهي المصدر الثاني   

 فالقرآن إذن هو المصدر األول من حيث الثبوت، وليس مـن          . أقل قوة من ذلك   

وعندما تكون السنّة ثابتة ثبوتاً قطعّياً فإنها تكون كالقرآن من          . حيث إفادة األحكام  

  .حيث إفادة األحكام، ألنّها وحي كالقرآن الكريم

  .والسنّة في اللغة هي السيرة والطريقة: السنّة في اللغة

  :السنّة في االصطالح

ـ  :السنّة في اصطالح المحـدثين      .أ  لى اهللا  هي كل ما ُأثر عن الرسول، ص

 وهذا  .لْقّية أو خُلُقّية  قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خ       عليه وسلم، من    

 .يعني أّن السنّة عند المحدثين ترادف الحديث

تعريف السنة عندهم هو نفسه     : السنّة في اصطالح علماء أصول الفقه        . ب 

، "بحيث يستفاد منه حكماً شرعياً    " :الذي عند المحدثين ولكن يضاف إليه     

ا يعني أّن مفهوم الحديث عند األصوليين أشمل من مفهـوم الـسنّة؛             وهذ

فالحديث يشمل كل ما ورد عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أّما السنّة             

وعليـه فـإن    . فتختص بما ورد بحيث ُيعتبر دليالً على حكـم شـرعي          

 تعتبر عند األصوليين من الحديث وال تعتبر من السنّة،          )لْقيةالخ(الصفات  



 ١٠٢

ها ليست محل اقتداء، وكذلك األمر في األحاديث المنسوخة فإنهـا ال            ألن

والسيرة . تدخل في مفهوم السنّة، ألنها ال تصلح للتدليل على حكم شرعي         

 .قبل البعثة تدخل في مفهوم الحديث وال تدخل في مفهوم السنّة
 

  :معنى الخبر واألثر

ن مـا جـاء عـن       الخَبر واألثر عند المحّدثين مرادفان للحديث، ويشمال        

 علـى اعتبـار أّن مفهـوم        ،الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، والصحابة والتابعين      

، ومـا   الحديث المرفوع الحديث يشمل ما ورد عن الرسول،عليه السالم، ويسمى         

  . المقطوع، وما ورد عن التابعين ويسّمىالموقوفورد عن الصحابة ويسّمى 

عن الرسول، صلى اهللا عليـه      إّن الحديث ما جاء     : وقال بعض المحّدثين    

  . وسلم، والخبر واألثر ما جاء عن غيره

  :الحديث القدسي

حديث يضيف فيه الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، قوالً إلى اهللا           هو كل     

 فهو حديث ألّن الرسول، عليه السالم، هو الذي يحكيه عن ربـه، وهـو               .تعالى

قرآن الكـريم، ألّن القـرآن      وهو يختلف عن ال   . قدسي ألنّه صادر عن اهللا تعالى     

الكريم هو كالم اهللا الموحى به إلى رسوله، عليه السالم، ويؤدّيه الرسـول كمـا               

سمعه تماماً على أنّه قرآن، أما الحديث القدسي فهو وحي من اهللا تعـالى يبلغـه                

  .الرسول ويحكيه بلسانه وعبارته ناسباً القول إلى اهللا تعالى

  :قال اهللا تعالى: ي، صلى اهللا عليه وسلم، قالروى أبو هريرة عن النب :مثال

 رجل أعطى بي ثم     ؛متُهصصمه خَ  خَ  ومن كنتُ  ،م يوم القيامة  صمه أنا خَ  ثالثةٌ" 

غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفـه              

  ٣٣.أخرجه البخاري ."أجره

                                           
  م١٩٧٢، دار الفكر، ٢٨-١٨ين عتر، صمنهج النقد في علوم الحديث، نور الد: للمتابعة  ٣٣



 ١٠٣

  :مكانة السنّة في التشريع

: "وما ينطقُ عن الهوى إْن هو إال وحـٌي يـوحى          :"جاء في سورة النجم     

 من ألفاظ العموم، فكل ما ينطق به الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بـصفته               :)ما(

والقرآن والـسنّة مـصدران للفكـر اإلسـالمي         . ، فهو من الوحي   اً ُمعلِّم رسوالً

  .متالزمان، وال يمكن لمسلم أن يفهم اإلسالم إال بالرجوع إليهما معاً

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكِّموك      :"  من سورة النساء   ٦٥ في اآلية    جاء  

. "ر بينهم، ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلِّموا تـسليما            جفيما شَ 

 وما نهـاكم     وما آتاكم الرسوُل فخذوه    ...":  من سورة الحشر   ٧وجاء في اآلية    

  ."...عنه فانتهوا

أال إنّي ُأوتيتُ القـرآن  : " داود وابن ماجة   جاء في الحديث الذي رواه أبو       

 فمـا   ، عليكم بهذا القرآن   :ومثله معه، أال يوشك رجٌل شبعان على أريكته يقول        

 وإن ما حـرم     ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه      ،وجدتم فيه من حالل فأحلّوه    

  . "رسوُل اهللا كما حرم اهللا

وهذا صحيح تماماً،    ."منا القرآن لوال السنّة ما فهم أحٌد      " :قال أبو حنيفة    

فكيف لمسلم أن يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويحج البيت بالرجوع إلى القرآن فقط،             

وال ننسى أّن القرآن الكريم هو الذي أوجب علينـا هـذه الفـروض وغيرهـا                

   ٣٤.بنصوص مجملة تُفصِّلها السنّة

  

                                                                                                        
  

  :للمتلبعة .٣٤

  م١٩٩٢، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٥٤-٦١المرجعية العليا في اإلسالم، يوسف القرضاوي، ص .١

، المكتب اإلسالمي، ٧٤-٤٥السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، مصطفى السباعي، ص .٢

  م١٩٧٨، ٢دمشق،ط

  م١٩٨٠، ٣، دار الفكر، بيروت، ط٥٦-٢٣السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص .٣



 ١٠٤

  :كتابة الحديث

سالم؛ فقد صّحت األخبـار التـي       بدأت كتابة الحديث في زمن الرسول، عليه ال       

تحّدثت عن حرص عدد من الصحابة، رضوان اهللا عليهم، على كتابة الحـديث             

 ولكن الكتابـة لـم      .النبوي، وكان لبعضهم صحف أخذ عنها الصحابة والتابعون       

واستمرت كتابة الحديث في عهـد الـصحابة        . تكن رسمّية ككتابة القرآن الكريم    

الحديث مبثوثاً في كتب العلم والمـصنفات المختلفـة          وكان الكثير من     .والتابعين

  .وذلك قبل أن تُفرد له الكتب المصنّفات التي تقتصر على الحديث فقط
  

  : الكتابة وضرورة انقضاء عصر الرسول،عليه السالم

حتى تتم كتابة الحديث بالكامل ال بد من انقضاء عصر الرسول، عليه السالم، ثم              

 ألّن الحديث يتعلّـق بكـل مـا ورد عـن            ،بعينعصر الصحابة، ثم عصر التا    

، وهذا ُيحتّم أن يقـوم      ةالرسول، عليه السالم، من قول أو فعل أو تقرير أو صف          

التابعون باستفراغ كل ما عند الصحابة من حديث، بالتتلمذ عليهم واإلكثار مـن             

سؤالهم، وُيحتّم أيضاً أن يستفرغ أتباع التابعين ما عند التـابعين مـن حـديث،               

  .بالتتلمذ عليهم واإلكثار من سؤالهم
  

  :مثال توضيحي

 .مـا حكـم أكـل لحـم الـضب؟     : لنفترض أّن تابعّياً سأل صحابّياً فقال  

كنتُ يوماً آكل لحم الضب والرسول، عليه الـسالم،         : ولنفترض أّن اإلجابة كانت   

: ولنفترض أنّه حصل بعد خمسين سنة أن ُسئل هذا التابعي السؤال اآلتي           . ينظر

، سيكون  "ا أنّكم عاصرتم الصحابة فهل تعلمون شيئاً في حكم أكل لحم الضب؟           بم

إنّه كـان يأكـل     : نعم سألتُ يوماً الصحابي الفالني عن ذلك فقال       :"جواب التابعي 

  ".لحم الضب والرسوُل ينظر



 ١٠٥

إذن ليس كل ما كان يعرفه الصحابي كان يكتبه أو يفطن إلى ضـرورة              

وقد يكتفى هذا   . سأل الصحابي فيجيب بما يعرف    ذكره حتى يأتي أحد التابعين في     

التابعي بما سمع وال يخطر بباله أن يكتب حتى يأتي أحد أتباع التـابعين، بعـد                

 إن كان من أهـل العلـم         هذا خمسين سنة مثالً، فيسأل عن ذلك ويدون الجواب،       

  .واالعتناء بالحديث

عـدم   أن ُيكتب الحديث في أكثر من عـصر، ل         طبيعيمن هنا كان من ال    

ومعلوم أّن بداية كتابة الحـديث      . إمكانية أن يكتُب الصحابة كل ما لديهم من علم        

كانت في عهد النبي، صلى اهللا عليه وسلم، واستمرت هذه الكتابة فـي عـصر               

  .الصحابة التابعين وأتباع التابعين

لذا كان ال بد لألمة أن تضع الضوابط المناسبة للتحقق من صدق الرواية             

وقد تصّدى لذلك علماء رّبانّيون اسـتطاعوا       .  صلى اهللا عليه وسلم    عن الرسول، 

في النهاية أن يضعوا، وألول مرة في تاريخ البشرية، األسس لعلم يتعلق بمنهجّية             

ويعتبر هـذا العلـم مـن       . أصول الحديث البحث التاريخي، سمي فيما بعد بعلم       

ـ          صوصّيات األمـة   إبداعات الفكر اإلسالمي في فجر الدعوة اإلسالمية، ومن خ

  .اإلسالمّية

نعم، لقد كانت الحاجة هي أم االختراع؛ فحاجة المسلمين إلى التحقق من            

 إلى نشوء هذا العلم     تصدق ودقة الرواية عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أدّ         

  ٣٥.الجليل، والذي يكتسب جالله من جالل موضوعه

                                           
  :للمتابعة .٣٥

، ١٠، دار العلم للماليين، بيروت، ط٤٩-١٤علوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص .١

  م١٩٧٨

، دار الفكر الحديث، ١٨٧-١٣٧أصول الحديث علومه ومصطلحه، محمد عجاج الخطيب، ص .٢

  م١٩٦٧، ١لبنان،ط

  م١٩٩٢، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٥٤-٦١ي، صالمرجعية العليا في اإلسالم، يوسف القرضاو .٣
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  :منهج قبول الحديث

أي أن  : ثقة، ومعنى    ثقة  الراوي اشترط علماء أصول الحديث أن يكون     

مـسلماً، عـاقالً،    :  أن يكون الراوي   العدالة وتتطلب. عدالً ضابطاً يكون الراوي   

  : وإليك تفصيل هذه الشروط.  مروءةابالغاً، تقياً، ذ
  

   العدالة:أوالً

وذلك ألّن رواية الحديث تتعلق بالدين، وال ُيؤتمن المخـالف غيـر           : اإلسالم .١

وُيشترط اإلسالم عند رواية الحـديث أي عنـد         . إلسالمالمسلم على مبادئ ا   

 .أدائه، وال يشترط عند األخذ والتحمل

ومـن  . وال بد من توافر هذا الشرط عند تَحمل الحديث وعند أدائـه           : العقل .٢

فال بد أن يكون    . الطفل غير المميز، المغفل، المجنون    : صور نقصان العقل  

 .هالمستوى العقلي ضامناً دقة النقل وصدق

؛  التمييـز  ويشترط البلوغ عند أداء الحديث، أما عند التحمل فيكفي        : البلوغ .٣

 سمع من الرسول، عليه السالم، قبل البلوغ        ، رضي اهللا عنه،   فهذا ابن عباس  

 .وأّدى بعد البلوغ

وتُقبل . فال بد أن ُيعرف الراوي بتقواه وسالمته من أسباب الفسوق         : التقوى .٤

ه إال التائب من الكذب على الرسول، صلى اهللا         رواية التائب الذي صلح حال    

 .عليه وسلم، فتُرد روايته احتياطاً، وألّن جنايته عظيمة

يشترط أن يكون الراوي سليماً مـن خـوارم المـروءة؛ وهـي             : المروءة .٥

 في عيون الناس من غيـر أن تكـون          يهونالسلوكّيات التي تجعل الشخص     

، عراف والتقاليـد المحترمـة    مخالفة األ ويغلب أن يكون ذلك عند      . معصية

 فمـن خـرج إلـى       ؛وهذا يختلف من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر         

الشارع وهو يلبس ما يستر العورة فقط ال يكون مرتكباً لمعصية، ولكـن إذا              



 ١٠٧

كان يعيش في بلد حار يغلب أن يلبس الناس مثل لباسه، فال يطعن ذلك فـي                

لده فإّن ذلـك مـن أكبـر خـوارم          أما إذا كان ذلك مستهجناً في ب      . مروءته

المروءة، وال شك أّن فعله يكون من دواعي احتقاره واالستهانة به، وإن لـم              

 . يكن مرتكباً لمعصية

وقديماً كانت تسقط مروءة من يمشي من الرجال بين الناس وهـو حاسـر              

أما اليوم فقـد أصـبح خـروج الرجـال          . الرأس، وكذلك من يأكل في الشارع     

  .من عادات أغلب الناسورؤوسهم مكشوفة 

   الضبط:ثانياً

  . يكون متقناً للحفظ واألداء، وُمتثّبتاً في تحّمل وأداء الحديثوالضابط

  :من صور الضبطو

 .عاقالً لما ُيحّدث به، وعالماً لمعاني األلفاظأن يكون   .أ 

 أّمـا إذا أّدى الحـديث بـالمعنى         .يؤّدي الحديث بحروفه كما سمعه     أن    . ب 

 .ل العلم بالمعانيفيشترط أن يكون من أه

 .ُيصغي في مجالس العلم ويكون حاضر الذهنأن   . ج 

 .حافظاً لكتابه إذا كان ُيحّدث من كتابهأن يكون   .د 
 

وهنا ال بد من لفت االنتباه إلى أّن رواية الحديث ال تعني، كمـا يتـوهم                

وقـد  . الكثيرون، التحديث من الذاكرة فقط، بل قد ُيحّدث الـراوي عـن كتـاب          

 بأّن بعض الصحابة كانوا يكتبون الحديث في عهـد الرسـول،            تواترت األخبار 

  .صلى اهللا عليه وسلم، ورويت عنهم صحفهم جيالً بعد جيل
  

  :من صور ضبط الكتاب

 .اتّباع قواعد الكتابة الصحيحة، واستخدام الوسائل المناسبة للكتابة .١

 .مراعاة الطرائق السليمة في تصويب وإصالح األخطاء .٢



 ١٠٨

 ويكون العرض بقـراءة     .على شيخه الذي يروي عنه    عرض ما تمت كتابته      .٣

 .ما كتب والشيخ يسمع وُيقر

 بنص مثله معروض علـى      -  ولم ُيعرض عليه   - مقارنة ما كتب عن الشيخ     .٤

 .الشيخ

لحرص على الكتاب فال يدفعه إال إلى ثقة، وذلك الحتمال التحريف في حالة             ا. ٥

  ٣٦.التفريط وعدم الحرص
  

  : أقسام الحديث

   حيث عدد رواتهمن :أوالً

  : آحاد، وحديث متواتريقسم الحديث من حيث عدد رواته إلى حديث

ما رواه جمع كثير يؤمن اتفاقهم على الكذب، وذلك مـن بدايـة             : المتواتر .١

  بإمكانيـة أو   والتواتر قضّية عقلّية؛ فالعقل هو الذي يحكم      . السند إلى نهايته  

  .أباستحالة اتفاق الجمع الكثير على الكذب أو الخط

، ويورث العلم الضروري، ويسميه البعض خبـر        قطعي الثبوت والمتواتر    

  .ويجب اإليمان والعمل به. العاّمة

  

  : المتواتر الحديثمن أمثلة

 ."من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار": حديث 

 ."نزل القرآن على سبعة أحرف" :حديث 

  .عدد ركعات الصلوات المفروضة 
                                           

  :للمتابعة .٣٦

  م١٩٧٢، دار الحكمة، دمشق، ١٠٢-٤٩مقدمة ابن الصالح، ابن الصالح، ص .١

  م١٩٧٢، دار الفكر، ٢٦٥-٦٨منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص .٢

 هـ١٣٩٩، ٣لمحات في أصول الحديث، محمد أديب صالح، المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، ط .٣



 ١٠٩

  :  قضية للنقاش

يحكم العقل بإمكان تواطؤ ألٍف من الناس على الكـذب، ويحكـم فـي              قد  

  .المقابل باستحالة اجتماع سبعين غيرهم على الكذب أو الخطأ
  

ما رواه عدد محصور من الرواة، واحـد فـأكثر، أي هـو             : خبر اآلحاد  .٢

 .الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط التواتر
  

  : من حيث الصحة:ثانياً

  :الصحة إلىُيقسم الحديث من حيث 

 .في العقيدة والشريعة وهو مقبول، وُيعمل به: الحديث الصحيح .١

 .وهو مقبول، وُيعمل به في العقيدة والشريعة :الحديث الحسن .٢

 .وهو مردود، وال ُيعمل به :الحديث الضعيف .٣
 

  :الصحيح أشهر كتب الحديث

 .وهو أصح كتاب في الحديث الشريف: صحيح البخاري 

 . تبة الثانية بعد صحيح البخاريوهو في المر: صحيح مسلم 

 .وله األولوية الزمنية في تحري الصحة: الموطأ لإلمام مالك 

 .للحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين 

 .حياناً في شروط الصّحةأقد يتساهل : نّباصحيح ابن ح 

 .انّبوهو أعلى رتبة من صحيح ابن ح: صحيح ابن خزيمة 
  

  :أشهر كتب الحديث الحسن

 الترمذيسنن  

 سنن أبي داود 

 سنن النَسائي 



 ١١٠

 سنن ابن ماجة 

 ٣٧مسند اإلمام أحمد 
 

  :من مصطلحات علوم الحديث

أمـا  . لكل علم مصطلحاته، وال بد من اإللمام بمصطلحات كـل علـم نطلبـه             

 مصطلحات علم الحديث فيحتاجها كل من أراد أن يتعامل مع الفكـر اإلسـالمي             

  :  نعرف ببعض هذه المصطلحاتمن هنا رأينا من المناسب أن. بشكل عام

 .المتنأّما نص الحديث فهو . سلسلة الرواة الذين رووا الحديث: السند .١

 .من يروي الحديث بإسناده: المْسند .٢

 . ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي، عليه السالم:الحديث المسند: المسنَد .٣

 روايات كتب ُرتّبت أحاديثها على أسماء الصحابة، بحيث تُجمع     : المـسانيد  .٤

ومـن أشـهر    . وهكذا...الصحابي الواحد في مكان واحد، ثم صحابي آخر       

وإذا أردنا الوصول إلى حديث مـا،       . )مسند أحمد بن حنبل   (كتب المسانيد   

 في حـين    .موجود في مسند أحمد، فال بد من معرفة الراوي من الصحابة          

ـ             ق لو أردنا الحصول على حديث في البخاري، مثالً، فيمكن ذلك عن طري

الموضوع الذي ُيصنّف الحديث تحته، وبالتالي يمكن أن نجد الحديث فـي            

 .أكثر من باب

                                           
  :للمتابعة .٣٧

، دار الفكر الحديث، ٣٥١-٣٠١أصول الحديث علومه ومصطلحه، محمد عجاج الخطيب، ص .١

  م١٩٦٧، ١لبنان،ط

  م١٩٧٢، دار الفكر، ٢٨١-٢٢٣منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص .٢

  م١٩٧٢، دار الحكمة، دمشق، ٤٧-٧مقدمة ابن الصالح، ابن الصالح، ص .٣

  م١٩٨٩، ١ديث، أمين قضاة و مجمد عوض الهزايمة، دار عمار، عمان، طدراسات في علوم الح .٤



 ١١١

. كُتب ُرتّبت فيها األحاديث على ترتيب أسماء شـيوخ الـراوي          : المعاجم .٥

ومـن أشـهر    . ويغلب أن يكون هذا الترتيب على أساس حروف الهجـاء         

. جـم الـصغير    والمع ،المعجم الكبير، المعجم األوسـط    : المعاجم الحديثّية 

 .وثالثتها لإلمام الطبراني

ومن أشهر كتب   . كُتب تجمع األحاديث على أساس الموضوعات      :الجوامع .٦

، والجـامع   الجامع الصحيح لمـسلم   ،  الجامع الصحيح للبخاري  : الجوامع

 .للترمذي

 .الحديث المضاف إلى الرسول، صلى اهللا عليه وسلم :المرفوع .٧

ي من قوله أو فعله ولم ُيرفع إلـى    الحديث المضاف إلى الصحاب    :الموقوف .٨

 .النبي، صلى اهللا عليه وسلم

الحديث المضاف إلى التابعي من قوله أو فعله ولم ُيرفـع إلـى              :المقطوع .٩

 .الرسول، صلى اهللا عليه وسلم

. من العبارات التـي يـستخدمها الترمـذي فـي سـننه            :حسن صحيح  .١٠

 يكـون   والمقصود أّن الحديث ورد بإسناد حسن وآخر صـحيح، أو أن          

 .حسناً في اعتبار بعض العلماء، وصحيحاً عند بعضهم اآلخر

: وأحيانـاً يقـال   . أخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما      :متفق عليه  .١١

 .أخرجاه: أخرجه الشيخان، وأحياناً يقال

من توّسع في الحديث وفنونه بحيث يكـون مـا يعرفـه فـي               :الحافظ .١٢

 .األحاديث وعللها أكثر مما ال يعرفه

و الحافظ عظيم اإلتقان والتدقيق فيما يحفـظ مـن األسـانيد            ه :الحجة .١٣

 .والمتون

 .من أحاط علماً بجميع األحاديث حتى ال يفوته منها إال القليل :الحاكم .١٤



 ١١٢

هو أرفع المراتب وأعالها، وهو مـن فـاق     :أمير المؤمنين في الحديث    .١٥

حفظاً وإتقاناً وتعّمقاً، في علم األحاديث وعللها، كـل مـن سـبقه مـن               

 .راتب بحيث يصبح مرجعاًالم

أحمد بن حنبل، البخاري، مـسلم،      : ومن العلماء الذين بلغوا هذه المرتبة     

  .ابن حجر العسقالني، وسفيان الثوري

 .من لقي الصحابي وسمع منه الحديث، وهو مؤمن :التابعي .١٦

 .من لقي التابعي وسمع منه الحديث، وهو مؤمن: تابع التابعي .١٧

ى اهللا عليه وسلم، وسـمع منـه وهـو          من لقي الرسول، صل    :الصحابي .١٨

 .مؤمن، ومات مسلماً

 .هو أخذ الحديث وتلقِّيه :التحمل .١٩

هو رواية الحديث بعد أخذه وتلقيه، فالـسماع، مـثالً، تَحّمـل،            : األداء .٢٠

 .واإلسماع أداء

 .يشمل الحديث الصحيح والحسن لصالحيتهما لالحتجاج بهمـا        :الصالح .٢١

 .ديث الضعيف ضعفاً يسيراًويستعمل هذا االصطالح أيضاً في الح

هذه العبارات ال تعنـي أّن       :صحيح اإلسناد، حسن اإلسناد، سند صحيح      .٢٢

فال بد من صحة المتن أيـضاً حتـى يكـون           . الحديث صحيح أو حسن   

 .الحديث صحيحاً

الحديث الذي يرفعه التابعي إلى الرسول، صلى اهللا عليه وسلم،           :المرسل .٢٣

   وهو من أقـسام     .نه الحديث عي أخذ   ذكر اسم الصحابي الذ   من غير أن ي

 .مقامهالحديث الضعيف، وفي حكمه تفصيل ليس هذا 



 ١١٣

الحديث المختلق المكذوب على النبي، صلى اهللا عليه وسلم،          :الموضوع .٢٤

 ٣٨.أو الصحابة أو التابعين

  

                                           
  :للمتابعة يمكن الرجوع إلى .٣٨

، !علوم الحديث، همام عبد الرحيم سعيد، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردن،ط .١

  .ويحمد للكاتب إلحاقه مسرداً بالمصطلحات في آخر كل وحدة من وحدات الكتاب. م١٩٩٥



 ١١٤



 ١١٥

  

  العقيدة اإلسالمية
  

  

  

  

ا  عقيدة وشريعة؛ أّما العقيدة فهي الجانب النظري التصديقي، وأم         اإلسالم

آمنـوا  ...:"وُيلخّص ذلك قولـه تعـالى     . الشريعة فهي الجانب العملي التطبيقي    

وبما أّن العقيدة هي الجانب النظري التصديقي من الـدين،          . "وعملوا الصالحات 

فإّن هذا يعني أنّها المقدمة الضرورّية، واألساس، والمنبع الـذي يـصدر عنـه              

عقدي هو األهم؛ فعندما ُيـصّدق      من هنا كان الجانب ال    . الجانب العملي التطبيقي  

ومـن الالفـت أّن     . اإلنسان ويعتقد يندفع للعمل والسلوك ويسهل عليه االلتـزام        

  .القرآن الكريم يعطي العقيدة االهتمام األكبر، ويجعل اإليمان أساساً للعمل

وكـان  . العقيدة اصطالح اجتهادي لم يرد في القـرآن وال فـي الـسنّة            

وقـد ُأطلـق    . م، ُيسّمونها إيماناً، وهي تسمية قرآنّية     الصحابة، رضوان اهللا عليه   

، )علم أصول الـدين   (، وُسمي   )علم التوحيد (على العلم الذي يختص بالعقيدة اسم       

وهناك من علماء الكالم من يرى أّن اصطالح العقيدة         . )علم الكالم (وُسمي أيضاً   

، ثر من معنـى   بمتواتر ال يحتمل أك   المسائل التي ثبتت بدليل قطعي، أي       بص  تيخ

 فهذه الُجملة قـرآن متـواتر، أي قطعـي          ،" إنّما إلهكم إله واحد      :" تعالى كقوله

  . ال تحتمل أكثر من معنى، أي قطعّية الداللةواحدوكلمة . الثبوت

القطعي وتثبت  الدليل  والذي نراه، باالستناد إلى األدلة، أّن العقيدة تثبت ب        

ي العقيدة الجازمة التي يكفر منكرها، وإذا       فإذا كان الدليل قطعياً فه     ؛أيضاً بالظني 

وعليه يمكن أن   . كان الدليل ظنياً فهي العقيدة غير الجازمة والتي ال يكفر منكرها          



 ١١٦

العقيدة بأنّها الجانب اإلخباري من الدين والذي ثبـت بـدليل قطعـي أو            نُعّرف  

  ٣٩.ظنّي

الـصالة   "فقولنـا  عقيدة وشـريعة؛      في حقيقته  يتضمن كل حكم شرعي  

 فتصديقنا بأّن الصالة فـرض يتعلّـق بالجانـب     هو خبر يتضمن طلباً؛  "فـرض 

ومن هنا ال مجـال لفـصل       . الجانب التشريعي ب، وقيامنا بالصالة يتعلّق     العقدي

 ثـم تكـون      بأّن الصالة فـرض    أوالً من التصديق  فال بد    ؛العقيدة عن الشريعة  

  .وهذا يصح أن يقال في كل حكم شرعي. االستجابة بإقامة الصالة
  

  :نـظـال
  

  :)من أسرار األسماء في القرآن الكريم(: مقال في العقيدة مقتبس من كتابنا
 ال ! قد يأتي بمعنى اليقـين؟ الظّـن هل يستطيع العربي الفصيح أن يستوعب أّن       "

 أهـل التفـسير      على مضض، ألنّ   ولكّن الكثير منّا قد يقبل هذا القول      .  ذلك ظّنن

 ويستـشهدون   ، في القرآن الكريم بمعنى اليقـين       يرد أحياناً   قد يقولون بأن الظّن  

 الـذين " : من سورة البقر   ٤٦ى في اآلية     بمثل قوله تعال   للتدليل على مذهبهم هذا   

ّن العقيدة ال بد لها من      إ قالوا فلّما   ." ربهِْم وَأنَّهْم ِإلَْيه راجِعون    ايظُنُّون َأنَّهْم مالقُو  

  القـول  ة، قادهم ذلك إلى حتميّ    بد أن يكون قاطعاً    اإليمان ال    جزم، ولما رأوا أنّ   

 : ولم يقولوا لنا لماذا شاء اهللا تعـالى أن يقـول           . بمعنى اليقين   قد يأتي   الظّن أّنب

  " !! يوقنون"بدل " ونيظنّ "

ن زعمنا بأّن العقيدة يجب أن تكون جازمة حتـى          ع نتج الخطأ   يبدو أنّ  

 بهذا الزعم في مواجهة آيـات       جئنادري من أين    ن وال   .ينجو المؤمن يوم القيامة   

                                           
، ٢، منشورات وزارة األوقاف، عمان، ط٢٨٨-٢٨٥عقيدة المسلم، عبد الحميد السائح، ص: متابعةلل  .٣٩

 .م١٩٨٣



 ١١٧

 اإليمان يزيد   ما معنى أنّ  ف من العبد أن يسلك وفق غلبة الظّن، وإال          قبُلصريحة تَ 

ال مجـال   معلـوم أن     ف ،"ويْزداد الَّذين آمنُوا ِإيمانـاً    "  : يقول اهللا تعالى   ؟وينقص

الجـزم   إذا كان المطلوب هو      ، هذا  وال مجال للنقصان   %١٠٠ ـللزيادة على ال  

 .إيمانـاً ي العقيـدة  سّم ُي الكريم القرآن وهنا ال بد من لفت االنتباه إلى أنّ     .القاطع

 .درجـة اليقـين    بلغ اإلنـسان  وقد نزلت الرساالت لتبني اإليمان في النفوس لي       

النتائج المرجـو   بر  ذكِّ يُ  المنّزلة عندما يتكلم القرآن الكريم عن وظيفة الرساالت      و

 في ُمـستهل سـورة    مثل قوله تعالى  ،ك في القرآن كثيرة    واألدلة على ذل   .تحققها

الَّذين يْؤمنُون بِالْغَْيبِ ويقيمـون      .ذَِلك الْكتَاب ال رْيب فيه هدى ِللْمتَّقين       " :البقرة

وما ُأنْزَِل مْن قَْبلك    والَّذين يْؤمنُون بِما ُأنْزَِل ِإلَْيك       .رزقْنَاهْم ينْفقُون  الصالةَ ومما 

 تعالى وهـو     الذي أسلم نفسه هللا    وهذا ال يعني إطالقاً أنّ     ."هْم يوقنُون  خرةوبِاآل

  واضـحة   الكريمـة   بـل إّن اآليـات     . غلبة الظن غير مقبول عند اهللا      في دائرة 

 تحكـيم   نا فـي   والمشكلة ه  . في قبول من يسلك على ضوء غلبة الظن        وصريحة

   . السابقة في النص القرآنيوجهة النظر

 يصّح فـي    فال )١٢:الحجرات( "ِإن بْعض الظَّن ِإثٌْم     "  :يقول سبحانه وتعالى  

 العقيدة والشريعة  هناك الكثير من المسائل في       ، ألنّ اً إثم  الظنّ  أن يكون كلّ   الدين

 فال بد عندها من االستناد إلـى الظـن          ،ال يمكن الوصول فيها إلى درجة اليقين      

 . الذي يغلـب الظنـون األخـرى     الظن  هنا هو   والمقصود بالظن الغالب   .لغالبا

ـ   . مذموماً كونإذا كان الظن في مواجهة الدليل اليقيني فإنه ي        ف وعليه ذم  وكذلك ُي

ِإن الظَّن ال يغْني مـن الْحـقِّ         " :انظر قوله تعالى  . الظن في مواجهة غلبة الظن    

   .للظن في مواجهة الحقيقةفال قيمة  )٣٦: يونس( "شَْيئاً 

 العقيدة ال تثبت إال بالـدليل        إنّ :ق البعض بين العقيدة والشريعة فقالوا     فّر

بحث عن سند شرعي لهـذا      ن وعندما   .ي أّما الشريعة فتثبت بالدليل الظنّ     القطعي،
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 صلى  ، الرسول أّنب ثبتُ الكثيرة تُ  األحاديث جد أنّ ن بل   .جدهن يصعب أن التفريق  

 .قفـرّ  كان يبعث آحاد الناس لتعليم العقيدة والشريعة، ولم يكن يُ          ،ماهللا عليه وسل  

  .  حد التواترتبلغالكثرة التي   عند تعليم العقيدة يشترط، مثال،فلم نجده

وكما وقع أولئك في الخطأ فوصلوا إلى نتـائج عجيبـة، كـذلك وقـع               

الواحد،  العقيدة الجازمة تثبت بخبر      ذهبوا إلى أنّ   عندما   أكبرخصومهم في خطأ    

 صـلى اهللا    ، الرسول بفعلفقالوا إّن خبر الواحد يوجب العلم، واستدلوا على ذلك          

 . وقد تواترت األخبار بذلك     كان يبعث آحاد الناس ليعلموا العقيدة،      ، فقد عليه وسلم 

 أن  ، ُيعتبر دليالً على جـواز      صلى اهللا عليه وسلم    ، الرسول وفي الحقيقة أّن فعل   

 أن  لنا وأنّه يجوز     أو آحاداً من الناس،    عة شخصاً واحداً  يكون ناقل العقيدة والشري   

لنـا أّن    ولكن من أين     .عقيدة وشريعة  ، وال فرق في ذلك بين     آحاد الناس  قصّدنُ

واْستَـشْهِدوا  "  : واهللا سبحانه وتعـالى يقـول      ،العلم الجازم خبر اآلحاد يوجب    

الَّذين يْرمون الْمْحصنَات ثُم لَْم     و"  : وهو القائل سبحانه   ."...رِجاِلكُم شَهِيدْينِ منْ 

 ةعْأتُوا بَِأْربة    يلْدج ينانْم ثَموهدفَاْجل اءدهم ال يقبلـون     والعجيب هنا أنّ   !؟ "...شُه

 ،لو كان عمر بن الخطـاب     و على مدين بشهادة رجل واحد، حتى         دْين في إثبات 

 بخبر رجل واحد أو امرأة واحدة      التصديق الجازم  رضي اهللا عنه، ثم هم يوجبون     

  .  المليارات من البشر إلى يوم القيامةه يلتزمدينفي 

 أن نا أنّه يجوز لفمن البدهي ،هناك فرق بين التصديق ووجوب التصديق

 ولكن . أو على آحاٍد من العلماءالشريعة على عالم واحد، وأتتلمذ في العقيدة ن

، وعلى  أو يقولون في كل ما يقولهم، أو تصديق بتصديقهون ملزماأنن بمن قال
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 أو ظواهر ، مع ظاهر القرآن الكريمموجه الخصوص عندما يتعارض قوله

            ٤٠هـ.ا " !الشريعة، أو بدهّيات العقول؟

  :اإليمان المعتبر

+ إقرار باللـسان  + تصديق بالقلب : يرى جمهور العلماء أّن اإليمان هو 

 بد لصحة اإليمان من تصديق قلبـي، وإقـرار          وهذا يعني أنّه ال   . عمل باألركان 

الصالة، الصيام، الزكـاة    : باللسان، وعمل بالجوارح في أساسيات الشريعة، مثل      

 .الخ... 
  

  :أصناف الناس

 .ُيصّدق بقلبه وُيقر بلسانه: المؤمن .١

 .وحكمه الكُفر، دنيا وآخرة. ُيصدق بقلبه وُينكر بلسانه: الجاحد .٢

وُيحكم عليه باإلسالم دنيوياً، وإن كـان       .  بلسانه ينكر بقلبه وُيصّدق  : المنافق .٣

  )١٤٥: النساء(."إن المنافقين في الدرك األسفل من النار"في حقيقته كافراً، 

 . ُينكر بقلبه وبلسانه، وحكمه الكفر، دنيا وآخرة:الكافر .٤
  

  :اإليمان واإلسالم

 اإلسالم  اإليمان هو الجانب التصديقي، وال يطّلع عليه إال اهللا وحده، أما              

ويغلب أن يكون االستسالم عن إيمان،      . فإنّه انقياد ألوامر اهللا تعالى واستسالم له      

فإذا كان األمر كذلك، فإّن لفظة اإلسالم تعّبر عندها عن اإليمان والعمل، أي عن              

وبما أّن البشر ال يطّلعون على حقيقـة القلـوب          . الدين بشقيه العقدي والتشريعي   

فوصـف  . م كل من أعلن استسالمه هللا تعالى ورضي بدينه        فإنّهم يحكُمون بإسال  
                                           

، مركز نون للدراسات، البيرة، فلسطين، ٤٢-٣٩من أسرار األسماء في القرآن الكريم، بسام جرار، . ٤٠

  .م٢٠٠٣، ١ط
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اإلسالم إذن ينطبق على كل من ظهر منه القبول والرضى برسالة محمد، صلى             

 :قالت األعراب آمنّا قـل    :" من سورة الحجرات   ١٤جاء في اآلية    . اهللا عليه وسلم  

ر األعراب  فظاه؛  " أسلمنا، ولما يدخل اإليمان في قلوبكم      :لم تؤمنوا ولكن قولوا   

ويبدو أّن سلطان الدولة اإلسالمّية وهيبتهـا       . كان يدل على استسالمهم وانقيادهم    

جعل األعراب ينقادون ويقبلون االنتماء لدولة اإلسالم، فجاء القرآن ليكشف لهـم          

عن حقيقة أّن هذا اإلسالم الظاهري ال يقوم على أساس متين من اإليمان، ولكن              

 فشيئاً إلى اإليمـان؛ فاإليمـان يوشـك أن يـدخل            استسالمهم هذا يقودهم شيئاً   

وال شك أّن الطاعة والعمل الـصالح       . "ولما يدخل اإليمان في قلوبكم    "... :قلوبهم

، "وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتْكُم من أعمالكم شيئا        " :ُيدخل اإليمان في القلوب   

يق تقويـة اإليمـان     فالمطلوب االستسالم واالنقياد والعمل الصالح، وهذا هو طر       

  .وتثبيته في القلوب
  

  :اإليمان يزيد وينقص

  :اإليمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

إنما المؤمنون الـذين إذا ذُكـر اهللا        :" من سورة األنفال   ٢جاء في اآلية        

، "وجِلت قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلـى ربهـم يتوكّلـون           

الذين قال لهم الناس إن الناس قد       " : سورة آل عمران    من ١٧٣وجاء في اآلية    

، وجاء فـي    "جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل         

  ".والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم" : من سورة محمد١٧اآلية 

: في المقابل يمكن أن يزيد الكفر فيتدلى باإلنسان إلى دركـات الـضالل                

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا       " : من سورة آل عمران    ٩٠في اآلية   جاء  

 مـن سـورة     ١٣٧، وجاء في اآلية     "كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالّون      



 ١٢١

إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن اهللا               " :النساء

  ".ليغفر لهم وال ليهديهم سبيالً

يه فإّن اإليمان درجات متفاوتة قوة وضعفاً، وهذا أمر ملحوظ في الناس،            وعل  

وكلما زاد اإليمان صلُح العمل، وكلما صلُح العمل زاد اإليمان، وهكـذا حتـى              

  ٤١.يصل اإلنسان أعلى الدرجات فيكون من المقربين

  :اإليمان
  :)ريممن أسرار األسماء في القرآن الك(: مقال في اإليمان مقتبس من كتابنا

الـدين  ب واإليمان   .نْمَأ ه التصديق الذي معه    هو التصديق، ولكنّ   :اإليمان

 وأنّى لغير المؤمن أن يحس      .حقق األمن الفردي والجماعي، الدنيوي واألخروي     ُي

    !!باألمن

 وإّمـا  ، كالمبادئ الرياضـّية ،العقليأخذ اإلنسان المعرفة إّما عن طريق   

 كالمعـارف   ،الخبـر الـصادق    طريـق     وإّما عن  ، كاأللوان ،الحسعن طريق   

 أّمـا   . وال يوجد طريق رابع معروف ألخذ المعرفـة        ،بانيالتاريخّية والوحي الرّ  

 الخبر الصادق، وهو ما ُيعرف في الدين بلمَّـة          مناإللهام والرؤى الصادقة فهي     

التّخاطُر إلى حاّسة مجهولة في     و  بالحاّسة السادسة  يمكن إرجاع ما ُيسّمى   و .الملَك

 ركن اإليمان باهللا    وإذا ما استعرضنا أركان اإليمان في اإلسالم نجد أنّ        . نساناإل

ثبت عن طريق   ي وأّما ركن اإليمان بالمالئكة ف     ،تعالى يثبت عن طريق العقل فقط     

  هـذا ،ثبت عن طريق العقلي وأّما ركن اإليمان بالكتب ف  ،)الوحي( الخبر الصادق 

                                           
  )يتبع(: للمتابعة. ٤١

  م١٩٩٦، ١ار المناهج، عمان، طالثقافة اإلسالمية، عزمي طه السيد وزمالؤه، د .١

  م١٩٨٠، ٩مؤسسة الرسالة، بيروت، طتعريف عام بدين اإلسالم، علي الطنطاوي،  .٢

  م١٩٩٠، ١دراسات في العقيدة اإلسالمية، محمد الخطيب و محمد الهزايمة، دار عمار، عمان، ط .٣
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  فيكون عـن   يمان المسلم بالتوراة واإلنجيل   إذا كان المقصود القرآن الكريم، أّما إ      

 ركن اإليمان بالرسل؛ فإذا كان المقصود        األمر في   وكذلك .طريق الخبر الصادق  

 فال يكون ذلك إال عن طريق العقل،        ، صلى اهللا عليه وسلّم    ،اإليمان برسالة محمد  

اإليمان بباقي الرسل فيكون عن طريـق الخبـر           وأّما ،ومن هنا كانت المعجزة   

أّما ركن اإليمان باليوم اآلخـر، وركـن        . هو هنا الوحي الثابت بالعقل    ودق  الصا

  .  فيثبتان عن طريق الخبر الصادق،القضاء والقدر

على ضوء ما سلف نجد أّن أركان اإليمان في اإلسالم ال تثبت إال مـن               

 أّما الحس فليس مـن طـرق إثبـات القـضايا           .العقل والخبر الصادق  طريقين؛  

 فالمعارف  ،ّن اإليمان يتعلق بالمسائل الغيبّية وال يتعلق بالمحسوسات       ة، أل اإليمانّي

نؤمن بوجـود   :  مثالً ، فال نقول  ،التي تؤخذ عن طريق الحس ال يتعلق بها إيمان        

 وبذلك .الخ… نؤمن بأّن النار تحرق، وبأّن الماء يروي      : وال نقول  ،اللون األحمر 

 ألّن  ،ة بذريعة أنها غير محـسوسة     يتبين لنا خطأ من ينكر بعض القضايا اإليمانيّ       

  وكـل طريـق    ، من ثالث طرق تؤخذ بواسطتها المعرفة       واحد الحس هو طريق  

 يقودنا إلى معرفة تختلف تماماً عن المعارف التي تقودنـا إليهـا الطـرق               منها

 أن يدرك حقيقة األلوان، ولكنه      ، مثالً ، فمعلوم أنّه يستحيل على األعمى     ،األخرى

ة  فاأللوان بالنسبة للمبصر هي قـضيّ      .يق الخبر الصادق  يؤمن بوجودها عن طر   

  . حسّية غير إيمانّية، وهي بالنسبة لألعمى قضية إيمانّية غير حّسية

 وبهـذا   ."ما وقر في القلب وصدقه العمـل      " :هُعّرف اإليمان الديني بأنّ   

 فاإليمان الفلـسفي ال يـستلزم       ؛يظهر الفرق بين اإليمان الفلسفي واإليمان الديني      

 اً،سلوكا، وال يوجب التزاما، أّما اإليمان الديني فال يصح حتى يـنعكس سـلوك             

قه عمـل  صّد اإليمان الذي ال ُي بل إنّ  .اًفالدين ال يقبل أن يكون اإليمان ترفاً فكري       

 ومن هنا ليس عجيبـاً أن       .فالفكرة كالجسد إذا لم تعمل تموت      ؛يوشك أن يموت  
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، وأّن قوة اإليمان تتجلى في الذين يتحركون        ماًالتزاهم  أشد  الناس إيماناً  أشدنجد  

  ٤٢هـ.ا.بالفكرة

  :أركان اإليمان

  : يقوم إيمان المسلم على األركان اآلتية

  اإليمان بالرسـل     .٤  اإليمان بالكتب     .٣  اإليمان بالمالئكة     .٢اإليمان باهللا    .١

  .  اإليمان بالقضاء والقدر.٦  اإليمان باليوم اآلخر .٥

 يمان باهللاإل :الركن األول
 والعقـول البـشرّية     .لعقـل  عن طريق ا   اإليمان بوجود اهللا تعالى يكون    

أمـا مـا    . مفطورة على إدراك وجوده سبحانه بمجرد النظر في الكون المخلوق         

يكون من خروج على بدهّيات العقل عند بعض المالحدة فإنه ناتج عـن مـرض          

 .نتج عن اإلفراط في المعصيةيالقلب الذي 

  :مثال

 ومارس الكتابـة    من كلّية الطب   تخرج   ، مصري مفكرى محمود   مصطف    

وقد اشـتهر   . وبدأ مسيرته ملحداً، ثم ما لبث أن آمن وأصبح داعية إلى اهللا تعالى            

عن طريق برامجه التلفزيونّية التي يستعرض فيها مظاهر الخلق المختلفة الدالـة            

 يرى اهللا فـي خلقـه       وتجده أحياناً يعجب من الملحد الذي ال      . على الخالق البديع  

  !!البديع

لماذا لم تكن تـرى اهللا فـي        :  مصطفى محمود   واألديب لو سألنا الطبيب      

لماذا ! ؟خلق اإلنسان؛ في الدورة الدموّية، في جهاز المناعة، في الجهاز البصري          

                                           
، البيرة، فلسطين، ، مركز نون للدراسات٢٩-٢٧من أسرار األسماء في القرآن الكريم، بسام جرار، ص. ٤٢

  .م٢٠٠٣، ١ط
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عجب من الملحد الذي ال يـرى  ت اآلن أنتدرس في كلية الطب، ثم ت أنتره و تلم  

  !وال يعتبر ؟

إّن وجود اهللا تعالى من البدهّيات العقلّية، أما اإللحاد فينـتُج عـن             نعم،      

  . التي تُعمي العقل عن إبصار الحقيقةظلمات المعاصي وُحُجب الطغيان

 القـدرة  تي كـصف ، بدهيات عقلّية  تعتبر أما صفاته سبحانه؛ فمنها صفات        

ـ  . الجبار والمنتقم  تي ومنها صفات يخبرنا بها الوحي، كصف      .والعلم ن يتـدبر    وم

 فمـن   ،حقائق الوجود ومظاهره يمكنه أن يستنبط بعقله صفات الخـالق العظـيم           

خطر بباله صفة الجبروت، وعندما     تُيشاهد، على سبيل المثال، أسداً يفترس ظبياً        

  .خطر بباله صفة الرحيمت يذل لصغاره  األسديشاهُد

 تعـالى   تحتاج الغالبية العظمى من الناس إلى التذكير بعظمة خلـق اهللا              

  .وإبداعه لهذا الخلق أكثر من حاجتهم إلى تقديم األدلّة الفلسفّية المعقدة

مضت األيام التي كُنا نحتاج فيها أن نقدم للناس الدليل تلو الدليل على             لقد  

 ولم نعد اليوم نشعر بوجود المالحدة، وهذا من فـضل اهللا علـى              .وجود الخالق 

لى ُرشدهم، بل لقد انقـضت عـصور        لقد مّرت العاصفة، وعاد الناس إ     . الناس

اإللحاد، وأصبح واضحاً أّن الناس يستقبلون عصر اإليمان المستند إلى الـوعي            

 .والفطرة الّسوّية

كيف تُدلل على وجـود فنـان وراء        :" سألنا عدداً من الناس هذا السؤال     

ـ      :" ،  فكان أن التقت اإلجابات عند القول       "اللوحة الفنّية؟  ى إّن األمر ال يحتـاج إل

وما يقال  ". دليل، ألّن اللوحة نفسها هي الدليل، فهي تخبرك أّن الذي رسمها فنان           

  .في اللوحة يقال في القصر البديع، فهو ُيخبرك بالمهندس الذي أشرف على البناء



 ١٢٥

 البدهّيـة  أّما األمور    .ك بداهة  في المسائل التي ال تُدر      عادةً ُيطلب الدليل 

 ولوال البدهّيات لما    .ليل ينتهي عند األمور البدهّية    فال نحتاج فيها إلى دليل، بل الد      

  .أمكن تقديم الدليل، ألّن الدليل يتسلسل حتى يستقّر مستنداً إلى بدهّية

 كيـف  : مدركة عاقلة ؟ فكانت اإلجابة ال؟  قلنا        هل الريح : سألنا البعض

ـ  ،وهذا صحيح . دل على أنّها مدركة   يلم نر أثراً للريح     : نعرف ذلك؟ قالوا   ار  فآث

وفي . الريح تُثبت أنها قوة، وليس لدينا أثٌر يدل على أّن هذه القوة مدركة ومريدة             

  .المقابل ليس لدينا دليل واحد على أنّها غير مدركة

من ينظر إلى لوحة فنّية بديعة يدرك على الفور أّن وراء هذه اللوحة قوة              

ـ  فاللوحة تجعلك تجزم من غير تردد بأّن وراءها          ،مدركة ومريدة   علمـاً  و درةق

 وال مجال للزعم باحتمال فقدان صفة مـن         ،نعم، إّن اللوحة تنطق بذلك    . إرادةو

الصفات الثالث المذكورة، إذ ال مجال لخروج اللوحة إلى عالم الواقع من غيـر              

وجود قدرة، وكذلك ال مجال ألن تكون لوحة بديعة من غير وجود صفة العلـم               

وما يقال فـي اللوحـة      . ت الثالث حتماً   فال بد من اجتماع الصفا     ،وصفة اإلرادة 

 فأي ناظر إلى اإلنـسان،      ،البديعة أو القصر المنيف، يقال في الكون والمخلوقات       

  . مثالً، يلحظ بداهةً وجود القدرة، والعلم، واإلرادة، في خَلقه

 وال يصح أن ندلل علـى       .فوجود الخالق هو من األمور البدهية     وعليه،  

ومـن هنـا نجـد أّن       .  في األمور التي ال تدرك بداهة      وجوده، ألّن الدليل ُيطلب   

القرآن الكريم يدعو اإلنسان إلى النظر والتدبر، ويلفت انتباه الغافل إلـى دالالت             



 ١٢٦

الخلق على الخالق وصفاته بعيداً عن أسلوب الفالسفة والمتحـذلقين فـي إقامـة             

  ٤٣.الدليل على ما هو بدهي

 اإليمان بالمالئكة :الركن الثاني

 ."، وللملـك لمـة  ة بـابن آدم للشيطان لمإّن :" الصحيح الحديثجاء في 

مة للخير في مقابل القـوى      هِلْ قوى مُ   حيث إنّها  فالمالئكة ذات أثر في حياة البشر،     

إنها قوى غيبّية مدركة، شاء اهللا تعالى أن تالزمنـا          . سة بالشر وسوالشيطانّية الم 

عره باألمن تجاه العوالم الغيبّية، كما      وإيمان اإلنسان بذلك يش   . في حياتنا ليالً نهاراً   

  ٤٤.ويشعره بأهميته ومكانته، وكرامته على اهللا تعالى

 اإليمان بالكتب :الركن الثالث

. )ُمرسل، ُمرسل إليـه، رسـول، رسـالة       (:  وجود كلمة رسول تتضمن  

وظاهر األمر أّن اإليمان بالرسل ُيغني عن اإليمان بالكتب، ألنه يتضمن اإليمان            
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  ة، فلماذا كان اإليمان بالكتب ركناً متميزاً عن اإليمان بالرسل؟بالرسال

تتلخص رسالة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بالقرآن والسنة، وبـذلك           

 فالكتاب هو الجانب المكتوب من الرسالة       ،يظهر أّن الرسالة هي أشمل من الكتاب      

االت ، وال بـّد     الموحى بها، والقرآن الكريم ُيركز كثيراً على المكتوب من الرس         

  . لذلك من حكمة

من يقرأ األناجيل األربعة لدى النصارى اليوم يالحظ أنّها عبـارة عـن             

ومعلـوم   . سيرة لحياة المسيح، عليه السالم، تُنسب روايتها إلى عدد من األتبـاع           

في األصل أّن اإلنجيل هو كتاب ُمنّزل على المسيح، عليه السالم، وفـرق بـين               

وما ُيقال في اإلنجيـل المعاصـر   ! خصّية، فأين اإلنجيل إذن؟الكتاب والسيرة الش 

  ٤٥.ُيقال في التوراة المعاصرة

 اإليمان بالرسل :الركن الرابع

وجـاء فـي    " ...ولكل أمة رسول    " : من سورة يونس   ٤٧جاء في اآلية    

ورسالً قد قصصناهم عليك من قبل ورسـالً لـم          " : من سورة النساء   ١٦٤اآلية  

  . "...نقصصهم عليك 

                                           
  :للمتابعة. ٤٥

  م١٩٧٨العقائد اإلسالمية، سيد سابق، دار الفكر، بيروت،  .١
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 ١٢٨

  

  :يستفاد من اآليتين اآلتي

 . أو أكثر  رسوالًاقتضت حكمة اهللا تعالى أن يرسل لكل أّمة من األمم السابقة             .١

 وإن من أمة    ...": من سورة فاطر   ٢٤ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في اآلية        

 وكان  :" الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري     وجاء في . " إال خال فيها نذير   

واقتـضى العـدل     ."مه خاصة وبعثت إلى الناس عامـة       يبعث إلى قو   النبي

 مـن   ١٥ جاء في اآليـة      ،اإللهي أن ال يؤاخذ اهللا تعالى من لم تبلغه رسالة         

  ."وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال"... :سورة اإلسراء

وقد صح أّن عدد    . الرسلو  األنبياء لم يشأ اهللا تعالى أن يقص علينا أخبار كل         .٢

 .ثالثمائة وخمسة عـشر   ، والرسل منهم     وعشرون ألفاً  مائة وأربعة األنبياء  

   . األنبياء والرسل من٢٥وقد ذكر القرآن الكريم أسماء 

  :النبي والرسول

عندما يصطفي اهللا رجالً ويشّرفه بالوحي ليقوم بواجب هداية الناس إلى               

قـد  ف هذا النبي بتبليغ رسالة محددة يكون وعندما ُيكلَّ. الحق يكون قد أصبح نبياً   

فإسحاق، عليه السالم، مثالً، كان نبياً يتنّزل عليه الوحي فيرشـد           . أصبح رسوال 

الناس ويرّدهم إلى الحق ويقوم على مصالحهم الدينّية، ولم يكن ُمكلفـاً برسـالة              

أمـا  . خاصة بأّمة من األمم، بل كان وارثاً لرسالة أبيه إبراهيم، عليـه الـسالم             

ياً ُمرسالً إلى العرب وُمكلفاً برسـالة خاصـة         إسماعيل، عليه السالم، فقد كان نب     

ومن األنبياء الذين لم ُينص على رسالتهم أنبياء بني إسرائيل؛ فقـد كـانوا              . بهم

جـاء فـي حـق      . ُمشّرفين بوظيفة النبوة، ومكلّفين بشريعة موسى، عليه السالم       

موا للذين   يحكُم بها النبيون الذين أسل     ...": من سورة المائدة   ٤٤التوراة في اآلية    



 ١٢٩

 أما  .غ في إطار رسالة سابقة    وخالصة األمر أن النبي يوحى له ويبلِّ       ."...هادوا  

  .الرسول فنبي يكلف بتبليغ رسالة جديدة

وتشير النصوص إلى أّن آدم، عليه السالم، كان أول نبي، وأّن نوحـاً،                 

  ٤٦.عليه السالم، كان أول رسول

  

   اإليمان باليوم اآلخر :الركن الخامس
 فهناك في   ،اإليمان باهللا الخالق ال يعني بالضرورة اإليمان بباقي األركان            

الفلسفات الشرقّية من يؤمن باهللا الخالق، ولكنهم ال يؤمنون بالرسـل وبالكتـب،             

ومن يؤمن بالمالئكة ليس بالضرورة أن يؤمن       . وبالتالي ال يؤمنون باليوم اآلخر    

أما الـذي   . ضرورة أن يؤمن بالكتب   ومن يؤمن بالرسل ليس بال    . بالكتب والرسل 

يؤمن باليوم اآلخر فال بد أن يكون مؤمناً باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله، وعلـى               

اإليمـان  : فأهم أركان اإليمان إذن ثالثـة     . وجه الخصوص اإليمان باهللا ورسله    

وعليه يكون ركن اإليمان باليوم اآلخر قد تـضّمن         . باهللا، ورسله، واليوم اآلخر   

من هنا نجد أّن القرآن الكريم قد أفاض في الحـديث عـن اليـوم               . نكل األركا 

كيف ال، وثمرة اإليمان باألركان األخرى تظهر فـي اعتقـاد وسـلوك             . اآلخر

  ٤٧. المؤمنين، وضمانة ذلك هو اإليمان باليوم اآلخر
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 ١٣٠

  
  :اآلخـرة

  :)من أسرار األسماء في القرآن الكريم(: مقال مقتبس من كتابنا

ال :" المدرسة الوجودّية بالعبثّية، وعندما تَرفُع شعاراً يقول      عندما تُؤمن    "

، فإنها تكون قد عّبرت بوضوح عن الحقيقة التي يهرب          "شيء له معنى إال الموت    

 فهذه النتيجة ال بد أن يصل إليها كل مـن أنكـر اليـوم               .من مواجهتها المادّيون  

 في كل صغير وكبير من      اآلخر؛ فعظمة الكون، وإبداع الخلق، والهدفّية المتجلّية      

  . هذا الوجود، كل ذلك يفقد معناه عندما نؤمن بأّن الدنيا هي نهاية المطاف

هل يوجد فـي الحيـاة      ! ؟ فلماذا أعيش إذا كان وجودي ينتهي بالموت،      

وماذا يعنى التزامنا بالمبادئ والقيم، وماذا يبقى       ! ؟ الدنيا ما يسّوغ االستمرار فيها    

هذا يجـوز،   : وما مدى منطقية القول   ! ذا ما أقصينا الدين؟   من سلطة لإللزام بها إ    

فبإمكانك أن تشكك في كل القيم، ويمكنك أن ترفض كل شـيء،  ! وهذا ال يجوز؟ 

نعم، سيكتشف الناس أّن    . ويمكنك أن تفعل ما تشاء، ألّن الدنيا هي نهاية المطاف         

 بد أن تكون الـسيادة      إنكار اليوم اآلخر ُيفْرِغ الحياة الدنيا من معناها، وعندها ال         

للفلسفة العبثّية، وعندها سيكون االنتحار هو الشجاعة التي تـستند إلـى العقـل              

  . والمنطق، وسيكون االستمرار في الحياة هو الغباء

 تفقد معناها عندما يكون لها نهاية، ومن هنا كان الخلود من            اآلخرةحتى  

اإلنسان في البقاء واالستمرار     بل إّن الرغبة الملحة لدى       .أكبر حقائق اليوم اآلخر   

لهي من أوضح حقائق النفس البشرّية، وكأنّه ال يصلح لعالم الخلود إال من ُركِّب              

 من  اآلخرةلقد جاء الدين منسجماً مع حقائق الخلق، فكانت         . فيه الميل إلى الخلود   

، وبذلك يتحقق االنسجام الكامـل      اآلخرةحقائق الوجود، وكان الخلود من حقائق       

                                                                                                        
  م١٩٣٩، ٢شرح العقائد النسفية، التفتازاني، مطبعة محمد علي صبح، ط .٢
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أما الفلسفة المادّية المنكرة لحقيقة اليوم اآلخـر، فهـي عـارض            . ل شيء في ك 

 لذا سيبقى اإللحاد استثناء غير قابـل ألن         .مرضي وشذوذ تأباه الفطرة اإلنسانّية    

  .يكون القاعدة

من يقرأ القرآن الكريم يجد أّن قضية اليوم اآلخر تكاد تكـون القـضية              

إّن صالح الـدنيا ال     . اهللا العزيز  تحظى بمساحة ضخمة في كتاب        حيث األولى،

،  اآلخـرة  ، وصالحها هو المقدمة الضرورّية لصالح     باآلخرةيكون إال بااليمان    

 بل لقد باءت كل محاوالت الفصل، عبر التاريخ         .وال مجال للفصل بين العالمين    

وأبرز عالمات هذا اإلخفاق اإليمان بالعبثّية، والشعور       . البشري، باإلخفاق الذريع  

وليس عجيباً بعد ذلك أن نسمع أّن أعلـى  .  الهدفّية، وانهيار القيم األخالقّية   بفقدان

نسبة لالنتحار في العالم هي في البالد االسكندنافّية، والتي هي األولى في مستوى             

وليس غريباً أن نجد الجموح والتمرد يسودان فـي المجتمعـات           . الرفاه الماّدي 

  .س مادّيةالغربّية، التي أقامت حضارتها على أس

اآلخـرة   مّرة، وتكررت كلمة     ٢٦ في القرآن الكريم     )اليوم اآلخر (تكرر  

 يـوم  ( مّرة، وتكـرر     ١١ )يوم الدين  ( مّرة، وتكرر    ١١٣بمعنى اليوم اآلخر    

يوم الحـساب، ويـوم التغـابن،       : فكيف بنا إذا أحصينا أيضاً    . مّرة ٧٠ )القيامة

 ذلك، من األلفاظ الدالّة على اليـوم         وغير ...والصاخّة، والحاقة، والجنة، والنّار،   

٤٨هـ. ا"! !اآلخر
  

  :العالمات الكبرى للساعة

تحديد زمن قيام الساعة غير ممكن ألنّه من الغيوب التـي اسـتاثر اهللا              

.  ولكنّه سبحانه أطلعنا علـى بعـض مؤشـرات قـرب زمانهـا             .تعالى بعلمها 

                                           
، مركز نون للدراسات، البيرة، فلسطين، ٣٨-٣٦، بسام جرار، صمن أسرار األسماء في القرآن الكريم .٤٨

 م٢٠٠٣، ١ط
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مؤشرات القريبة من   ، وال )العالمات الصغرى (والمؤشرات التي تأتي أوالً تُسّمى      

واإليمان بالعالمات الصغرى والكبرى    . )العالمات الكبرى (زمان وقوعها تسمى    

 فال مجال للـزعم بـاقتراب       ،يجعل األمة اإلسالمّية معصومة من عبث العابثين      

ومن يدرس تاريخ األمم الغربّية في القرون األخيرة        . الساعة قبل ظهور عالماتها   

هان والمشعوذين قد عبثوا بهذه األمم وأوهموها، أكثر        يجد أّن هناك عدداً من الك     

والغريب أّن جماعات متدينـة كانـت       . من مّرة، بأّن الساعة على وشك الوقوع      

 وكان آخر ما شهدنا من صور العبث مـا          .تستقبل هذا القرب المزعوم باالنتحار    

حصل في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث انتـشرت            

األنباء باقتراب زمن القيامة، وتوّجست الشعوب الغربّية من هذا الحدث المحتمل،           

وأصبح الحديث حول هذه المسألة الشغل الشاغل لإلعالم الغربي، إلى درجة أّن            

إسرائيل قامت بمنع بعض الجماعات األمريكّية من الحضور إلى القدس الحتمال           

  .سةقيامها بانتحارات جماعّية في األرض المقّد

أما في البالد اإلسالمية فلم تؤثر مثل هـذه األخبـار فـي النـاس، ألّن         

الشعوب لديها اإليمان بأّن القيامة ال تقوم حتى تظهر عالمـات، وعلـى وجـه               

  :الخصوص الكبرى منها، وهذه العالمات هي
  

 :طلوع الشمس من المغرب .١

يـات  إن أول اآل  :"جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وأبو داود        

 ، وخروج الدابة علـى النـاس ضـحى        ،خروجاً طلوع الشمس من مغربها    

  ."وأيهما ما كانت قَبَل صاحبتها فاألخرى على أثرها قريباً

ويبدو أّن هذه العالمة هي إعالن ببداية التغيير الذي ُيحدثه اهللا تعالى في             

   هاوقد صح في الحديث أنه ال ُيقبل إيمان الكافر بعد ظهور. نظام الكون

  



 ١٣٣

 :خروج الدابة .٢

وإذا وقع القوُل عليهم أخرجنا لهم      " : من سورة النمل   ٨٢جاء في اآلية    

ولم يصح فـي    . "دابةً من األرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون         

وصف الّدابة شيء، وكل ما ذُكر في بعض كتب التفسير حول تحديد نـوع              

   .نّةال دليل عليه من كتاب وال سالدابة وأوصافها 
 :ظهور الدجال .٣

 كذبـه ادعـاء      أعظـم  واضح من االسم أّن الّرجل كثير الكذب، ومـن        

يكون قادراً على اإلتيان ببعض األعاجيب، مما يجعل فتنته أعظم فتنة           و .األلوهّية

جاء في صـحيح    . عرفها البشر، لذا لم يأت نبي إال وحذّر أّمته من فتنة الّدجال           

 وهـو رجـل   ...".أ عليه فواتح سورة الكهف  فمن أدركه منكم فليقر    ...":مسلم

         ومـدة لبثـه فـي األرض       . أعور ممسوح العين، ولذلك ُيسّمى المسيح الـّدجال       

شهراً ونصف، كما جاء في األحاديث، ثم ينزل المسيح، عليه السالم، فيقتله             ١٤

   .بالقرب من مدينة اللد في فلسطين
  

  :شبهة

 ذلك يعني أّن من يتّبعه      يان بالخوارق فإنّ  إذا كان الّدجال قادراً على اإلت     

ويؤمن به من الناس فإنّه معذور، ألّن اإلتيان بالخوارق هو دليل علـى صـدق               

  . االدعاء
  

إّن التحذير الُمسبق من الّدجال، وإّن ذكر أوصافه واألعمال التـي           : نقول

ه يعلـم   فكُل من يـرا .يقوم بها قبل وجوده بقرون متطاولة، كل ذلك ُيبطل ُحّجته    

عندها صدق الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، ويستيقن أّن ما يفعله الـّدجال هـو               

أوهام يسيطر فيها على البشر، وقد يكون ذلك ناتجاً عن قدرات علمّية يصل إليها              



 ١٣٤

جماعات من البشر يكون الّدجال قائداً لهم عندما يزحفون مـن الـشرق باتجـاه               

  .فلسطين

  

 :عليه السالمنزول عيسى،  .٤

 عليه الـسالم، يقتـل      وبعد نزوله، ،باألحاديث المتواترة  نزوله ثبت   وقد

الّدجال، ويحكم بشريعة اإلسالم، ويمكث في األرض أربعين عاماً، ثـم يمـوت،             

  .عليه السالم
  

  :قضية للبحث والمناقشة

الالفت أّن المسيح، عليه السالم، هو الذي يقتل المسيح الـّدجال، وهـذا             

اة على األرض يلتقي مسيح حق ومسيح باطل، فتكـون          يعني أنّه قبل نهاية الحي    

  . وال بد لهذا الحدث المستقبلي من حكمة مخبوءة. نهاية الثاني على يد األول
  

  :ظهور يأجوج ومأجوج .٥

ونستطيع أن نقدر من مجمل النصوص أنهم أمة كثيرة العدد، تزحف من            

هم بإفساد أجدادهم   وُيذكّر إفساد . الشرق باتجاه فلسطين، وتُعيث في األرض فساداً      

وعنـدما يـصلون فلـسطين      . الذين ذكرهم القرآن الكريم في سـورة الكهـف        

ويسيطرون على أجزاء منها تكون نهايتهم فيها، ويكون ذلك فـي زمـن حكـم               

 اهللا تعالى، وحياً، بأن ال يقف فـي وجـوههم           همريأالمسيح، عليه السالم، الذي     

ويدوم حكم المسيح، عليه    .  سماوّية لعظم قوتهم، فتكون المعجزة بإبادتهم بأسباب     

 ماالسالم، بعدها سنوات يعيش الناس فيها في رفاهية وأمان لم تعرف األرض له            

  ٤٩.مثيالً

                                           
  :للمتابعة .٤٩

  م١٩٧٨اإليمان، محمد نعيم ياسين، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان،  .١



 ١٣٥

  :يأجوج ومأجوج
  

  ):نظرات في كتاب اهللا الحكيم: (مقال مقتبس من كتابنا

وجعلْنَاكُْم شُـعوباً وقَباِئـَل     .:". من سورة الحجرات   ١٣ في اآلية    جاء "

، وهذا يعني أّن انقسام البشر إلى قبائل وشعوب وأمم هو أمر صّحي             ..."عارفُواِلتَ

والذي يهمنا هنا هـو  . وإيجابي، بغض النظر عن العوارض السلبية لهذا االنقسام 

اإلشارة إلى ماضي البشرية الذي ساعد على تشكّل الشعوب واألمم، إلى درجـة             

 ، وذلـك   بحيث يسهل التمييز   م،رهأن نجد اليوم األسود واألبيض واألصفر وغي      

ويبدو أّن االنعدام النسبي لوسـائل      . الختالف األشكال واأللوان والصور واللغات    

االتصال في القديم ساعد على عزل الناس بعضهم عن بعض، وبالتـالي سـاعد              

وهذا يعني أننا نسير اليـوم فـي        . على تشكّل الخواص المميزة لألمم والشعوب     

راً لتطور وسائل االتصال، وسقوط الحواجز بين البشر شيئاً         االتجاه المعاكس، نظ  

  . فشيئاً

 :مرحلة العزل

 يتحدث القرآن الكريم، في خواتيم سورة الكهف، عن قصة ذي القرنين،          

 الحاكم القوي التقي العادل، الذي يجوب األرض حامالً رسالة الخيـر إلـى              ذلك

ويجدر . بابرة والمتسلطين هو على خالف ما عهدته البشرية من حكم الج        و .الناس

  المذكور في القرآن الكـريم لـيس هـو          القرنين  ذا أن نلفت االنتباه هنا إلى أنّ     

                                                                                                        
  م١٩٨٣، ٢عقيدة المسلم، عبد الحميد السائح، منشورات وزارة األوقاف، عمان، ط: للمتابعة .٢

  هـ١٤٢٣، ٨صالح الفوزان، شركة النور، بيرنباال، فلسطين، طاإلرشاد إلى صحيح اإلعتقاد،  .٣

  م٢٠٠٠، ١القبسات السنية، صالح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط .٤
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وما . رّجح البعض أنه كورش الفارسي     يُ ،  اإلسكندر المقدوني، بل هو عبد صالح     

 بـين ُأّمتـين،      بـه   عظيم فصل  ردميهمنا هنا أن نلفت االنتباه إلى ما قام به من           

 األّمة الضعيفة على النمو بعيداً عن إفساد أّمة يأجوج وأّمة           انأعويكون بذلك قد    

. ة أكثر من أّمة   على تشكّل وتبلور شخصيّ    هذا الفصل والعزل     قد ساعد و. مأجوج

قَاَل هذَا رْحمةٌ   :" من سورة الكهف   ٩٨واعتبر ذلك في حينه رحمة؛ جاء في اآلية         

فَِإذَا جاء وْعد ربـي     :"  هذا العزل  ولكن مشيئة اهللا وحكمته أن ال يدوم      ". مْن ربي 

  ". جعلَه دكَّاء، وكَان وْعد ربي حقّاً

  : الموجلةمرح

 الحاجز تُترك األمم ليختلط بعضها في       ردمعندما يأتي وعد اهللا باندكاك ال     

وتَركْنَا بْعـضهْم يْومِئـذ يمـوج فـي         :" سورة الكهف  ٩٩بعض، جاء في اآلية     

، أي ُيترك الناس في زمن معين ليختلط بعضهم في بعض، في صـيغة              "…ضٍبْع

 التداخل بين األمم ولكن بعد أن يكـون لكـل أّمـة شخـصيتها               يتّمموجات، أي   

 ،المتميزة، أي مع احتفاظ كل أّمة بأسس شخصيتها التي تمّيزهـا عـن غيرهـا              

 لقـاء  وهـو مـن أسـس ال       ،فالتنوع في األمم هو من أسرار التحضر البشري       

  .  بين الناساإليجابي والمثمر

في البداية كان الناس أّمة واحدة، ثم كـان االنفـصال واالنعـزال             إذن  

واالختالف، فتبلورت شخصيات األمم، ثم عاد الناس إلى االختالط والتعـارف،           

ويبدو أّن هذا االتجاه سيستمر إلى يوم القيامة، حيث جاء في           . وسقطت الحواجز 

 ويبـدو أّن   ."ونُفخَ في الصُّورِ فَجمْعنَـاهْم جْمعـاً      .."لكهف   من سورة ا   ٩٩اآلية  

على ضوء ذلك يمكن تلخيص تاريخ البشرّية فـي         . المقصود هنا مجموع البشر   

  : مراحل ثالث
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  .، وهذا في فجر البشرّيةاألمة الواحدة مرحلة  .أ 

  . والتفرق واالنعزال وتبلور شخصّيات األمممرحلة االختالف  . ب 

وتستمر هذه  . ، والتي تعني سقوط الحواجز، والتقاء األمم      يةمرحلة العالم   . ج 

   .المرحلة، على ما يبدو، إلى بدايات مرحلة التمهيد لعالم اآلخرة

 يبعث إلى    النبي وكان:"جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري        

فالمرحلة األولى والثانية تقتـضيان أن      ،  "قومه خاصة، وبعثتُ إلى الناس عامة       

أما المرحلة الثالثة فاقتضت الرسالة العالميـة العامـة،         ون لكل أّمة رسول،     يك

 التـي   ،وذلك ببعثة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، ونزول الرسالة اإلسـالمية          

تستمر إلى قُبيل نهاية التاريخ البشري على األرض، ثم تظهر العالمات الكبـرى    

مات انفتاح وانتشار شـرور يـأجوج       ومن هذه العال  . لبداية النهاية وقيام الساعة   

ومأجوج، وذلك في صورة زحف يتجه من الشرق إلى الغـرب حتـى يـصل               

فلسطين األرض المقدسة، والتي شاء اهللا تعالى أن تتطهر، بين الحين واآلخـر،             

  .مما يالبسها من دنس وشر، فال ُيعمَّر فيها ظالم

يـأجوج    فُتحـت  حتـى إذا  ": مـن سـورة األنبيـاء      ٩٦جاء في اآلية    

لغة أن يكون ما سيفتح هو السّد، كما تـوّهم           ال تحتمل  فُتحت كلمة ،"...ومأجوج

 وقد قالوا ذلـك علـى       .الكثير من أهل التفسير، ُمحكّمين فهمهم في حقيقة اللغة        

وما يـشير   . الرغم من أّن السّد لم يرد ذكرُه في سياق اآليات من سورة األنبياء            

  . بائل يأجوج ومأجوج هي التي ستنفتح بالشرإليه ظاهر اآلية الكريمة أّن ق

 ويبـدو أّن    .هناك احتمال أن يكون زمان ذي القرنين ُمغرقاً في القـدم          

 .مهّمتُه كانت تتعلق بدفع تطور األمم المختلفة، والتي هي في مرحلـة التبلـور             

وليس هناك ما يدل على اقتصار مهّمتُه على األمم الثالث التي أشير إليهـا فـي                
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ويتّضح لمن يتدبر اآليات الكريمة أّن كل أّمة من هذه األمم كانت            . لكهفسورة ا 

تختلف عن األخرى؛ فاألولى بلغت من النضوج مبلغاً يجعلها مؤاخذة بأعمالهـا،            

والثالثة ال تكاد تفقه قوالً، وهي مستضعفة ومعتدى عليها من قبل ُأّمتين أصـلهما   

 وبداللة تحالفهما في العـدوان      ،)يأجوج ومأجوج ( واحد، بداللة تقارب االسمين،   

إنّها أّمة تحس بضرورة وجود حـاجز يحفظهـا مـن           . على هذه األّمة الضعيفة   

جاء في اآلية   . عدوان األقوياء، ويتيح لها أن تُبلور شخصيتها بعيداً عن اآلخرين         

قالوا يا ذا القرنينِ إن يأجوج ومأجوج مفـسدون فـي           :" من سورة الكهف   ٩٤

  ."جعُل لك خََْرجاً على أْن تجعَل بيننا وبينهم سداًاألرض، فهل ن

 والمحقـق لـبعض أهـداف       قام ذو القرنين بإيجاد الحل الناجح والناجع      

 وج الـبعض  األمم عن بعضها  عزل   ومن هذه األهداف  . وبِه في األرض  تجواله  

 رحمـة    كان وهذا في حينه  . فيساعد هذا العزل على بلورت شخصّيات هذه األمم       

 وبعد انقضاء هـذه المرحلـة     . ..."قال هذا رحمةٌ من ربي    :"تعالى بالناس من اهللا   

  . مرحلة اختالط األممتأتي

كان الردم الذي شيده ذو القرنين حاجزاً يفصل بين أمتين فيساعد األمـة             

وفي . المستضعفة على بلورت شخصيتها بعيداً عن تأثير األمة األقوى والمتسلطة         

فإذا جاء وعد ربـي     ..": وظيفته ال بّد أن يزول     جزالحاالوقت الذي يفقد فيه هذا      

 دكاء وكـان  ..": وهذا ال بّد أن يحصل، ألنُّه تقدير رّب الناس ومرّبيهم          ."..جعله

متزامناً مع بدايات المرحلـة األخيـرة،        هذا االندكاك  وسيكون ."وعد ربي حقّاً  

  .بقاً سا، كما ألمحنامرحلة اختالط األمم وموج بعضها في بعضوالتي هي 

 أّن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، اسـتيقظ مـن           صحيح مسلم جاء في   

 ."... فتح اليوم من ردم يأجوج     ،ويٌل للعرب من شر قد اقترب     " :نومه فزعاً وقال  
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هذا يشير إلى تزامن بدايات انهيار السّد مع بداية مرحلـة العالمّيـة واخـتالط               و

 مـن   ٩٩ى ذلك قوله تعالى في اآلية        ويشير إل  .األمم، والتي جاء اإلسالم ليحققها    

  ال شـك أّن كلمـة      :"… في بْعـضٍ   يموج بْعضهْم يْومِئذ    وتَركْنَا": سورة الكهف 

الكثـرة  ، ألّن االختالط ال يدل علـى        )يموج( ال تفي هنا بالغرض، بل       )يختلط(

، وكـل ذلـك     الهائلة، وال يشير إلى التداخل مع االحتفاظ بالخصائص المميزة        

 الـذي هـو      السابق بالمنع  فتوحي )تركنا(أما كلمة   . يموج بعض إيحاءات كلمة  

  .مرحلة العزل

وتركنا بعـضهم   " :تستمر مرحلة موج األمم في بعضها إلى يوم القيامة        

 ولكّن هذا المـوج ال      ."ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً    يومئٍذ يموُج في بعض،     

أجوج ومأجوج الذين أفسدوا فـي      يذهب بخصوصّيات األمم وتمّيزها، بدليل أّن ي      

 فيكون إفسادهم مـن العالمـات       ، األمم سيعاودون الكّرة   شخصّياتمرحلة تبلور   

بدليل وجود العرب الذين يصيبهم الـبالء الـشديد عنـد           والكبرى لقيام الساعة،    

وفي الوقت الذي تقترب    . خروج يأجوج ومأجوج، كما جاء في الحديث الشريف       

  .ة من نهايتها تقترب نهاية وظيفة العرب أيضاًفيه وظيفة الدين الدنيوّي

 أّن األمم التي تبلورت قديماً ستبقى متمّيزة، على الـرغم           األمر خالصة 

من اتجاه البشرية نحو العولمة، فاختالط الناس إلى يـوم القيامـة لـن يـذهب                

وسيبقى التمّيز والتنّوع من أهـم      .  المميزة لشخصّيات األمم العريقة    بالخصائص

وستبقى األمم هي المحضن الذيُ يلهـم قـيم االنتمـاء،           .  التحّضر البشري  أسس

وستخفق كل مخططات الشر التي تريـد أن        . ويؤسس في النفوس معاني االلتزام    

تجعل من العولمة وسيلة إلفساد الناس، ومسوغاً لالعتداء علـى خـصوصّيات            
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. واسـتغاللها األمم، من أجل تحويل البشرّية إلى قطعان يسهل السيطرة عليهـا            

  ٥٠هـ. ا."إن كيد الشيطانِ كان ضعيفاً..":وصدق اهللا العظيم

   القضاء والقدر  :الركن السادس

  . علم اهللا السابق وإرادته بوجود األشياء قبل وجودها:القضاء

  .  وجود األشياء في الواقع وفق العلم واإلرادة السابقين األزليين:القدر

 مـن   ٢٢ جاء في اآلية     .بعلم اهللا وإرادته األزليين   وبذلك يتبين أّن القضاء يتعلق      

ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من             " :سورة الحديد 

، فكل حادث في عالم الوجود معلـوم هللا         "قبل أن نبرأها، إن ذلك على اهللا يسير       

  ٥١.قبل حدوثه، وال يحدث إال بإرادة اهللا وإذنه
  

  مسائل في القضاء والقدر

  :المسألة األولى

  ! أن تكون كل األحداث معلومة بتفاصيلها قبل حدوثها؟يمكن كيف

                                           
، مركز نون للدراسات القرآنية، البيرة، فلسطين، ٤٤-٣٩نظرات في كتاب اهللا الحكيم، بسام جرار، ص .٥٠

  .م٢٠٠٤، ١ط

  :للمتابعة . ٥١

  م١٤٠٠، ٦ الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت، طشرح العقيدة الطحاوية، زهير .١

، ٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٦٢-١٤٩تعريف عام بدين اإلسالم، علي الطنطاوي، ص .٢

  م١٩٨٠

  م١٩٧٨العقائد اإلسالمية، سيد سابق، دار الفكر، بيروت،  .٣
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 عندما يعجز اإلنسان عن تصّور قضية ما، فإّن العقل قد يكون قادراً

.  حل اإلشكال وتحصيل القناعات على الرغم من تجلي عجزه عن التصورعلى

  .تصورها األمور التي نعجز عن  نتعقّلأي أّن بإمكاننا أن

 قمنا بشقها نصفين، فيكون سمك القسمين ، مليمتر٠,١ لدينا ورقة سمكها: مثال

 ٠,٤ ثم قمنا بشق ذلك قسمين أيضاً فكان سمك المجموع . مليمتر٠,٢مجتمعين 

كم يبلغ سمك المجموع بعد : وهنا نسأل.  مّرة٥٠ونكرر ذلك ... مليمتر، وهكذا 

  ! ؟٥٠التمزيق رقم 

يساوي المسافة بين األرض والقمر فإّن الناس إذا قلنا إّن سمك المجموع 

 السمك الحقيقي هو المسافة إذا علموا أّن فكيف بهم .يعجزون عن تصّور ذلك

نعم هذا فوق قدرة اإلنسان على !  مّرة؟٣١٧بين األرض والقمر مكررة 

؛ فبإمكاننا ويكمن حل اشكال عدم القدرة على التصورعن طريق التعقّل. التصّور

 ذلك رياضياً بسهولة فتتحّصل القناعة العقلّية على الرغم من عجزنا أن نحسب

  .عن تصّور المسألة

بإمكان اإلنسان أن يتوقّع المستقبل على ضوء المقدمات التي تُرهص 

 ،بهذا المستقبل، وكلما قويت هذه المقّدمات كان توقّع المستقبل أقرب إلى الّصدق

و عاصف، ويصعب ذلك في جو فباإلمكان أن نتوقع هطول المطر في ج

وبإمكان الطبيب أن يتوقّع وفاة العجوز المريض، ويصعب ذلك في . مشمس

ومثل هذه المسألة مفهومة وال تعتبر إشكاالً في العقل . وهكذا... الشاب الصحيح 

البشري، ولكن عندما تنعدم المقّدمات يصبح من المستحيل توقّع المستقبل بصورة 

  :ثال التوضيحيوإليك هذا الم. جازمة
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أتوقع في الغد، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، أن يحدث صدام : قال شخص

 األولى بيضاء قادمة من الشرق، والثانية سوداء، قادمة من الغرب، ؛بين حافلتين

 وينتج عن هذا التصادم .ويكون التصادم في الشارع الفالني، وفي النقطة الفالنّية

إّن مثل هذا التوقع . بيضاء، وقتل سائق الحافلة السوداءجرح اثنين في الحافلة ال

 ،هو من المستحيالت، ألنّه ال توجد مقدمات، كما أّن عناصر الحدث متعددة

وألّن مثل هذه األمور من المستحيالت في . فالحدث معقد، والمقدمات منعدمة

الّدالة عالم البشر فقد صح في العقل أن يكون اإلخبار الجازم بها من المعجزات 

  .على صدق األنبياء

في الوقت الذي نحكم فيه باستحالة اإلخبار بمثل هذا الحدث عن وعي 

في حالة اليقظة، نقبل أن يكون هذا الخبر نتيجة لرؤيا منامّية، وهي ما نسميه 

 بل هو متواتر في .، لعلمنا بحصول ذلك في الواقع اإلنسانيالرؤيا الصادقة

ولقد شكلت الرؤيا الصادقة . جد أّمة تجهل ذلكالمجتمعات البشرّية، وال تو

 المستحيل في حالة الوعي يتحقق إحراجاً للمالحدة عبر العصور، ألننا نجد أّن

فوجود صورة للحدث قبل  . وال يجد العقل تفسيراً ماّدياً لهذه الظاهرة.في المنام

مقدمات ، على الرغم من انعدام الحصوله بأيام يثبت وجود العلم به قبل حصوله

ولما لم يجد المالحدة تفسيراً ماّدياً لهذه الظاهرة المتواترة، ذهبوا إلى . والدواعي

  :وهذا القول باطل من وجوه. القول بأّن ذلك يحدث على وجه الصدفة

 وقد . لو كان األمر من قبيل الصدفة لما كان متواتراً في األمم والشعوب:أوالً

  .  المستطلعة يعلمون بهذه الظاهرة الفئاتجميع إحصائّية فوجدنا أّن اتقمنا بدراس

 هناك الكثير من الرؤى الصادقة تتعدد فيها عناصر الحدث بحيث يصعب، :ثانياً

  . تصور حدوث ذلك على وجه الُصدفة،بل يستحيل أحياناً
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 من الظواهر الموجودة في المجتمعات البشرّية أّن هناك أشخاصاً ُمعينين :ثالثاً

ؤى الصادقة بشكل الفت، في حين نجد الكثيرين ال يرون شيئاً تتكرر عندهم الر

وهذه الظاهرة تلغي احتمال حصول ذلك على وجه . من ذلك على مدى العمر

  .الصدفة

لقد جاءت النبّوات، وكذلك الرؤى الصادقة، لتخبر اإلنسان بوجود العلم بالحدث 

ّوات رحمة، وكذلك  فالنُُب.قبل حصوله، وخاصة في القضايا التي تنعدم مقدماتها

الرؤى الصادقة، ألّن اإلخبار بالغيب المستقبلي يجعل اإلنسان متعقّالً لقّضيٍة 

يستحيل تصورها، فمن يستطيع أن يتصور كيفّية معرفة الغيب قبل سنوات من 

كيف يمكن لإلنسان أن يتصور وجود القضاء قبل : وبمعنى آخر! وقوع الحدث؟

 وهو معذور في .ع أن يتصور ذلك ال بد أن ينكروالذي ال يستطي! ؟ وقوعه قدراً

إنكاره، ألنّه ال يطيق ذلك، فجاءت النبّوات والرؤى الصادقة لتجعل األمر في 

  . ومن هنا لم يعد هناك عذر للمنكر.دائرة التعقل

  مسّير أم مخّير  :المسألة الثانية

ُيصّرح  والنص الديني مخّيرون، هم أنّ كل البشر على المستوى الشعورييدرك

 واقع وسيبقى. من هنا سيبقى هذا السؤال مطروحاً في عالم الفلسفة فقط. بذلك

 . الشعوري المنسجم مع النص الديني محكوماً لإلدراكالناس

بعد أن آمن اإلنسان، عن طريق النبّوات والرؤى الصادقة، بوجود العلم 

نشأت لديه هذه بالواقع قبل حصوله واقعاً، أي بوجود القضاء قبل وقوعه قدراً، 

ويمكن تلخيص هذا اإلشكال . المشكلة الفلسفية، والتي ال تزال تُحّير عقول البشر

        :العقلي في اآلتي
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  بما أّن اهللا يعلُم ما سأفعل،                   

  وبما أّن علم اهللا ال ُيخطئ،

  إذن أنا ال بد أن أفعل،

  إذن أنا مجبر

 واإلنسان ال يشعر بها ،هي مشكلة فلسفّية  في الحقيقةقلنا إّن هذه المشكلة

قبل أن تطرح على عقله، بل لم يكن ليطرحها قبل أن يؤمن بأّن علم اهللا المطلق 

وهي مشكلة تتناقض مع ما يشعر به اإلنسان . ، بما فيه المستقبليحيط بكل شيء

وبإمكان اإلنسان أن يحل هذه المشكلة بالتعقّل، حتى وإن . من حريٍة واختيار

  . زنا عن التصورعج

.  وهذا بدهي في العقلع تساوي ص فإنَّ )ع+س(=  )ص+س (إذا كان

 فسوف نصل إلى نتائج تُناقض الالنهائياتوإذا استخدمنا هذا المنطق في عالم 

  .بدهيات العقل

  : يصح في المنطق الرياضي أن نقول

  )١٠٠٠ –ما ال نهاية ( = )١٠٠٠+ ما ال نهاية (

 ّوعليه فإن: ي المنطق الرياضي، فهل يصح أن نقولوإذا كان هذا يصح ف

  !أين الخلل في هذا المنطق؟طبعًا ال يصح،  ولكن ! ؟)١٠٠٠-( يساوي )١٠٠٠+(
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 )س= س(بما أّن : عندما كنا نتعامل مع عالم النهائّيات أمكننا أن نقول

بما :  أن نقولفال يصح ولكن بما أننا ال نعرف قيمة الالنهائي، .)ع= ص( فإّن

، فمفهوم )١٠٠٠ = +١٠٠٠-( إذن )ما ال نهاية( تساوي )ما ال نهاية(ّن أ

     والتناقض الناتج عن قولنا إّن. )الالنهائيات(التساوي ال وجود له في عالم 

  .هو في الحقيقة نتيجة للمقدمة غير الصحيحة) ١٠٠٠(+تساوي ) ١٠٠٠-(

عداد الطبيعّية، ة في األالالنهائّي مفهوم  علماء الرياضيات ُيعّرفعندما

 وهذا يكشف لنا ، "لكل عدد صحيح يوجد عدد صحيح أكبر منه ":  يقولونمثالً،

 يوهم اهللا كبيراهللا كبير، ألّن قولنا : ، وال نقول"اهللا أكبر"بعض أسرار عبارة 

فاهللا سبحانه وتعالى  . فيعني بالضرورة الالنهائياهللا أكبرالتناهي، أما قولنا 

 ومهما يخطر ببالك من كبير فاهللا . ومنها صفة العلممطلق في ذاته وصفاته

وفي الوقت الذي يحاول فيه اإلنسان تصّور الوجود الالنهائي يعجز . أكبر

  .  ذات صلة بالنتائج المنطقية لديهويضطرب في منطقه، وال تعود المقدمات

 فعندما نتحدث عن عالم التأثير ، في األشياءصفة مؤثرة هي القدرةصفة 

، غير مؤثرة في العالم الخارجي، صفة كاشفة، فهي العلم أّما صفة .بالقدرةنُعّبر 

: إذا عرفنا هذا أمكننا أن نوجد حالً للمشكلة الفلسفّية المطروحة. وهذا أمر بدهي

بما أّن اهللا يعلم ما سأفعل، وبما أّن علمه ال ُيخطئ، إذن أنا ال بد أن أفعل، إذن "

ذلك بسهولة ويكون  ،خطأ في هذا المنطق الوذلك عن طريق كشف ،"أنا مجبر

 فتصبح )كشفه( و)يكشف(: ، كلمات)علمه( و )يعلم(إذا عّوضنا مكان كلمة 

بما أّن اهللا يكشف ما سأفعل، وبما أّن كشفه ال ُيخطئ، إذن أنا ال بد أن ": المقولة

 زيف هذا المنطق؛ فالمقدمة تتحدث يظهر بهذا التعويض "أفعل، إذن أنا مجبر

، والنتيجة تتحدث عن القدرة، صفة كاشفة غير مؤثرة العلم، والتي هي عن صفة

" إذن أنا مجبر: "، ألّن اإلجبار ال يكون إال بالقدرة، فقولناصفة مؤثرةوالتي هي 
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، فأين القدرة في المقدمات، وكيف أنتج الكشف "إذن أنا مؤثَّر علّي: "يعني

  !تأثيراً؟

ر الالنهائي، والناتج عن إذن هو التناقض الناتج عن محاولة تصو

وبهذا نكتشف عجز العقل . استخدام منطق عالم النهائي لفهم عالم الالنهائي

 عالم الالنهائّيات، فلم تعد المقدمات المنطقّية تقود إلى نتائج  تصّورالبشري عن

وبعد أن تكشّفت لنا حقيقة العقل البشري ومحدودّيته، كان ال بد من . صحيحة

فإذا كان . ات والرؤى الصادقة إلثبات واقعّية عالم القضاء والقدراالكتفاء بالنبّو

الشعور بحرية االختيار كافياً القناع اإلنسان بأنّه مخّير، فإّن اإلحاطة بعالم الغيب 

   .المستقبلي قبل حصوله يكفي لتحصيل القناعة بحقيقة هذا العالم

  :مثال على الرؤيا الصادقة

أمريكي معروف، أسلم وكتب كتاباً حول ، عالم رياضيات جفري النغ. د

. )الصراع من أجل اإليمان(تجربته مع اإلسالم، وتُرجِم هذا الكتاب تحت عنوان 

  : بها كتابه فيقول يستهِلُّرؤيا صادقةوالذي يهمنا من الكتاب هنا 

لقد كانت غرفة صغيرة ليس فيها أثاث عدا سجادة نموذجّية، ألوانها " 

 ولم يكن هناك أي . كانت تغطّي أرض تلك الغرفة،بيضاألساسّية األحمر واأل

وكانت هناك نافذة صغيرة .  البيضاء–شيء من الزينة على جدرانها الرمادية 

 ، كنا جميعاً في صفوف.مواجهة لنا أشبه بنوافذ القبو تمأل الغرفة بالنور الساطع

ن على وكنا جميعاً رجاالً من دون النساء جالسي. وكنت أنا في الصف الثالث

  .أقدامنا مواجهين للنافذة
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 .ربما كنت في بلد آخر. كنت أشعر بالغربة إذ لم أكن أعرف أحداً منهم

وكان الجو هادئاً وساكناً، . وكنا ننحني على نحو منتظم ووجوهنا تقابل األرض

. وسرعان ما كنا نعود للجلوس على أقدامنا. وكأّن األصوات جميعاً قد توقّفت

ألمام أدركت أّن شخصاً ما يؤمنا، وكان بعيداً عني من جهة وعندما نظرت إلى ا

كان يقف بمفرده، وكنت ألمح على نحو .  وفي الوسط تحت النافذة تماماً،الشمال

بسيط ظهره، وكان يرتدي عباءة بيضاء طويلة، وعلى رأسه لفحة بيضاء عليها 

  .وفي تلك األثناء كنت أستيقظ من نومي. رسم أحمر

 القصير نفسه عدة مرات خالل األعوام العشرة التالية رأيت هذا الحلم

 ولكنني أصبحت .وفي البدء لم يكن ذلك ليعني لي أي شيء على اإلطالق. تقريباً

وعلى الّرغم من أّن مقّربين لي رأوا هذا . أعتقد فيما بعد أّن لذلك داللة دينّية

ولم يكن هذا الحلم . الحلم مرة أو مرتين على األقل، إال أننا لم نكترث به كثيراً

ليزعجني، بل في الحقيقة كنت أشعر بارتياح غريب عندما كنت أصحو من 

  ."نومي إثره

 في صفحات طويلة قصته مع اإلسالم، وفي النغ جفري وبعد أن يسرد

 تحققت  التي تكررت ألعواموصفه لصالة يؤّديها مع آخرين نُفاجأ أّن الرؤيا

  :جفري النغ  يقول.بتفاصيله

 أكبر، ُيكّبر غسان، فنجلس على أقدامنا مقتدين بغّسان، كنت أنا في اهللا" 

اهللا أكبر، يكبر غسان ثانية للسجود نسجد ثانية ووجوهنا مالمسة . الصف الثالث

كان الجو هادئاً وصامتاً وكأّن األصوات أخمدت، ثم . السجادة الحمراء والبيضاء

  .جلسنا ثانية على أقدامنا
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 بمقدوري أن أرى غّسان بعيداً عن يساري في عندما نظرت أمامي كان

كان وحده دون صف باعتباره . الوسط تحت النافذة التي كانت تمأل الغرفة بالنور

 وكان معتماً بلفحة بيضاء ذات رسم ،إماماً، وكان يرتدي عباءة بيضاء طويلة

  .أحمر

ا  أم.كنت قد نسيته تماماً! صرختُ في داخلي إنّه الحلم، إنه الحلم ذاته

 !؟ أأنا في حلم حقاً، وهل سأستيقظ: اآلن فقد ُصعقت وذعرتُ وتساءلت في نفسي

سرت موجة من البرد . حاولت التركيز على ما يجري ألرى إن كنت حقاً نائماً

ثم تالشى البرد فيَّ وتبعه . يا إلهي، إنني في الواقع. في جسدي فجعلتني أرتجف

  .الدموعدفء رقيق ُيشع من الداخل، ففاضت عيني ب

السالم عليكم ورحمة اهللا، : "التفتنا نحو اليمين ونحن نقول هذه الكلمات

   . كررنا قول هذه الكلمات ونحن نلتفت إلى اليسار."السالم عليكم ورحمة اهللا

جلستُ على السجادة أتأمل الجدران الرمادّية البيضاء محاوالً أن         . انتهت الصالة 

شيء غريب، وهناك الكثير ممـا نجهلـه        إّن األحالم   . أجعل معنى من كل ذلك    

ولكن مهما تكن اآللية المتحكمة فإني من خالل حلمي هذا رأيت قطعاً من             . عنها

أشياء فعلتها، أناساً قابلتهم، حاالت مررت بها، خيارات حققتها دون أن           ( ؛حياتي

 قادتني إلى هذه الصالة لتصل إلى ذروتهـا فـي هـذا             )تعني لي شيئاً في حينها    

أدركت أّن اهللا كان قريباً دوماً مني يوجه حياتي ويخلق لي الظـروف             . السجود

 ومع ذلك كان يترك لي مجـال االختيـار فـي المـسائل              .والفرص كي أختار  

تملكني الخوف والرهبة عندما شعرت بالحب والعطف الظـاهرين، ال          . الحاسمة
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 وكـل مـا     ألنّا نستحق ذلك، ولكن ألّن هذا الحب والعطف كانا دوماً موجودين،          

  ٥٢هـ.ا". علينا عمله للحصول عليهما هو أن نعود إلى اهللا

  

  

  :المسألة الثالثة

  :"يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء" 

ُيضلُّ اهللا من يشاُء لنفسه الـضالل،       : يذهب البعض إلى القول إّن المعنى     

  :وهذا المعنى غير صحيح لآلتي. ويهدي اهللا من يشاُء الهداية

 :ين أّن األمر مرتبط بالمشيئة اإللهّيةهناك آيات كثيرة تب .١

  ١١٥:التوبة "وما كان اُهللا ليضلَّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتّقون"

  ٢٧: إبراهيم "ويضل اُهللا الظالمين، ويفعُل اهللا ما يشاء"

  ٣٧: النحل "إن تحرص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل"

وال يقف األمر عند حدود      ، يشاُء لنفسه الهداية   ليس صحيحاً أّن اهللا يهدي من      .٢

 .المشيئة والعزم الداخلي، بل ال بد من السلوك والممارسة
  

  :إشكالدفع 

إذا كان اهللا ُيضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء، أال يوهم ذلك الجبر ويتناقض مـع                

  !العدالة ؟

  :الجواب عن ذلك من وجوه

تبين أّن المشيئة اإللهّية مطلقـة، وال       هذه اآليات ومثيالتها في القرآن الكريم        .١

وهـذه اإلرادة   . يتعلق األمر بالهداية والضالل فقط، بل يتعلق بكـل شـأن          

 .المطلقة ال يقّيدها إال هو سبحانه وتعالى

                                           
  م٢٠٠٥الصراع من أجل اإليمان، جفري النغ، دار الفكر المعاصر، بيروت، :  مقدمة كتاب. ٥٢



 ١٥٠

اإلرادة اإللهّية ُمطلقة، وال ُيتصّور هنا الظلم، ألّن اهللا تعـالى مـن صـفاته                .٢

 : من آيةوقد جاء نفي الظلم في أكثر. العدل والحكمة

  ٤٠:النساء" إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة"

  ٤٤:يونس "إن اهللا ال يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون"

  ٤٩: الكهف"  وال يظلم ربك أحداً..."

 :تُحمل اإلرادة المطلقة على ما جاء في آيات كثيرة منها .٣

   ٢٦: البقرة" وما يضلُّ به إال الفاسقين"

   ١١٥:التوبة" ليضّل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقونوما كان اهللا"

  ٢٧ :الرعد " ويهدي إليه من أناب.."

  ٣٤:غافر "كذلك يضّل اهللا من هو مسرفٌ مرتاب"

  ٧٤:غافر" كذلك يضّل اهللا الكافرين"

 ،اإلكثار من الوعـد والوعيـد  و  إلى السلوك اإليجابيلناس اإّن دعوة القرآن   .٤

لقاطع على أّن اإلرادة المطلقة هللا جعلت اإلنسان حّراً في اختياره           لهو الدليل ا  

 .ومسئوالً عن هذا االختيار

شاء اهللا أن يهدي الصادق وأن يضّل الكاذب، وفطر الناس على حب الصدق              .٥

 والخروج على   خَذين على مخالفة األوامر   ؤا ثم جعلهم مُ   ،والنفور من الكذب  

شأ اهللا تعالى أن ُيضّل الصادق وأن يهدي        لماذا لم ي  : وهنا يرد سؤال  . الفطرة

 !  الكاذب؟

   :ويأتي الجواب مختصراً

  ٢٣: األنبياء "ال يسأل عما يفعل وهم يسألون"

   ٣١: المدثر"  اهللا من يشاء ويهدي من يشاءيضّل"
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  :قضية للنقاش

 وإنّما خياره في قدرته على الطاعـة        ،في طاعة األمر   لإلنسان   ال خيار   

  .ترتب عليهما المسئولّيةتن ين اللذأو العصيا
  

  

  :المسألة الرابعة

  :التناسب الطردي والعكسي 

  :يمكن أن نصوغ قانوناً يستند إلى األدلة الشّرعية يقول

اإلثم تناسباً عكسياً مع الضغوط، ويتناسب الثواب تناسباً طردياً مـع            يتناسب"  

  ."الضغوط

ن خارجية؛ فاألمراض النفسّية     يمكن أن تكون داخلية، ويمكن أن تكو       والضغوط

والغضب، مثالً، هي من الضغوط الداخلية، واإلكراه هو صـورة مـن صـور              

 حتى تتالشـى    ،وعليه فكلما زادت الضغوط قلّت المسئولية     . الضغوط الخارجّية 

عند حد ما، فال يكون المرء عندها مسئوالً عن تصرفاته، كما هو األمـر فـي                

  . اإلنسان وقاوم الضغوط يكون ثوابه أعظم إذا صبر،في المقابلو. اإلكراه

  : فيمكن صياغة القانون كاآلتيبالعلمأما فيما يتعلق 

 ،ة؛ فكلما زاد العلم زادت المـسئوليّ      "تتناسب المسئولية تناسباً طردياً مع العلم     " 

فمسئولّية الذي درس وعاين البراهين هي أكبر من غيره ممن هم أقل منه علمـاً               

  .وإحاطة

نزل عليهم مائدة من السماء، قـال عيـسى،         الحواريون أن تُ  عندما سأل   

، فجاءت االستجابة في    "...اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء        : "عليه السالم 

قال اهللا إنّي منزلها عليكم فمن يكفر بعـد مـنكم           " : من سورة المائدة   ١١٥اآلية  

ُيعذّب عذاباً ال يعذبـه حتـى        أي   ؛"فإنّي أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من العالمين       
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 ألّن العلم الذي تحّصل لديهم نتيجة مشاهدتهم نزول المائدة          ،طغاة الكفرة وقتلتهم  

 ثّم إّن هـذا     .يجعل مسئوليتهم أكبر من غيرهم ممن لم يشاهدوا مثل هذا البرهان          

البرهان قد جاءهم وعندهم ما عندهم من اإليمان، على خالف مـا كـان عنـد                

  .فرعون مثالً

ن هنا ندرك أّن العدالة كاملة، إذ إّن البشر بذلك يتعرضون لالختبـار             م

وكلما زاد العلـم    .  فكلما زادت الضغوط زاد الثواب وقّل اإلثم       ،واالمتحان نفسه 

  . في العلممزاد إثم العاصي مقارنة بمن هم دونه

تنص التشريعات والقوانين البشرّية على معاقبة من يخالفهـا، وهنـاك            

 وال ُيعقل أن يعاقب من يرتكب جريمة في حالة الغضب الـشديد             .ظروف مخففة 

  .بمثل عقوبة من يرتكب الجريمة نفسها عن سابق إصرار وتخطيط

 فهنـاك بعـض الفلـسفات       ،هذا في عالم الواقع، أّما في عالم النظريات       

 وهنـاك   .تحاول أن تعذر المجرم، على اعتبار أنه اكتسب ميله اإلجرامي وراثياً          

 وهناك من يرى أنـه مـن صـنع البيئـة            . اإلنسان من صنع بيئته    من يرى أنّ  

وقد يروق للبعض أن يتبنّى مثل هذه النظريات لتبريـر سـلوكه            . والوراثة معاً 

ونحن هنا ال نريد أن نثبت خطأ أو صواب مثل هذه النظريات، وإنما             . وانحرافه

   . من الصحةقدراً فيها  لعلنريد أن نُسلّم جدالً بصحتها،

نراقب سلوك الناس ُيلفت انتباهنـا أّن سـلوك األفـراد يختلـف             عندما  

باختالف المواقف؛ فاألم تصبر كثيراً على سلوك وانحراف ولدها، ولكنها هـي            

وإذا . بغـضه نفسها تثور بسهولة في وجه حماتها، مثالً، أو في وجه كل مـن تُ             

يطر كانت هذه المرأة ال تسيطر على أعصابها في مقابل من تكرهه نجـدها تـس             

كـل  هذا يعني أّن    . على غضبها في مواجهة من تحبه، أو في مواجهة من تخافه          

 والرغبات والنزوات إنسان منا يملك في داخله قوة تضبط وتسيطر على الدوافع       

  .والشهوات
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فالمجرم يبادر إلى الجريمة في حال القوة واألمن من العقوبة، وال يسهل            

وفي المقابل إذا كان هذا الـشخص       . هعليه في هذه الحالة أن يسيطر على دوافع       

 العقوبة نجده ُيصّعد من قوته الداخلية فيضبط نفسه ويتكلّف          يخشى وقوع  و ضعيفاً

  .السلوك اإليجابي

الحظ سلوك السكرتير في مواجهة مديره ثم الحظ سلوك السكرتير نفسه           

 الزوج مع زوجته التي يحبهـا     والحظ سلوك   . مع الموظف الذي هو تحت إمرته     

الحظ سلوك الناس فـي حالـة الخـوف         .  ُيبغضها لو كان  هاالحظ سلوكه مع  ثم  

  .الشديد، ثم الحظ سلوكهم في حالة األمن والرفاه

نعم، هناك قوة هائلة داخل كل إنسان تساعده علـى االنـضباط، وهـي              

تجعلنا قادرين على السيطرة على غرائزنا وشهواتنا ودوافعنا، بغض النظر عن           

  . اثةدور المجتمع أو الور

 أن يضبط ويسيطر على نوازعه ودوافعه، من هنـا           منا يحتاج كل إنسان  

" : من سورة العنكبوت   ٤٥ جاء في اآلية     .ال بد من التربية التي تقوي فينا اإلرادة       

 : من سورة البقرة   ١٨٣، وجاء في اآلية     " عن الفحشاء والمنكر    تنهى إن الصالة 

   ."لعلكم تتقونبلكم كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من ق" 

.  بحاجة إلى العلم الذي يجعلنا أكثر وعياً وإحساساً بالمسئولّية         وكذلك فإننا 

ثم نحن بحاجة إلى نظام العقوبات الذي يساعدنا في السيطرة على أنفسنا، سـواء              

  .كانت هذه العقوبات دنيوّية أم أخروّية
  

  :المسألة الخامسة
  )رسائل نون(: مقال مقتبس من كتابنا لماذا الشّر؟

الشّر من المسائل التي خاض فيها الفالسفة طويالً، وهي قضية تثـار             "

 إذ كيف يخلق اهللا الشّر، وما الحكمـة مـن           ؛أحياناً للتشكيك في حكمة اهللا الخالق     
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ونحن هنا  . وبلغت هذه المسألة عند البعض درجة المعضلة التي ال حل لها          ! ذلك؟

 إذ الشّر غير موجود ابتداء، ولكنه       ؛الصوابم وجهة نظر تبدو لنا أقرب إلى        نقّد

ل هذا المفهوم    وقد تشكّ  .جد تبعاً بعد أن خُلق اإلنسان وغيره من القوى المدركة         ُو

، اً ناقـص  اًكون اإلنسان مخلوق   في   :في الذهن البشري كنتيجة ألمرين ينحصران     

  : وإليك تفصيل ذلك.موقف اإلنسان من األمر اإللهيوفي 

 وال  ،، وكل ما خلق اهللا فهو ناقص ومحتاج إليه         يكون إال هللا تعالى    الكمال ال  :أوالً

 نقطـة البدايـة      فعلى مستوى الوجود نجـد أنّ      .مجال الن يكون المخلوق كامالً    

 ومن هنا كان األزلي فقط هـو        ،لمخلوق ما تجعل عمره دائماً في دائرة النهائي       

أن نعقّد األمر، لـذا نقـول       وال نريد هنا    . الذي ال بداية له، وبالتالي ال نهاية له       

 المخلوق ناقص، وال كامل إال اهللا، فال بد أن ينبثق عن هـذا              طالما أنّ : ببساطة

نهـي حيـاة     نوع من الـنقص، وهـو يُ       ، مثالً ، فالموت ؛النقص ما نسميه بالشّر   

 والمـرض   ،واإلنسان أيضاً يمرض  . اإلنسان، لذا يعتبره اإلنسان نوعاً من الشّر      

الضعف أو الموت، ومن هنا كان المرض في نظر اإلنـسان           يمكن أن يؤّدي إلى     

وفي الوقت الذي يبقى فيه اإلنسان صحيحاً فال يمرض، ويخلد فال يموت،            . شّراً

وهذا يكون فـي الجنـة      . عندها ستتالشى فكرة الشّر المتعلقة بالمرض والموت      

  .ألهل اإليمان

لبـشري، فهـو نـزول       أما السبب الثاني لوجود مفهوم الشّر في الفكـر ا          :ثانياً

 هـذه    ويمكـن تمثيـل    .ة، والتي هي رحمة ونور وهدى للناس      الرساالت اإللهيّ 

 الذي يرسله الصانع للتعريف بالمصنوع وكيفية التعامل        )الكاتالوج( بـ   الرساالت

الرساالت جاءت بالتعليمات واألوامر والنواهي لتحقيـق االنـسجام بـين           ف. معه

 نشأ عندها إلنسان على هذه التعليمات واألوامر       وعندما تمّرد ا   .اإلنسان والوجود 

  .مفهوم الشّر
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عنـد وجـود المخلـوق       الشّر غير موجود ابتداء، ولكـن        هذا يعني أنّ  

عندما تمـرد    ثم   .ه ليس بإله، وجد مفهوم الشّر     ، والذي سيبقى ناقصاً ألنّ    الناقص

  .على أوامر الكامل تبلور مفهوم آخر للشرهذا الناقص 

  فعندما يعتبر اإلنسان أنّ    ،ةة اعتباريّ  الشّر قضيّ   القول بانّ  ويقودنا هذا إلى  

إذا كان  و .الموت شّر فليس بالضرورة أن يكون األمر كذلك على مستوى الواقع          

: قد يكون الجـواب   ! وجود اإلنسان ونمّوه خيراً، فلماذا نعتبر فناءُه وتحلله شّراً؟        

 حب اإلنسان   ا الذي يدرينا أنّ    م  ولكن .حب الحياة وال يريد الموت     اإلنسان يُ  الّن

وعليـه يبقـى الـشّر      .  شـر   هو  الموت للبقاء في الدنيا هو خير حتى نقول إنّ       

 وبـذلك نكتـشف أنّ    . الحقيقي والجوهري هو مخالفة الناقص ألوامر الكامـل       

 الشّر، وبالتالي يفّوت على نفسه فرصة أن ُيكَمِّل نقـصه            يصنع اإلنسان هو الذي  

 اإلنسان  وبلوغكامل، والتي هي الخلود والسعادة التاّمة،       عن طريق هبة الخالق ال    

  ٥٣هـ.ا. " درجة النفس الراضية المرضّية
  
  
  
  
  
  

  

                                           
 م٢٠٠، ١رسائل نون، بسام جرار، الرسالة األولى، مركز نون للدراسات القرآنية، البيرة، فلسطين، ط. ٥٣



 ١٥٦



 ١٥٧

  

  اإلسالمي التشريع
  

  

  

  

 مورد الماء الذي ُيقصد للشرب، واستعملت بمعنى المذهب :الشريعة لغة

ه في والطريقة المستقيمة، فالطريقة المستقيمة تشبه مورد الماء في أهميته ودور

  .إحياء البشر

 كل ما شرعه اهللا تعالى لعباده في العقيدة :الشريعة في االصطالح

ثم ضاق هذا االصطالح فأصبحت الشريعة ... والعبادة واألخالق والمعامالت 

وعليه . تُطلَق على األحكام العملّية التي جاء بها القرآن الكريم والسنّة الشريفة

  . إيمان وعملمن أي عقيدة، وشريعة،فالدين يتألّف من 

 ُيعنى الذيالشريعة بمفهومها الواسع هي أعم وأشمل من مفهوم الفقه ف   

 وسنتحّدث هنا عن .ة؛ كالشعائر التعبدية، والمعامالتفقط باألحكام العملّي

  .الشريعة بمفهومها الضّيق الذي يرادف مفهوم الفقه

 من ١٠٧جاء في اآلية جاءت الشريعة لتحقيق مصالح العباد في الدنيا واآلخرة،  

 من ١٧٩، وجاء في اآلية "وما أرسلناك إال رحمة للعالمين: "سورة األنبياء

  ٥٤."ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون: "سورة البقرة
  

  

                                           
  :للمتابعة .٥٤

  م١٩٩٨، ١٥المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .١

  م١٩٧٠مصادر التشريع، عبد الوهاب خالف، دار القلم، الكويت،  .٢

  م١٩٩٦، ١ المجتمع المسلم، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمالمح .٣



 ١٥٨

  :مقاصد الشريعة

استقرأ العلماء أحكام الشريعة اإلسالمّية فوجدوا أّن الشريعة جاءت 

  : مستويات ثالثةلتحقق مصالح البشر في

 وهي األمور التي ال تقوم الحياة إال بها، وينتج عن فواتها :الضرورات  .أ 

هذه الضرورات في  وتتلخص. الفوضى والفساد واختالل نظام الحياة

الدين، والنفس، والعقل، : المحافظة على أمور خمسة مرتبة حسب أهميتها

 تقوم الحياة إال وهذه األمور الخمسة هي األسس التي ال. والنسل، والمال

 :ويتم حفظ وتحقيق هذه الضرورات الخمس عن طريق. بها

 .تشريع أحكام الفروض والسنن لتحقيق وحفظ هذه الضرورات .١

تشريع أحكام المحرمات والمكروهات لدفع المفاسد المحتملة، والتي يمكن  .٢

 .أن تشكل خطراً على قيام هذه المصالح واستمرارها

حتاجها الناس في حياتهم، وإذا فاتت يقع الناس في التي ياألمور  :الحاجيات  .ب 

 .شّدة وحرج، وتصبح الحياة صعبة

.  هي األمور التي تجعل حياة الناس أكثر سهولة وأقوم نهجاً:التحسينيات  .ج 

وإذا فاتت ال يختل نظام الحياة وال يصيب الناس الضيق والحرج، وإنما 

 .يفوتهم ما هو أفضل وأقوم وأكثر سداداً
  

 :تطبيقات

 .تشريعات من شأنها أن تحقق الضرورات الخمس 

 .تشريعات من شأنها أن تحقق الحاجّيات 

 .تشريعات من شأنها أن تحقق التحسينيات 
  

  

  



 ١٥٩

اتأولوي:  

رتّبت الشريعة اإلسالمّية األحكام فقّدمت منها ما ُيقصد به تحقيق 

ت على الضروريات ثم الحاجّيات ثم التحسينيات، وعند التعارض تقّدم الضرورا

فضرورة العالج، مثالً، تُجيز كشف . الحاجّيات وتقّدم الحاجّيات على التحسينيات

وتُقّدم ضرورة المحافظة على الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم أخيراً . العورة

فالثبات في أرض المعركة واجب ولو أّدى إلى هالك النفس ألّن ضرورة . المال

ويجوز للمرأة أن . ضرورة المحافظة على النفسالمحافظة على المبدأ أهم من 

تحدد النسل إذا كان الحمل يشكل خطراً على حياتها، ألّن ضرورة المحافظة على 

ويجوز للطبيب أن ُيجري . النفس مقّدمة على ضرورة المحافظة على النسل

عملّية جراحّية في الدماغ بقصد إنقاذ حياة شخص ما وإن كانت هذه العملّية 

لى اإلضرار بقواه العقلّية، ألّن المحافظة على النفس مقدمة على ستؤدي إ

   ٥٥.الخ... المحافظة على العقل 

  : للنقاشضيةق

ز التلفظ بكلمة الكفر في حالة اإلكراه على الرغم من أننا نقدم الدين يجو •

  .على النفس
  

  

                                           
  :للمتابعة .٥٥

  م١٩٩٥، ٤نظرية المقاصد عند الشاطبى، احمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط .١

مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق ومراجعة محمد الحبيب بن  .٢

  .م٢٠٠٤اف، قطر،الخوجة، وزارة األوق

نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دار الفكر  .٣

  م٢٠٠١، ١دمشق، ط

، ٢المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، يوسف حامد العالم، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، ط .٤

  م١٩٩٤



 ١٦٠

  :تقسم مصادر التشريع إلى  :مصادر التشريع

 :صادر متفق عليها بين العلماءوهي م : المصادر األساسية:أوالً

  .وهو المصدر األول من حيث ثبوته، حيث ثبت بالتواتر :القرآن 

 منها المتواتر والصحيح  ألّن،وهي المصدر الثاني من حيث ثبوتها :السنّة 

  .والحسن والضعيف

وهو إجماع العلماء في عصر من العصور على حكم شرعي،  :اإلجماع 

وهناك من العلماء من .  ال ينعقد اإلجماعوإذا خالف عالٌم معتبر واحد

   .يقصر اإلجماع على عصر الصحابة فقط

  : اإلجماع في عصر الصحابة على أمور كثيرة منهاوقد وقع 

    

وأجمعوا على . عدم جواز الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتها

 منها أّن نصيب الجّدة في الميراث هو السدس إذا لم تُحجب بمن هو أقرب

وأجمعوا على جمع القرآن . وأجمعوا على جواز قتال مانعي الزكاة. كاألب

  .الكريم في مصاحف

 وهو إلحاق أمر ال نص فيه وال إجماع بحكم أمرٍ منصوص عليه :القياس 

 .أو مجمع عليه، وذلك التحاٍد بينهما في العلة، أي سبب الحكم

  :مثال

ميراث، وذلك لورود نص في ذلك إذا قتل الوارث موّرثه ُحرِم القاتل من ال

وقد قاس العلماء على هذا الحكم الوارد في النص حكم الموصى له . الحكم

إذا قتل الموصي، ألّن سبب حرمان الوارث موجود في الموصى له، 



 ١٦١

فينبغي أن يتحد الحكم في الوارث والموصى له، ألّن كل واحد منهما 

  ٥٦.استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه

  

وهي مصادر مختلف في حجّيتها بين العلماء، ومن  : المصادر التبعية:نياًثا

 :هذه المصادر

العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه  :االستحسان .١

 .أقوى يقتضي هذا العدول

 فإذا كان القياس إلحاق المسألة بنظائرها، فإن االستحسان على العكس

  .بنظائرها لوجود دليل يؤيد هذا االستثاءمن ذلك، أي عدم إلحاق المسألة 
  

  :أمثلة

ال يضمن المؤتمن على المال إذا تلفت األمانة عن غير تقصير 

وقد استثنى أبو حنيفة األجير المشترك فجعله ضامناً للمال . من األمين

فلماذا كان هذا . الذي هو أمين عليه، حتى ولو لم ُيقّصر في حفظه

   حنيفة ؟االستثناء الذي استحسنه أبو

تعددت اليوم صور األجير المشترك؛ فهناك الميكانيكي، وهناك 

الخ، وهؤالء يجب ... المكوجي، وهناك الخبير في تصليح التلفزيونات

أن يضمنوا هالك المال الذي هو أمانة في أيديهم العتبارات دعت إلى 

  : العدول عن القياس المقتضي أن ال يضمنوا، ومن هذه االعتبارات

                                           
  :للمتابعة .٥٦

  م١٩٧٨، ١٢ر الفكر، طعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، دا .١

  م١٩٥٨أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،  .٢

  م١٩٧٠مصادر التشريع، عبد الوهاب خالف، دار القلم، الكويت،  .٣

  م١٩٨٧، ٢مباحث في أصول الفقه اإلسالمي، خليل أبو عيد، دار الفرقان، ط .٤



 ١٦٢

مضطرون إلى وضع أموالهم في أيدي هؤالء، فعندما يكون الناس   .أ 

في بلد ما عدد محدود من خبراء تصليح السيارات، مثالً، فإّن الناس 

 .مضطرون إلى الذهاب إلى واحد منهم بغض النظر عن أمانتهم

هم يأخذون المال مقابل خدماتهم، على خالف األمين في العادة، فإنّه   .ب 

 .يكون متبرعاً

 قد ُيؤّدي إلى ضياع أموال الناس الذين تضطرهم عدم تضمينهم  .ج 

 .حاجاتهم إلى وضع أموالهم عند هؤالء
    

 :االستصالح أو المصالح المرسلة .٢

  . جلب المنفعة ودفع المضّرة:االستصالح

 بالمصالح المرسلة ال بد من تبيان موقف الشريعة من أجل توضيح المقصود

  :لغاؤهااإلسالمية من المصالح من حيث اعتبارها أو إ

وشّرع األحكام من أجل تحقيقها والمحافظة مصالح اعتبرها الشارع   .أ 

مصلحة فعندما حظر اإلسالم السرقة وحّد لها حّداً فإنّما هو يتبنى . عليها

 .وعندما ُيشّرع الزكاة فهو يتبنى مصلحة مجتمعّية راجحة. حفظ المال

كبر من  ألّن اعتبارها يؤدي إلى مفسدة أمصالح لم يعتبرها الشارع  .ب 

فعندما . المنفعة المرجوة، أو يؤدي اعتبارها إلى تضييع مصلحة أكبر

ُيحّرم اإلسالم أنواع المقامرة المختلفة بما فيها أنواع اليانصيب فإنّه بذلك 

يلغي ما فيها من مصلحة محتملة وذلك لدرء مفسدة أكبر من المنفعة 

 .المحتملة

، أي أّن الشارع لغائهامصالح لم يقم الدليل على اعتبارها أو على إ  .ج 

 .المصالح المرسلةأطلقها وترك أمر اعتبارها أو إلغائها للبشر، وهي 
  



 ١٦٣

المصالح التي لم يرد في الشريعة ما  : المصالح المرسلة هيوعليه فإن

فكل واقعة . يجعلها معتبرة، ولم يرد ما يجعلها ملغاة، وتُرك تقديرها للمجتهدين

س يجوز للمجتهد أن يجعل لها حكماً مناسباً ليس فيها نص وال إجماع وال قيا

  .على ضوء غلبة المصلحة أو المضرة وفق ما قاده إليه نظره واجتهاده

شّرع اإلسالم الزكاة والصدقات، أما الضرائب فقد ترك أمر تشريعها : مثال

فإذا رأى ضرورة فرض ضريبة . وتقديرها للحاكم وفق المصلحة الغالبة لألّمة،

ه الضريبة واجباً شرعياً، هذا طبعاً عندما يكون الحاكم حاكماً ما يصبح دفع هذ

فالضرائب إذن هي مصلحة مرسلة، أي متروك . شرعياً يمثل األمة تمثيالً حقيقياً

  ٥٧.تقديرها للحاكم إن شاء فرضها وإن شاء لم يفرضها
  

 :العرف .٣

فإذا كانت عادة . ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم :العرف

وإذا كانت عادة لمدينة معينة أو طائفة من . جميع أهل بلد ما، فهي العرف العامل

  .الناس كالتّجار، مثالً، فهي العرف الخاص

  :مثال

 مائة طن من الحديد، ولم يتفق مع المشتري على تكاليف النقل، ثم باع تاجر

ُعرف اختلفا بعد أّيام على تحديد الطرف المكلّف بالنقل، عندها نقوم بتحكيم 

التجار، فإذا قال التجار إّن عادتنا أن يقوم المشتري بدفع تكاليف النقل يكون ذلك 

رفاً المعروف ع":وهذا معنى القاعد الفقهّية المشهورة. العرف حكماً ملزماً

أي إذا كان أمر ما عرفاً في بلد ما فإنّه يكون في حكم  ،" كالمشروط شرطاً

، فإذا الشرط أقوى من العرف يعني أّن وهذا. الشرط الذي ُيشترط في العقد

                                           
  م١٩٧٧، ٢رسالة، بيروت، طضوابط المصلحة، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة ال : للمتابعة .٥٧



 ١٦٤

تعارض الُعرف مع ُحكم شرعي منصوص عليه نقّدم عندها الحكم المستند إلى 

  .النص ويكون العرف عندها فاسداً

   :مثال آخر

. كان عقد الزواج قديماً يتم مشافهة، ولم يكن يكتب في قيود رسمّية كما هو اليوم

مقدار المهر، فيتم الزواج من غير تقدير وكان الحياء يدفع بعضهم إلى عدم ذكر 

لقيمة المهر، ثم يكون بعد فترة، ولسبب من األسباب، االختالف على مقدار 

فالحكم الشرعي عندها أن ُيلزم الزوج بمهر المثل . المهر الذي لم يسّم أثناء العقد

أما في حالة تسمية المهر عند العقد فال اعتبار . من النساء، أي بُعرف البلد

  . للُعرف عند االختالف، بل يجب دفع المهر الُمسّمى في العقد
  

 :االستصحاب .٤

الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى  :االستصحاب هو

  .يقوم الدليل على تغّير تلك الحال

  :أمثلة

إذا ثبت أّن فالناً من الناس قد تزوج فالنة، فإننا نحكم دائما بقيام الزوجّية  

 .ت الطالق أو وفاة أحد الزوجينحتى يثب

من كان على يقين بأنّه قد توضأ ثم شك بانتقاض وضوئه فالحكم عندها ببقاء  

 .وضوئه حتى يستيقن نقضه

إذا ادعى عليك شخص بدين فعليه أن ُيثبت ذلك، ألّن األصل براءة ذمتك من  

 حق أّما إذا ثبت الدين في. هذا الدين وتُستصحب البراءة ما لم يثبت العكس

إنسان ثم اّدعى أنُّه قضاه فعليه إثبات ذلك، ألننا نستصحب الحال التي كان 

 .فيها مديناً حتى يثبت أنّه قد  قضى الدين
  

  



 ١٦٥

  :نصيحة

وكنت تعلم يقيناً أنك قد أديت له إذا اّدعى عليك شخص بمبلغ من المال،    

ز عن إثبات ، وطلبتْ منك المحكمة أن تُقسم اليمين، ألّن المّدعي عجذلك المال

أقسم باهللا العظيم أنني قد أديت المبلغ : " الدين، فإياك أن تقسم على الصورة اآلتية

، "أقسم باهللا العظيم بأّن ذمتي بريئة من المبلغ الذي يّدعيه:" ، ولكن قل"للمّدعي

ألنّك إذا أقسمت بأنك قد أديت الدين تكون عندها قد اعترفت بأنك قد استدنت منه 

عى به، فتصبح ُملزماً بإثبات أنك قد أديت الدين، واليمين ال ُيشكّل المبلغ المّد

أّما عندما تُقسم بأّن ذمتك بريئة من دينه يكون عليه أن ُيثبِت هذا الدين، . إثباتاً

  .ألّن األصل براءة الذمة
  

 :مذهب الصحابي .٥

وما يهمنا هنا هو تعريف علماء . اختلف العلماء في تعريف الصحابي

فقه، الذين قالوا إّن الصحابي هو من لقي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أصول ال

فعندما ينقل عن أمثال هؤالء . مؤمناً به والزمه زمناً طويالً، وأخذ عنه العلم

فتوى أو قضاء، في مسألة لم يرد فيها نص وال إجماع، فإّن ذلك هو مقصدنا 

  ...هو كذا وكذا مذهب الصحابي: عندما نقول

 بين العلماء بأّن قول الصحابي ُحجة في المسائل التي ال يقول ال خالف

فيها الصحابي برأيه، بل يكون قوله محموالً على السماع من النبي، صلى اهللا 

. الخ... السجود يكون هكذا، والركوع هكذا: عليه وسلم، كأن يقول الصحابي

 ُحجّيته بين وكذلك إجماع الصحابة هو ُحجة أيضاً، بل إّن إجماعهم متفق على

  .العلماء الذين اختلفوا في إجماع غيرهم

أما عندما يكون قول الصحابي عن رأي واجتهاد فاألرجح أّن مذهبه 

ليس بحجة، لعدم قيام الدليل الشرعي على حجّية قول الصحابي، وألنّهم بشر 
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 يصيبون ويخطئون، ثم هم قد اختلفوا فيما بينهم في عّدة قضايا اجتهادّية، حتى أّن

عائشة، رضي اهللا عنها، استدركت على بعض فتاواهم وأقامت الدليل على 

  ٥٨.وكذلك وجدنا أّن التابعين قد خالفوا الصحابة في بعض فتاواهم. خطئها
  

 :االجتهاد

وقد .  هي من أبرز المسائل في الشريعة اإلسالمّية االجتهاد قضّيةإّن

 المسائل التي لم ترد فيها شّجع الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، على االجتهاد في

وقد رأى السلف الصالح في االختالفات االجتهادّية . نصوص صريحة قطعّية

بل إّن ثراء الفقه اإلسالمي يرجع إلى روح االجتهاد التي بثها . نعمة ورحمة

اإلسالم في أتباعه منذ فجره، فهذا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يسأل معاذ 

 :بم تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال": إلى اليمن فقال لهبن جبل عندما أرسله 

 : فإن لم تجد؟ قال: قال،فبسنة رسول اهللا:  فإن لم تجد؟ قال: قال،بكتاب اهللا

  .رواه أبو داود والترمذي والدارمي. أقصر في االجتهاد أي ال ،"أجتهد رأيي وال آلو

سلم، وجاء في صحيح البخاري ومسلم أّن الرسول ، صلى اهللا عليه و

 أحدكم العصر إال في بني صلينال ي" :قال بعد ذهاب األحزاب عن المدينة

 ال نصلي حتى نأتيها، : فقال بعضهم، فأدرك بعضهم العصر في الطريق.قريظة

 فَذُكر للنبي، صلى اهللا عليه وسلم، فلم . بل نصلي لم يرد منا ذلك:وقال بعضهم

  ."يعنّف واحداً منهم

                                           
  :للمتابعة .٥٨

المدخل إلى دراسة التشريع اإلسالمي، محمد عوض الهزايمة و مصطفىنجيب، دار عمار، عمان،  .١

  م١٩٩١، ١ط

  م١٩٨٧، ٢مباحث في أصول الفقه اإلسالمي، خليل أبو عيد، دار الفرقان، ط .٢

  م١٩٧٨، ١٢علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، دار الفكر، ط .٣

                م١٩٩٨،  دار القلم، دمشق،  ١ل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء، جالمدخ .٤
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سول، صلى اهللا عليه وسلم، أقر الطرفين على  الربذلك يتضح أّن

اجتهادهما في فهم النص، ألّن داللة النص تحتمل ذلك؛ فبعضهم أخذ بظاهر 

ومن أخذ منهم بالمفهوم من النص، وهو اإلسراع في النفير، . النص فلم ُيصلِّ

  .فصلى عندما وجد متسعاً للصالة، بحيث ال يتعارض ذلك مع جاهزيته للنفير

وحفظ لنا . هاد في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعيننشط االجت

ومن حظي . تاريخ الفقه أسماء الكثير من المجتهدين في هذه العصور الثالثة

ثم ما لبثت أن تبلورت صيغ مدرسّية . منهم بالتالمذة واألتباع ُحفظ فقهه وُدّون

 في العالم فقهّية كان من أشهرها المذاهب األربعة المشهورة، والتي سادت

اإلسالمي وكثر أتباعها والمقلدون لها، وأصبح االجتهاد يستند إلى أصول هذه 

وشيئاً فشيئاً أصبح الفقه . المذاهب، وبات تقليد أحد هذه المذاهب أمراً محتماً

ولم يعد النظر . يقتصر على فهم وحفظ ما هو موجود ومدّون في كتب المذاهب

ه هو المسلك السائد بين العلماء، بل اكتفى واالستنباط من  في الدليل الشرعي

ووجدنا الكثير من . العلماء بالتبّحر في معرفة ما ذهب إليه المجتهدون السابقون

العلماء يعمدون إلى تلخيص الفقه المذهبي، وسميت هذه التلخيصات بالمتون، وما 

أّما االجتهاد فقد أصبح تهمة، . لبثت هذه المتون أن احتاجت إلى شروحات

، وكأنّهم قد أصبحوا بإغالق باب االجتهادووصل األمر بالعلماء إلى أن ُيفتوا 

على قناعة بأن ال مجال للزيادة على ما جاء به العظماء من المجتهدين، ثم هم 

وقد أدى مثل هذا الموقف إلى . بذلك يهدفون إلى حفظ الدين من أدعياء االجتهاد

  .ايرة الواقع المتطورجمود الفقه اإلسالمي وعدم قدرته على مس

لقد انعكست آثار مرحلة التخلف التي سادت العالم اإلسالمي في القرون 

األخيرة على كل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب الفكري المتعلق بالفكرة 

إال أّن الصحوة المعاصرة أعادت للفقه . اإلسالمّية، ومنها الجانب الفقهي

ات المعاصرة تشكل الدافع األساسي إلعادة وال تزال التحدي. اإلسالمي حيويته
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ولم تعد المذاهب األربعة الخيار الوحيد للفقيه، . النظر واستلهام نصوص الشريعة

وأصبح التراث الفكري لألمة . ولم يعد التمذهب ملزماً للعلماء في الفتوى

بمجموعها هو المنطلق الذي ينطلق منه المجتهد المعاصر دون أن يلتزم مذهباً 

ولم يعد رأي الجمهور هو المقدم دائماً، بل أصبح الدليل الشرعي هو . نهبعي

 بدأ يأخذ دوره االجتهاد الجماعيومن الالفت أّن . األساس في القبول أو الرد

ة، ة، والندوات الفقهيالمجامع الفقهي: بشكل أكبر من خالل صيغ مختلفة، منها

مثل هذه الصيغ اليو. ةواللجان الفقهي م بمثابة الضمانة النضباط الفتوى وتُعد

ولم يعد الفرد اليوم بقادر على أن يجتهد في كل أمور . ولقيامها على أسس سليمة

الحياة، ألّن الحكم على األشياء فرع عن تصورها، وليس بإمكان فرد اليوم أن 

هذا في الوقت الذي اتسعت فيه مجاالت . يلّم بكل شؤون الحياة وتفّرعاتها الهائلة

وفي . ياة، وتفّرعت فيه العلوم واالختصاصات، وتنّوعت صور المعامالتالح

المقابل نجد أّن التطور العلمي والمعرفي قد سّهل على المجتهدين سبل االجتهاد، 

  :ومن ذلك

وسائل االتصال الحديثة التي تُمكّن العلماء من االجتماع، ومن تداول وجهات  .١

 .النظر عن قرب وعن بعد

ى المعرفة والتوّصل إلى المعلومة، ومن ذلك برامج وسائل الحصول عل .٢

فيستطيع المجتهد، مثالً، أن يجمع كل روايات الحديث . الكمبيوتر واإلنترنت

وما جاء فيها من أقوال، وأن يعرف ما يصح منها وما ال يصح، كل ذلك في 

 .دقائق معدودات

ت الحديثّية، الموسوعات الفقهية، الموسوعا: توفّر المراجع والمصادر، ومنها .٣

 .وغيرها مما نجده في المكتبات وعلى صفحات اإلنترنت
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  ٥٩.التطور الهائل في عرض المعلومة وتصنيفها وتسهيل الحصول عليها .٤
  

  :جتهادالتعريف الفقهي لال

 الحقيقة ال يقتصر االجتهاد على وفي .عندما ُيذكر الفقه ُيذكر االجتهاد

لعقدي، إال أّن االجتهاد في الجانب التشريعي، بل يشمل أيضاً الجانب ا

ويعرف . االصطالح أصبح مقتصراً على الجانب التشريعي من الدين اإلسالمي

بذل الُجهد في استنباط الحكم الشرعي العملي من : هاالجتهاد في االصطالح بأنّ

  .ةأدلته التفصيلّي

ُيقصد بذلك إخراج الجانب النظري العقدي، وبذلك : العمليالحكم الشرعي 

  .صر التعريف االصطالحي على الجانب التشريعي العملييقت

وفي االجتهاد يكون .  القرآن دليل إجمالي، وكذلك السنّة:األدلة التفصيلية

فعندما نقول إّن دليل فرضّية . االستنباط من النص المعّين، أي اآلية أو الحديث

أين ذلك في :  نقولولنا أن. الصالة هو القرآن الكريم نكون قد قدمنا دليالً إجمالياً

 نكون قد ،"وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة:"في قوله تعالى: القرآن؟ فعندما يقال لنا

حصلنا على الدليل التفصيلي الذي يجعلنا نتحقق من صدق القول بأّن القرآن قد 

  .فرض الصالة
  

  

  

                                           
  :للمتابعة .٥٩

االجتهاد ودور الفقه في حل المشكالت، مصطفى الزرقاء، جمعية البحوث والدراسات اإلسالمية،  .١

  م١٩٨٢عمان، 

  م١٩٨٨ عمان، دراسات في الفكر اإلسالمي، إبراهيم زيد الكيالني وزمالؤه، دار الفكر،  .٢

  م١٩٨٢، ٤معالم الشريعة اإلسالمية، صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط .٣

  م١٩٩٠، ١دراسات في الفكر العربي اإلسالمي، محمود أبو عجمية وزمالؤه، دار الهالل، عمان، ط .٤
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    :األحكام من حيث مصادرها

 وهذه ليست محل ،قطعية الثبوت قطعية الداللةأحكام مصدرها نصوص  .١

 ... اجتهاد؛ كتحريم الربا والسرقة، وكفرض الصالة والصيام والزكاة 

، وهذه أيضاً ليست محالً لالجتهاد؛ كإجماع اإلجماعأحكام مصدرها  .٢

الصحابة، رضوان اهللا عليهم، على أّن نصيب الجدة عندما ال تكون محجوبة 

 .ود االبنهو السدس، وكإجماعهم على عدم توريث ابن االبن مع وج

 .، وهذه محل اجتهادنصوص ظنيةأحكام مصدرها  .٣

 قطعّية وال ظنّية، ولم ينعقد عليها إجماع، وهذه لم ترد فيها نصوصأحكام  .٤

 .أيضاً محل اجتهاد

  :مثال

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى :"من سورة المائدة ٦جاء في اآلية 

مسحوا برؤوسكم وأرجلَِكم الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وا

   :"إلى الكعبين

وعليه فهذه اآلية . القرآن الكريم متواتر في نسبته إلى الرسول، عليه السالم  .أ 

 .قطعية الثبوت

فوجوب غسل الوجه في .  ال مجال لالجتهاد فيهادالالت قطعيةفي اآلية   .ب 

الوضوء أمر قطعي ال مجال لالجتهاد فيه، وكذلك غسل الرجلين واأليدي، 

 .ومسح الراس

وجوب مسح الرأس في الوضوء ليس محالً لالجتهاد ألّن النص قطعي   .ج 

ولكن النص ظنّي في الداللة على . الثبوت قطعي الداللة على المطلوب

من هنا نجد أّن العلماء قد اجتهدوا في . المقدار الذي يجب مسحه من الرأس

 وعليه زائدة، "وسكمبرؤ:" ، في قوله تعالىالباء: تحديد المقدار؛ فقال بعضهم

وقال . مسح كل الرأس، فيكون المطلوب "وامسحوا رؤوسكم: "يكون المعنى
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: ، وعليه يكون المعنىالتبعيضإّن من معاني الباء في اللغة : بعضهم

وقال . وعند بعض هؤالء ُيجزئ مسح ربع الرأس. وامسحوا بعض رؤوسكم

 يكفي أن نلصق أكثر ، وعليهاإللصاقإّن من معاني الباء في اللغة : بعضهم

  .اليد بالرأس ثم نمسح

وكما نالحظ فإّن كل المعاني محتملة، إال أّن بعض االحتماالت أقوى من 

بعض؛ فالقول بأّن الباء قد تزاد أحياناً في اللغة هو قول ضعيف، ألّن القرآن 

الكريم فوق كالم البشر، وهو معجزة بالغّية، وبالتالي ال مجال للقول بزيادة 

  ٦٠.وعليه يكون المعتبر من األقوال هما الثاني والثالث. الباء
  

  :المجمع الفقهي اإلسالمي

، المنعقد في )دورة فلسطين القدس(قرر مؤتمر الفقه اإلسالمي الثالث 

وتّم المصادقة على . م، إنشاء المجمع الفقهي١٩٨١ هـ الموافق ١٤٠١مكة عام 

ع الفقهي اإلسالمي في العام الصيغة النهائّية لمشروع النظام األساسي للمجم

وبانعقاد المؤتمر . م١٩٨٣م، وعقد المؤتمر التأسيسي للمجمع في مكة عام ١٩٨٢

التأسيسي أصبح المجمع حقيقة واقعة باعتباره إحدى الهيئات المنبثقة عن منظمة 

  .المؤتمر اإلسالمي، ومقره األساسي في مدينة جّدة في المملكة العربّية السعودّية

                                           
    :للمتابعة .٦٠ 

  م١٩٩٧، ٢استنباط األحكام من النصوص، أحمد الحصري، دار الجيل، بيروت، ط .١

االجتهاد ودور الفقه في حل المشكالت، مصطفى الزرقاء، جمعية البحوث والدراسات اإلسالمية، .٢ .٢

  م١٩٨٢عمان، 

  م١٩٧٨، ١٢علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، دار الفكر، ط .٣

  م١٩٩٨،  دار القلم، دمشق،  ١المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء، ج .٤

  م١٩٨٧، ١رضاوي، دار الضياء، عمان، طقضايا إسالمية معاصرة، يوسف الق .٥
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المادة الرابعة من النظام األساسي للمجمع على أّن المجمع وقد نصت 

يهدف إلى شد األّمة اإلسالمّية لعقيدتها ودراسة مشكالت الحياة المعاصرة 

. واالجتهاد فيها اجتهاداً أصيالً، لتقديم الحلول النابعة من الشريعة اإلسالمّية

اء والعلماء ونّصت الماّدة السادسة على أن يكون أعضاء المجمع من الفقه

ونصت المادة السابعة على أّن . والمفكرين في شتى مجاالت المعرفة اإلسالمّية

لكّل دولة من دول منظمة المؤتمر اإلسالمي عضواً عامالً في المجمع، ويجوز 

ويحق للمجمع أن يضم إلى . ضم أكثر من عضو عامل من الدولة الواحدة

علماء وفقهاء المسلمين عضويته من تنطبق عليهم شروط العضوّية، من 

  .والجاليات اإلسالمّية في الدول غير اإلسالمّية

ويشترط في العضو أن يكون ملتزماً بالدين اإلسالمي عقيدة وسلوكاً، 

وأن يكون واسع االطالع في العلوم اإلسالمّية عامة والشريعة بوجه خاص، 

يكون متمكناً ويشترط في العضو أن . فضالً عن معرفته بواقع العالم اإلسالمي

  .من اللغة العربية

ويجتمع مجلس المجمع كل سنة مّرة، وعند الضرورة يتم عقد دورات 

وتصدر . وتكون اجتماعات المجلس قانونّية بحضور ثلثي األعضاء. استثنائّية

  .قرارات المجلس وتوصياته باإلجماع أو بأغلبّية األعضاء الحاضرين

 ١٢٠ة إسالمّية، مثّلها أكثر من  دول٣٩وقد شارك في المؤتمر التأسيسي 

  .مشاركاً، باإلضافة إلى عدد من الدول والهيئات الذين شاركوا بصفة مراقبين
  

  :الموسوعة الفقهية

  :نبذة تاريخية

م عقد مؤتمر أسبوع الفقه اإلسالمي في باريس، وشارك ١٩٥١في العام 

ا المؤتمر وكان من توصيات هذ. في المؤتمر عدد من فقهاء العالم اإلسالمي
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الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهّية تُعرُض فيها المعلومات الفقهّية وفقاً ألساليب 

  .العرض الحديثة، ووفق الترتيب المعجمي

م صدر جزء يتضمن نماذج من بحوث الموسوعة كتبها ١٩٥٦في العام 

وفي . فقهاء من مصر وسوريا، ثم صدر في سوريا بعض األعمال التمهيدّية

م باحتضان فكرة الموسوعة الفقهّية، ١٩٦١وزارة األوقاف عام مصر قامت 

  . م١٩٦٧وصدر أول أجزاء الموسوعة عام 

ومع ظهور الحاجة إلى إنجاز الموسوعة احتضنت وزارة األوقاف 

وبدأ العمل على إخراج . م١٩٦٧الكويتّية هذا المشروع، وكان ذلك عام 

واإلخراج، ومراعاة الموسوعة بأسلوب يناسب العصر؛ من حيث الصياغة 

التصنيف الحديث الذي ُيسهِّل الحصول على المعلومات الفقهّية بصورة واقعّية 

  .وموثوقة

والموسوعة تُسّهل العودة إلى الشريعة اإلسالمّية الستنباط الحلول 

وهي ايضاً وسيلة ميسرة لإللمام بأحكام الدين، واإللمام . للمشكالت المعاصرة

وبذلك يجتمع في . تبرين على مدى ثالثة عشر قرناًباجتهادات الفقهاء المع

الموسوعة الفقهّية أصالة المضمون وغزارته، وسهولة الترتيب وجمال 

  ٦١.اإلخراج
  

  :القواعد الفقهية

استقرأ الفقهاء مسائل الفقه وفروعه وأمكنهم أن يضعوا قواعد عاّمة 

 المسائل تُصاغ في كلمات قليلة بحيث ينضوي تحت كل قاعدة عدد كبير من

القواعد مبادئ عامة في وعليه يمكن اعتبار هذه . الفقهّية التي تتشابه أحكامها

فهي إذن صيغ فقهية مختصرة تُعبر عن مبادىء فقهية ومفاهيم . الفقه اإلسالمي

                                           
 م١٩٩٣، ٤، ط٧١-٥١الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ص .٦١
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ومن يحيط بهذه القواعد تتكون لديه فكرة عاّمة عن . مقررة في الفقه اإلسالمي

د هذه القواعد في تكوين الملَكة الفقهّية عند وتساع. الفقه اإلسالمي وأحكامه

 والتي اشتهر منها ما يقارب المائة قاعدة -وقد شرحت هذه القواعد . دارس الفقه

  لفقيه الشام )شرح القواعد الفقهية(: عدة شروحات من أشهرها كتاب-أو أكثر 

  .أحمد الزرقا والد الفقيه المعاصر مصطفى الزرقا، رحمهما اهللا تعالى
  

ة مختارةقواعد فقهي:  

  :األمور بمقاصدها :القاعدة األولى

وأصل هذه القاعدة . أي يختلف حكم تصرف الشخص باختالف مقصده

  ."إنّما األعمال بالنيات، وإنّما لكّل امرئ ما نوى: "قول الرسول، عليه السالم

  :مثال

ورعاية يثاب من ُيمسك زوجته فال يطلقها إذا كان قصده بقاء الحياة الزوجّية 

في حين يحرم إمساك الزوجة وعدم تطليقها إذا كان القصد بذلك اإلساءة . األوالد

  . إليها واإلضرار بها
  

 فإذا :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني :القاعدة الثانية

قال شخص وهبتك هذه السيارة بعشرة آالف دينار فإّن ذلك يعتبر بيعاً، وال 

عتباره هبة استناداً إلى ما صدر من البائع من قول ُيصّرح فيه بأنّها هبة، يجوز ا

فال عبرة هنا لقوله . بعشرة آالف دينار: البيع واضح في قوله ألّن قصد

  .)وهبتك(
  

 :اليقين ال يزول بالشك :القاعدة الثالثة

 أنّه قد توضأ لصالة الظهر، مثالً، ثم حصل لديه شك في فمن استيقن

ن يكون قد بطل وضوؤه عندما أراد أن ُيصلّي العصر، فالحكم أّن احتمال أ
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أما إذا كان الشك في . وضوءه صحيح، وال نحكم ببطالن الوضوء لمجرد الشك

  .القيام بالوضوء ابتداء فعليه عندها أن يتوضأ
  

  :ما حرم أخذه حرم إعطاؤه :القاعدة الرابعة

 وأخذ الرشوة حرام، .أخذ الربا حرام، وبالتالي إعطاؤه أيضاً حرام

  .وعليه فإّن إعطاء الرشوة حرام أيضاً
  

فإذا قتل : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه :القاعدة الخامسة

فالحرمان من الميراث جاء كعقوبة . وارث موّرثه فإنّه ُيحرم من الميراث

  .الستعجال الوارث موت موّرثه
  

  :الغُرم بالغُنم :القاعدة السادسة

احتاج بيتٌ مملوك لعدد من الشركاء للترميم فإننا نوّزع نفقات فإذا 

فمن يمتلك الثلث، مثالً، . الترميم على الشركاء، كل حسب نصيبه في ملك البيت

من هنا نجد أّن من . وهكذا، فالملكّية غُنم والتكاليف غُرم...يدفع ثلث التكاليف

  .ثيجب عليه النفقة في الشريعة اإلسالمّية هو الذي ير
  

  :األجر والضمان ال يجتمعان :القاعدة السابعة

فمن استأجر سيارة فأتلفها بتعدٍّ منه أو تقصير فإنّه يضمن قيمتها، وال 

  .ُيكلّف بدفع األجرة زيادة على قيمة السيارة

  :درء المفاسد أولى من جلب المنافع :القاعدة الثامنة

.  على جلب المنفعةفإذا تعارضت مفسدة ومصلحة فإّن دفع المفسدة ُيقّدم

هذا إذا كانت المفسدة والمصلحة متقاربتين في األثر، أو إذا كانت المفسدة أكبر 

فمن تناول دواء يساعده في الشفاء من مرض خطير فإنّه يفعل ذلك . من المنفعة

أما إذا كان الدواء يورث . حتى لو ترتب على هذا الدواء بعض األضرار الخفيفة
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 تناوله، ونقّدم عندها درء مفسدة المرض الثاني على مرضاً أخطر فال يجوز

  .منفعة الشفاء من المرض األول

وإذا كان يمكن إنقاذ إنسان بقتل آخر فإنّه يحرم قتل الثاني من أجل إنقاذ 

  .األول، ألّن درء المفسدة مقدم على طلب المنفعة
  

  :ل الضرر الخاص لدفع الضرر العامتحمي :القاعدة التاسعة

 السعر بالنسبة للتاجر الُمحتكر ُيقصد به دفع الضرر الذي يصيب فتحديد

    ٦٢.العاّمة، فيجبر التاجر على البيع ويجبر على السعر المحدد له
  

  : ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان:القاعدة العاشرة

يقصد هنا األحكام المبنية على العرف والعادة وليس األحكام المستندة إلى نص 

فإذا تغّير العرف والعادة اإلجتماعية يمكن أن تتغير األحكام الشرعية . شرعي

  .التي بنيت على أساس هذا العرف

  

                                           
  : للمتابعة .٦٢

، ١٢٠-١٠٧المدخل إلى دراسة التشريع اإلسالمي، محمد عوض الهزايمة و مصطفىنجيب، ص .١

  م١٩٩١، ١دار عمار، عمان، ط

  م ١٩٩٨،  دار القلم، دمشق،  ٢ى أحمد الزرقاء، جالمدخل الفقهي العام، مصطف .٢

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٨٨-٧٦المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان، ص .٣

 م١٩٩٨، ١٥ط

 م١٩٨٩، ٢شرح القواعد الفقهية، أجمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط .٤

ألحكام العدلية والتي اشتملت وهناك عدة شروحات للقواعد الفقهية شرحت من قبل شراح مجلة ا .٥

درر الحكام شرح مجلة األحكام، لعلي حيدر و  شرح المجلة، لسليم : من أشهرها.  قاعدة٩٩على 

  .رستم باز
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  النظام االقتصادي في اإلسالم
  

  

  

  

 والمستقرئ لموضوعات الفقه .ة بالشمول الشريعة اإلسالمّيتتميز

قتصادي، ة تتعلق بالجانب االاإلسالمي يالحظ أّن نسبة كبيرة من األحكام الفقهّي

وال ُيستغرب مثل هذا . تتعلق بتداول المالويالحظ أّن هناك تفصيالت مطّولة 

جاء في اآلية . االهتمام، نظراً ألهمية المال واالقتصاد في حياة الفرد والجماعة

 ؛"... أموالكم التي جعل اهللا لكم قياماًوال تؤتوا السفهاء" :  من سورة النساء٥

وإذا كانت الحياة ال تقوم إال به فينبغي أن تكون . فالمال إذن قَوام الحياة

 .التشريعات المتعلقة بعالم المال على قدر أهميته وعمق تأثيره في حياة الناس

، ويغلب أن ُيجيب "؟كيف ننتج:" يغلب أن ُيجيب علم االقتصاد عن مسألة

ا وليس من وظيفة الدين أن يبين لن". ؟عوزنُكيف :" نظام االقتصاد عن مسألة

كيف ننتج وكيف نطّور اإلنتاج، ألّن هذا الجانب هو من اختصاص اإلنسان 

بحاجته وبفطرته للعمل على تحقيق  بصفته مستخلفاً في األرض، وهو يندفع

مصالحه، وهو ال يألو ُجهداً في سلوك أفضل الطرق وأيسرها لتحقيق هذه 

علق بعالقته ولكنّه في المقابل يحتاج إلى تنبيه وتوجيه فيما يت. المصالح

باآلخرين، فقد يقوده حب الذات والرغبة في تحقيق المصالح إلى الظلم والطغيان 

لذا نجد أّن ما يمّيز النظم . المؤديين إلى مفاسد اجتماعية تهدد مصالح المجموع

االقتصادية بعضها عن بعض هو الموقف من الملكّية وكيفية التوزيع، ويغلب أن 

  .لسفية تختلف من حضارة إلى أخرىيقوم هذا الموقف على أسس ف
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 :نظم اقتصادية معاصرة

يقوم النظام الرأسمالي المعاصر على أساس من الفلسفة الغربّية التي 

وهو نظام يتعصب للفردي على حساب االجتماعي، مما أدى . أفرزت هذا النظام

إلى ظهور سلبيات كثيرة أّدت بدورها إلى ظهور فلسفات إصالحّية تميل إلى 

الجتماعي في محاولة للتخفيف من مساوئ النظام الرأسمالي الفردي، وهي ا

المدارس االشتراكّية، ومنها المدرسة الماركسّية التي تعّصبت لصالح االجتماعي، 

وكانت حرباً على النظام الفردي، واستطاعت أن تقيم على أرض الواقع أنظمة 

. على قاعدة الملكية الجماعّيةتحارب الملكّية الخاّصة، وتقيم بناءها االقتصادي 

ونظراً لتطرف الفلسفة الماركسّية وعدم مرونتها وعدم واقعيتها، فقد انهارت ولم 

أّما المدارس االشتراكّية غير . تُعمَّر في أرض الواقع أكثر من سبعين سنة

قدراً أكبر من المرونة والقدرة على مراعاة الواقع، فقد  المتطرفة، والتي تملك

أن تستمر، كما هو الحال في األحزاب االشتراكّية األوروبّية، التي استطاعت 

 .تحكم وتتداول السلطة مع األحزاب الرأسمالّية

أفرزت العوارض السلبّية للنظام الرأسمالي االشتراكيات كحركات 

وقد تمتعت النظم الرأسمالّية الغربّية بمقدار . إصالحّية، فكانت محاوالت لإلنقاذ

ف من مساوئها وأطال في عمرها؛ فقد كانت قادرة على إبداع من المرونة خف

استثناءات على القاعدة، فلم تعد رأسمالّية اليوم ملتزمة باألسس الفلسفّية التي 

فالضمانات االجتماعية، مثالً، ال تنتمي إلى الفلسفة . أفرزت الرأسمالية ابتداء

 وكذلك األمر في الرأسمالّية، بل هي مستعارة من المدارس االشتراكّية،

الضرائب التصاعدّية وقوانين االحتكار المعاصرة، والتي تتنكر في حقيقتها 

  .لألسس الفلسفّية المؤسسة للرأسمالية

لقد أقامت الماركسية نظامها االقتصادي على أساس أحادي، وهو الملكّية 

ر، ولم تكن قادرة على إبداع استثناءات كافية لتبقى وتستمر وتتطو. الجماعّية
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أّما . فكانت النتيجة أن انهار االتحاد السوفييتي الذي كان يمثل جوهر الماركسّية

النظام الماركسي في الصين فلم يلق المصير نفسه، ألنّه استطاع أن يستثني على 

القاعدة الماركسّية وتمتع بقدر من المرونة ساعدته في الخروج على الكثير من 

  .عدته على البقاء والتطّوراألسس الفلسفّية الماركسّية، وسا

إّن استثناءات نظام اشتراكي، كالنظام في الصين، على قاعدته األحادّية 

الملكية (، واستثناءات النظم الرأسمالّية على قاعدتها األحادّية )الملكّية الجماعّية(

 تشير إلى إمكانّية التقاء الفلسفتين في منتصف الطريق، ولم يكن ذلك )الخاصة

 فلسفّية، بل إفرازات واقع متحرك أجبر الجميع على تغيير قناعاتهم عن قناعات

أّما أولئك الذين لم يستوعبوا دروس الواقع فقد زالوا من الوجود، كما . ومواقفهم

  .هو األمر في تجربة االتحاد السوفييتي المنهار

 دقّية وأهمية النظام االقتصادي اإلسالمي الذي يقوم ابتداءوهنا تبرز ص

ويقع بعض الكتّاب . الملكية الجماعية، والملكية الخاصة:  هي ثنائية قاعدةعلى

في الخطأ عندما يصفون النظام االقتصادي اإلسالمي بأنه اشتراكي، ويقع غيرهم 

بخطأ آخر وهم يصفون النظام االقتصادي اإلسالمي بأنه رأسمالي؛ فقد الحظ كل 

الجانب اآلخر، وصورة النظام واحد منهم جانباً من القاعدة الثنائية وأهمل 

 .االقتصادي اإلسالمي ال تكتمل إال بدمج الركنين معاً دمجاً متوازناً

بذلك يتضح أّن من أهم الفروق بين النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم 

، والقدرة األساس الذي تقوم عليه الملكيةاالقتصادّية الرأسمالّية واالشتراكّية هو 

ولكّن الفرق الجوهري يكمن حقيقة . صالح الفرد والجماعةعلى الموازنة بين م

 الذي يقوم عليه االقتصاد اإلسالمي؛ فالقناعات الداخلية للفرد األساس الدينيفي 

والمجتمع والصيغة االجتماعّية القائمة على اإليمان األخروي، لهما الدور األول 

العدالة االجتماعّية الجوهرّية في توجيه االقتصاد توجيهاً إيجابياً وفّعاالً، حيث إّن 

. ال يمكن تحقيقها بقناعات دنيوّية، بل ال بد من المزج بين الدنيوي واألخروي
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من هنا يتمّيز النظام االقتصادي اإلسالمي على غيره من النظم بكونه يقوم على 

  .أساس دنيوي وآخر أخروي

  :قضية للنقاش

 فقط حاجات ان تراعيما وه، بحتةة على أسس مادّيةة واإلشتراكّيتقوم الرأسمالّي

 ما هي انعكاسات هذه . حاجاته وأشواقه الروحّيةناإلنسان المادّية، وتهمال

  .الفلسفة على الواقع اإلجتماعي؟

  

  :أهم أسس النظام االقتصادي اإلسالمي

 وآتوهم من مال اهللا ...": من سورة النور٣٣ جاء في اآلية :المال مال اهللا .١

دما ُيربَّى اإلنسان على حقيقة أّن المال هو مال اهللا، وأّن ، فعن"...الذي آتاكم

ملكيته له هي بتخويل منه سبحانه، سنجده مدفوعاً نحو القيام بحق هذه 

 .النعمة، من حيث معرفة واجباتها وشروط استغاللها وتنميتها واستهالكها

    ا في الرأسماليسلباً ومثل هذه العقيدة تنعكس.  فالمال هو مال المالكةأم 

على مفهوم حق المال، حيث ال يتعلق بالمال أية حقوق لآلخرين، كحق الفقير 

  .وحق المجتمع

وأنفقوا مما " : من سورة الحديد٧ جاء في اآلية :اإلنسان مستخلف في المال .٢

، وهذا المبدأ ناتج عن المبدأ السابق؛ فطالما أّن المال "جعلكم مستخلفين فيه

ة نمتلكه نحن؟  إننا نمتلكه بصفتنا مستخلفين فيه هو مال اهللا تعالى فبأي صف

وعليه فإّن الملكّية في اإلسالم هي . من قبل المالك الحقيقي، سبحانه وتعالى

وهذا المبدأ يجعل الملكّية الخاّصة محترمة طالما أنها ال . وظيفة اجتماعية

ي وينبن. تضر باآلخرين، وطالما أّن المجتمع ال يحتاجها حاجة ضرورّية



 ١٨١

على هذا األساس أّن للمال واجبات يجب أن يقوم بها الُمستَخلَف؛ كالنفقات، 

 .الخ ... لألقارب، والزكوات، والصدقات 

ومثل هذا المبدأ ُيضعف شعور . حق شخصي فالملكّية أما في الرأسمالية    

المالك تجاه واجبات المال، بل ال تعود هناك واجبات، إال ما أوجبته الدولة 

  .القوة والسيطرةبمنطق 

 الملكّية، استغالل مقيد بقيود شرعّية، وكذلك حق التملك فحق :قيدةلكية ممال .٣

 . الملكّية واالنتفاع بها أيضاً مقيداستهالكأي تنميتها، وحق 

 قيد على التملك، وتحريم الربا قيد على التملك واالستغالل، فتحريم السرقة

  .والحجر على السفيه قيد على االستهالك

، فال قيود على االستهالك، فتستطيع أن تتصرف أما في الرأسمالية  

وعدم تقييد . بمالك على أي صورة من الصور تشاء، حتى لو أتلفته عبثاً

االستهالك في الرأسمالّية يرجع إلى كون المال عندهم هو مال المالك، 

كّن القيود في أّما حق التملُك واالستغالل فمقيد، ول. والملكية حقاً شخصياً له

الرأسمالّية تتفق وتختلف مع القيود في اإلسالم؛ فعدم مشروعّية السرقة، 

مثالً، هو قيد مشترك، أّما تحريم الربا والقمار فقيد تختص به الشريعة 

ويرجع االختالف في القيود إلى األسس الفلسفّية، وإلى األهداف . اإلسالمّية

  .المستندة إلى هذه األسس

كي ال " : من سورة الحشر٧جاء في اآلية  :وتوزيع الثروةتداول المال  .٤

 فما ينبغي أن يكون المال مجتمعاً في يد ،"يكون دولة بين األغنياء منكم

نسبة قليلة من المجتمع، والعدل يقتضي أن نعمل على توزيع وتعميم هذه 

والالفت أّن مبادئ االقتصاد اإلسالمي وآلياته تعمل على توزيع . النعمة

 تعمل مبادئ وأسس وآليات النظام الرأسماليفي المقابل نجد أّن . وةالثر

وعلى الرغم من اإلصالحات التي أدخلتها النظم . على تركيز رأس المال



 ١٨٢

الرأسمالّية، كنظم الضرائب، ومنها الضرائب التصاعدّية، ونظم الضمانات 

 الرأسمالّية االجتماعّية، إال أّن المؤشرات تدل على تفاقم األوضاع في الدول

وعلى رأسها الواليات المتحدة، فاإلحصاءات التي أجريت قبل سنوات قليلة 

من الدخل % ٩٠من سكان الواليات المتحدة يمتلكون % ١أشارت إلى أّن 

من الدخل القومي % ١٠يمتلكون فقط % ٩٩وهذا يعني أّن . القومي

، وليس هناك ما والمراقب يالحظ أّن الخلل يتفاقم سنةً بعد أخرى. األمريكي

يشير إلى احتمال أن تتوقف آليات اإلقتصاد الرأسمالي عن إنتاج مثل هذه 

 .األوضاع غير العادلة والتي تهدد النظام الرأسمالي
  

 :وسائل توزيع الثروة

  :يتم توزيع الثروة في االقتصاد اإلسالمي عن طريق

ل، حظر بعض طرق التملك الظالمة والتي تساعد على تمركز رأس الما  .أ 

 .الخ... الربا، القمار، االحتكار، : مثل

تشريع وتشجيع النشاطات االقتصادّية النافعة التي تساعد على توزيع   .ب 

ويضاف إلى ذلك ما تتميز به الشريعة اإلسالمية . الثروة وتحقيق العدالة

: من تشريعات تساهم مساهمة فّعالة في تفتيت الثروة وتوزيعها، مثل

، والصدقات االختيارّية )زكوات والكفّاراتال(الصدقات اإلجبارّية 

، ونظام النفقات، ونظام اإلرث، هذا باإلضافة )الصدقة، النذر، الوقف(

إلى نظم الضرائب بشروطها الشرعّية، وكذلك نظام الضمان االجتماعي، 

ويضاف إلى ذلك كله . ومبدأ تقسيم الملكّية إلى ملكية خاّصة وعاّمة

 .٦٣ اإلسالمّية على الملكيةالقيود التي تضعها الشريعة

                                           
  : للمتابعة ٦٣

  م١٩٩٠الملكية في الشريعة اإلسالمية، علي الخفيف، دار النهضة العربية، بيروت،  .١



 ١٨٣

  : رأس المالتركيزالربا و

من يدرس الواقع الربوي في المجتمعات الرأسمالّية يجد أّن الدخل 

أي أّن ُجهد . القومي للشعوب ال بد أن يمر عبر البنوك بصورة أو أخرى

، لصالح قلة دوري ومستمرالماليين من البشر ال ُبد أن ُيقتطع جزء منه، بشكل 

  : على بعض هذه االقتطاعاتالفائدة مثاالًولنأخذ .  تمتلك هذه البنوكمن الناس

 فإنّها في %٤عندما تُعطي البنوك على األموال المّدخرة فائدة بمقدار 

 من المال المتداول سنوياً %٥ أي أّن %٩المقابل تأخذ من المدين ما ال يقل عن 

شيء إال ألنّهم في هذا النشاط الضخم سيصب في جيوب أصحاب البنوك، ال ل

وعندما نعلم أّن المجتمعات الرأسمالّية قد . مجرد وسطاء بين الدائن والمدين

جعلت من البنوك خياراً حتمياً للدائن والمدين ندرك ضخامة فارق الفائدة 

  ٦٤.الربوّية
  

  : رأس المالتركيزالقمار و

 لقد تطورت صور القمار واستحدثت المجتمعات الرأسمالّية صوراً كثيرة

وتتلخص . له، منها أعمال الكازينوهات، واليانصيب بأنواعه وألوانه الكثيرة

حقيقة القمار في كونه عدواً لتداول المال وتوزيع الثروة، وأساساً من أسس 

تمركزها؛ فعندما يكون المال موزعاً في يد مليون من البشر، على سبيل المثال، 

                                                                                                        
  م١٩٧٩، ٢طالكتب العلمية، بيروت، اإلسالم، سعيد حوى، دار  .٢

  م١٩٨٣، ٤بع التعاونية، عمان، طالثقافة اإلسالمية، صالح ذياب هندي، جمعية عمال المطا .٣

الملكية في الشريعة اإلسالمية ودورها في االقتصاد اإلسالمي، عبد اهللا مختار يونس، مؤسسة  .٤

 .م١٩٨٧شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

  : للمتابعة .٦٤

  م١٩٨٤، ١ عمر سليمان األشقر، دار الدعوة، طالربا وأثره على المجتمع اإلنساني، .١

  م١٩٧٧، ٢الربا ودوره في استغالل موارد الشعوب، دار االعتصام، القاهرة، ط .٢



 ١٨٤

 واحد منهم أو أكثر مبلغاً كبيراً يقوم كهنة القمار بجمعه منهم على أمل أن يربح

ونكتشف في النهاية أّن المال الذي كان . من المال مقابل ما دفعه من مبلغ زهيد

في يد مليون من الناس قد أصبح في يد آحاٍد منهم، وهم القلة الفائزة بالجوائز 

  .وهكذا بشكل دوري ومستمر... والمنظمة للعملّية

   قمار واحتيال:صورة معاصرة

فس الفضائّيات في ابتداع البرامج المختلفة كوسيلة من وسائل النصب تتنا

واالحتيال، حيث ُيطلب من المشاهد أن يتّصل على أرقام محددة، ويكون 

االتصال بهذه األرقام مكلفاً، فإذا كانت الدقيقة في العادة تكلف دوالراً واحداً فقد 

... دوالرين أو ثالثة أو أربعةتكون تكلفة الدقيقة عند االتصال باألرقام المحددة 

وُيطلب من المشترك أحياناً أن ُيكثر من االتصال لتزداد فُرُصه في الفوز عند 

 ٢٧٠وقد بلغت أرباح برنامج واحد، استمر ألشهر قليلة، ما يقارب الـ . السحب

  .مليون دوالر
  

  :قضية للنقاش

قتصاد ا على ز رأس المال، وليس له مردود إيجابيمركالقمار نشاط ظالم ُي 

 .المجتمع
  

  :لكيةمأقسام ال

  .ملكية خاصة، وملكية عامة: تُقسم الملكّية في اإلسالم إلى
  

  :وتنقسم إلى: الملكية الخاصة

 . وهي تخص فرداً بعينه وال يشاركه فيها أحد:لكية فرديةم  .أ 

 . وهي تخص أكثر من فرد، كالشركات مثالً:ة مشتركةلكيم  .ب 
  

  :وتنقسم إلى :لعامةالملكية ا



 ١٨٥

 وتكون شائعة بين النّاس ينتفع بها الجميع من غير :لكية جماعيةم  .أ 

تمييز، وال تكون مملوكة للدولة، وال يجوز للدولة أن تتصّرف بها إال 

ومن األمثلة عليها الطُرق العاّمة . بما ُيحقق مصالح مجموع المستفيدين

ة وكذلك ملكّية الدولة إلى ويمكن أن تتحول الملكّية الخاّص. واألنهار

ملكّية جماعّية وذلك في حال ارتبطت بها مصالح مجموع الناس ارتباطاً 

وثيقاً، كما لو وجد نبع ماء في أرضٍ مملوكة لشخص ما ولم يجد الناس 

في المكان مورداً غيره ليستقوا منه، عندها يتحول موقع النبع فقط، 

 .ى يتحقق البديل المناسبوكذلك الطريق إليه، إلى ملكية جماعية حت

وهي تخص جميع رعايا الدولة، وتُخصص للصالح العام،  :ملكية الدولة  .ب 

وتشرف الدولة على تنظيم وتصريف هذه الملكية بما يحقق مصلحة 

األراضي المملوكة للدولة، واألبنية الحكومّية، : ومن أمثلتها. الدولة

ه الملكّية بالصورة وتستطيع الدولة أن تتصرف في هذ. وأموال الخزينة

التي تراها مناسبة، فقد تبيع وتشتري، وقد تهب لألفراد جزءاً من هذه 

، وقد تؤجر، وقد تأذن للجمهور باالستفادة منها، وقد )اإلقطاع (الملكّية

 .وكل ذلك مرهون بتحقيق المصلحة العاّمة. تمنع ذلك

كتصرفها في أّما الملكّية الجماعّية فال يحق للدولة أن تتصّرف فيها 

ملكيتها، ألّن الملكّية الجماعّية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصلحة مجموعٍ من 

وإن كان للدولة أن تتصّرف في الملكّية . الناس في مكان ما من الدولة

الجماعّية فينبغي أن يكون ذلك مقصوراً على تنظيم وتسهيل انتفاع 

  ٦٥.المجموع من هذه الملكّية

                                           
  :للمتابعة .٦٥

  م١٩٧٤الملكية في الشريعة اإلسالمية، عبد السالم العبادي، مكتبة األقصى، عمان،  .١



 ١٨٦

  : إزالتهانزع الملكية أو

تحمي الشريعة اإلسالمّية الملكية الخاصة، وتُحّرم االعتداء عليها أو  

غصبها، وال تجيز للدولة أن تنزع هذه الملكّية إال في حاالت استثنائية ذكر 

  :العلماء منها

ويجب دفع . نزع الملكّية لصالح المنفعة العاّمة، كشق الطرق وبناء المدارس .١

 .ةثمن عادل لألرض المنزوع

 .بيع ملك الشخص المدين جبراً عنه لتسديد دينه المستحق .٢

بيع مال الُمحتكر جبراً عنه لرفع الضرر عن الناس بشرط أن يكون الثمن  .٣

وكذلك يجوز في بعض المذاهب إلزام التجار بتحديد السعر وفق . عادالً

 .شروط فُّصلت في كتب الفقه

التعويض العادل إذا كانت يجوز للحاكم أن ُيزيل الملكية الخاّصة بعد دفع  .٤

ُيتَحّمل الضرر ( :هذه الملكّية تشكل ضرراً عاّماً، وذلك وفق القاعدة الشرعّية

 .)الخاص لدفع الضرر العام
  

  :الفقر وكيفية عالجه

ويرجع هذا . اختلف الفقهاء في تحديد من هو الفقير ومن هو المسكين 

لى وجه الدقة من هو الفقير ومن االختالف إلى أّن الشريعة اإلسالمّية لم تُبّين ع

هو المسكين، وإنّما تركت ذلك لتقديرات الناس، حيث يختلف األمر من مجتمع 

فالذي ُيعتبر فقيراً في الكويت، مثالً، قد ال ُيعتبر . إلى آخر، ومن ظرف إلى آخر

كذلك في أفغانستان، ومن ُيعتبر فقيراً في ظروف السلم والرخاء قد ال ُيعتبر 

  . في ظروف الحرب والضائقة االقتصادّيةكذلك

                                                                                                        
سة شباب الجامعة، اإلسكندرية، الملكية في الشريعة اإلسالمية ، عبد اهللا مختار يونس، مؤس .٢

  .م١٩٨٧



 ١٨٧

 تَحملتُ :"جاء في صحيح مسلم عن أبي بشر بن قبيصة بن المخارق قال 

 أقم حتى تأتينا :حمالة فأتيتُ الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أسأله فيها فقال

 : يا قبيصة إن المسألة ال تَحلُّ ألحد إال ألحد ثالثة: ثم قال.الصدقة فنأمر لك بها

 ورجل أصابته ، فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك،رجل تحمل حمالة

:  أو قال، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش،جائحة اجتاحت ماله

 من ثالثة من ذوي الحجى حتى يقول ، ورجل أصابته فاقة،سداداً من عيش

 أو ،اً من عيش فحلّت له المسالة حتى يصيب قوام. لقد أصابت فالناً فاقة:قومه

 فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها .قال سداداً من عيش

فثالثة من أصحاب العقول والخبرة ممن يعرفون حال الرجل يحكمون  ؛"سحتاً

، وتقدير ذلك متروك بنسبية الفقر والغنىومثل هذا الحكم فيه تصريح . بفقره

  .ألهل الخبرة

بتحديد مستوى الرفاه العام من أجل تحديد خط األصل أن تقوم الدولة  

الفقر، فمن كان تحت هذا الخط ُيعتبر عندها فقيراً، فتقوم الدولة باتخاذ الوسائل 

المناسبة لرفع من هم دون مستوى خط الفقر، وإذا أفلحت في ذلك تقوم بوضع 

ي ذلك فإذا أفلحت الدولة ف. سياسات لرفع مستوى الرفاه العام وبالتالي خط الفقر

فسيتّضح لها أّن هناك أناساً دون مستوى خط الفقر الجديد، فتعمل الدولة على 

  .وهكذا... رفع مستواهم االقتصادي

ويمكن للدولة أن تفرض ضرائب على األغنياء لمصلحة الفقراء من أجل  

ويسهل ذلك في دولة مؤسسة على اإليمان . تحقيق العدالة ومن أجل إلغاء الفقر

 ثقافة المجتمع اإلسالمّية وتدابيره الشرعّية المختلفة تساعد كثيراً األخروي، ألّن

في محاصرة الفقر وفي تحقيق التضامن المجتمعي، فالترابط اُألسري 

والمجتمعي، وثقافة التعاون المؤسسة على اإليمان اإلسالمي، واألخالقّيات التي 

دقات والزكوات والنذور تدعو إليها الثقافة اإلسالمّية، والعبادات المتمثلة بالص



 ١٨٨

الخ، كل ذلك ُيهّيء الواقع الذي ... والكفارات، ونظام النفقات ونظام اإلرث 

  ٦٦.يساعد الدولة في حل مشكلة الفقر عندما تتوفّر اإلرادة الصادقة لتحقيق ذلك
  

  :قضايا للنقاش

 .االقتصاد اإلسالمي اقتصاد رّباني، وهذا من أهم أسس النجاح 

 . اقتصاد وسطي متوازناالقتصاد اإلسالمي 

 .االقتصاد اإلسالمي اقتصاد كفاية وعدل 

 .االقتصاد اإلسالمي اقتصاد تنمية وبركة 
  

  :اإلسالم والمشكلة االقتصادية

وآتاكم من كُلِّ مـا سـألتُموه، وإْن        ": من سورة إبراهيم   ٣٤ في اآلية    جاء       

  ."ارتَعدوا نعمتَ اِهللا ال تُحصوها، إن اإلنسان لظلوٌم كفّ

، والضمير في   الذي هنا بمعنى    ماالذي نُرّجُحه أّن    : "وآتاكم من كلِّ ما سألتُموه    "

ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى اهللا تعالى، ولكننـا          . مايرجع إلى    سألتموه

  :وعليه يكون المعنى  . الذي التي هي بمعنى     مانرّجح هنا أّن الضمير يرجع إلى       

عليه فإّن كل مطلب يسعى إليه اإلنـسان لقـوام   و. وآتاكم من كّل شيء طلبتموه    

.  وكل ذلك مّدخر في الكون المـسخّر لإلنـسان         ،حياته ال بّد أن يجد له ما ُيلّبيه       

ومهما اتسع ُأفق اإلنسان، ومهما تعاظمت مطالبه، فإن في الكون ما ُيلّبي ذلـك              

وال . المختلفةونحن نشهد اليوم تجلّيات هذا األمر في االكتشافات العلمّية          . وزيادة

                                           
  : للمتابعة .٦٦

  م١٩٦٦مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، يوسف القرضاوي، دار العربية، عمان،  .١

  م١٩٨٧، ١قضايا إسالمية معاصرة، يوسف القرضاوي، دار الضياء، عمان، ط .٢

  م١٩٩٦، ١مالمح المجتمع المسلم، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٣

  م١٩٧٦، ٢السياسة المالية في اإلسالم، عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .٤
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يكاد اإلنسان اليوم يتوقف عن تصعيد مطالبه ومحاولة تحقيق رغباته، وهو واثق            

  .وجود اإلجابة في إمكانات الكون المسخّر لهذا اإلنسانمن 

هي عند الكثير من المفسرين للتبعيض،      ف هنا،   )من(قد تُشْكل   : "...وآتاكم من كل  "

  :وهذا فيما نرى ضعيف ألمور منها

ية الكريمة يدل على أّن الخالق يمن علينا بأنّه قد هّيأ لنـا مـا فيـه                 لفظ اآل  .١

  .استجابة لكل مطالبنا، بل إّن النص الكريم يشير إلى ما هو أكثر من ذلك

 ."وآتاكم بعض كّل مـا طلبتمـوه      :" هنا تَبعيضّية ألصبح المعنى    منلو كانت    .٢

 هـذا هـو      كـان  ثم لو  .وهذا ضعيف، ألّن اإليتاء يكون عندها لبعض الكل       

وإذا . ، أي بعض ما سألتموه    "وآتاكم مما سألتموه  :" المقصود ألمكن أن نقول   

 هنـا   ما ، ألّن   "وآتاكم ما سألتموه  :" كان المقصود إيتاء الكل فيمكن أن نقول      

 .بمعنى كل

وآتـاكم مـا    : "لكانت بمعنى " وآتاكم كل ما سألتموه   :" لو كانت العبارة هكذا       .٣

وهذا، كما قلنـا،    .  اإليتاء على قدر السؤال والمطلب      وهذا يعني أنّ   ،"سألتموه

    ."... ال تحصوهاوإن تعدوا نعمة اهللا ":غير مراد، لقوله تعالى

فاآلية تُصّرح   ،"...وإْن تَعدوا نعمةَ اهللا ال تُحصوها     " :تُختم اآلية بقوله تعالى    .٤

ملة والقابلـة   بأّن النِّعم المبثوثة في الكون هي أعظم كثيراً من المطالب المحت          

الكالم عن إجابة بعض    وعليه فليس المقام هو مقام      . للتصاعد إلى يوم القيامة   

الزيادة هي فـوق قـدرة اإلنـسان علـى          المطالب، بل كلها وزيادة، وهذه      

 .اإلحاطة

  !؟ إذن)كلمن (فلم أضيفت 

:  نضرب المثـال اآلتـي     ، في اآلية الكريمة   )من كُل (ضح معنى   حتى يتّ 

، فإنما نقصد أنّه قد نّوع له في اإلجابات تنويعاً          "أجابه من كُلِّ إجابة   " :عندما نقول 

ه عدد له أوجه اإلجابات بكـل االحتمـاالت         كثيراً، فكانت كلُّ إجابة كافية، ولكنّ     
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 ،وعليه فإّن مطالب اإلنسان الواعية لها إجابات عّدة ومتنّوعة وثرّيـة          . المناسبة

  مثالً، فإنك تجده في الطعام، واللباس، والحطب، والبتـرول،          فإذا طلبتَ الدفء ،

وينبني على هذا المعنى القول بأّن مسيرة العلم لن تتوقّف حتـى            . الخ... رةوالذَّ

ولن يبلغ  . يتوقّف اإلنسان عن سعيه لتحقيق رغباته المتصاعدة، وهذا غير متوقّع         

 أن يحصي نعم الخالق عليه،      ه أعجز من  اإلنسان في هذه الدنيا نهاية الطريق، ألنّ      

من هنا نفهم، بشكل أفضل، ما ورد في األثر أّن في الجنّة            . وكمال النعمة ُأخرويّ  

  .ما ال عيٌن رأت وال أذٌن سمعت، وال خَطر على قلب بشر

فإذا كانت النِّعم ال تُحصى، وإذا كانت المطالـب مـستجابة، واإلجابـة             

  !ن أين تنشأ إذن المشكلة االقتصادية؟مّدخرة في كينونة الكون الُمسخّر، فم

ترى الماركسّية أّن المشكلة االقتصادية ناتجة في جوهرها عن التنـاقض         

وينعكس ذلك اجتماعياً في التناقض بين      . القائم بين قوى اإلنتاج وعالقات الملكّية     

 حّل هذه المشكلة سـيكون فـي المرحلـة          المالكين وغير المالكين، وبالتالي فإنّ    

ولكّن التجربة أثبتت بطالن ما كـان       . ة، وذلك عندما يزول هذا التناقض     الشيوعّي

لة، وال أن   أ ال داعي ألن نستفيض في هذه المس       من هنا . يظُنّه الماركسيون حقيقة  

  .ة التي أصبحت في ذّمة التاريخنناقش الفكرة الماركسّي

 فـي   النُّـدرة ة ناتجـة عـن      ة فترى أّن المشكلة االقتصاديّ    أّما الرأسماليّ 

ال يبـشّر  ومثل هذا التشخيص . الموارد، مما يؤّدي إلى صراع على هذه الموارد    

، نظراً إلى أّن مطالب البشر متصاعدة، فلو كان البـن           بحل للمشكلة االقتصادية  

. آدم واديان من ذهب لتمنّى أن يكون له ثالث، كما جاء في الحـديث الـشريف               

ة، تعاني من تفاقم المشكلة االقتـصادية؛       ومن هنا نجد أّن أمريكا، رائدة الرأسماليّ      

 من الدخل القومي األمريكـي،      %٩٠ من األمريكيين يمتلكون     %١ أّن فأنت تجد 

 وهذا يعني أّن المشكلة في      ،%٩٠منهم يمتلكون   % ٥وقبل سنوات معدودة كان     

  .تصاعد
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 إلى أّن اآلية الكريمة، التي نحن بصددها،        بعض العلماء المعاصرين  تنّبه  

 . فالموارد في حقيقتها أكثر من مطالب اإلنـسان        ، سبب المشكلة االقتصادّية   تُبّين

  .لذا ليس هناك نُدرة، وإنما تكمن المشكلة في اإلنسان

: " وإْن تَعدوا نعمتَ اهللا ال تُحـصوها، إن اإلنـسان لظلـوٌم كفّـار              ..."

 الـدين   يأتيف .فاإلنسان بطبعه كثير الظلم لنفسه ولغيره، وهو بطبعه عظيم الكفر         

 وإرشاده إلى سـبل     بتربية اإلنسان  ؛ وذلك ليحّد من هذا الظلم، ومن هذا الكفران      

  .العدل واإليمان

 اإلنـسان ألخيـه     ظلـم  إلى    في الحقيقة   ترجع  إذن ةفالمشكلة االقتصاديّ 

 والغني  ،تسلّط القَوي على الضعيف    أي أّن    ، النعمة كفرانهاإلنسان، وترجع إلى    

 يـؤدي إلـى حـدوث       ،األفراد والمجتمعات والـدول    على مستوى    ،على الفقير 

 يزيد من تفاقم    ، المتمثّل أحياناً في اإلهدار    ، وكفران النعمة  .المشكلة االقتصادية 

ما ُيلقى في مزابل أوروبا من الطعام يكفي لقطع دابر المجاعـة            و .هذه المشكلة 

  .في العالم

م في العالقة   ليس هناك نُدرة، بل هناك سوء توزيع ناتج عن الظل         نعم،  

 ويتجلّى ذلك فـي     ، وعن إهدار في الموارد المتاحة     ،بين اإلنسان وأخيه اإلنسان   

بذلك نكون قـد وضـعنا أصـبعنا علـى          . أوضح صورة في العالقة الرأسمالّية    

 العقيدة السوّية، والتربية الزكّية،      ترسيخ  عن طريق  ، وذلك المرض القابل للشفاء  

  . )اإلسالم هو الحل( :مقولةوهذا بعض معاني . والمجتمع الراشد

  

  



 ١٩٢



 ١٩٣

  

  األخـالق
  

  

  

  

  .بضم الالم وسكونها، هو الطبع، والسجّية، وجمعه أخالق: قلالخُ

يصعب إعطاء تعريف جامع في القضايا المعنوّية، لذا :  في االصطالحقاألخال

يمكن أن نجد عّدة تعريفات لألخالق، نختار منها هنا التعريف المنسوب لإلمام 

  ٦٧:لغزاليأبي حامد ا

فعال بسهولة ويسر من غير هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر األ"

، فاألفعال واألقوال التي تصدر عن اإلنسان بتلقائّية من "حاجة إلى فكر وروية

وترجع السهولة والتلقائّية في صدور األفعال . غير تكلُّف تشير إلى حقيقة خُلُقه

  .واألقوال إلى رسوخ الخلق في النفس

  : من عالم المهارات تقريبيمثال

عندما يبدأ شخص ما بالتدّرب على الطباعة يكون أداؤه في البداية متكلَّفاً 

ومع التدريب المستمر تَعجب من السهولة . ويحتاج األمر منه إلى انتباه وتفكّر

  .واليسر والتلقائّية التي تظهر في أدائه أثناء الطباعة

، ألّن التطّبع فيه تكلّف وعدم رسوخ في "الطبع غلب التطبع:" قديماً قالوا

  :قال الشاعر. النفس، أّما الطبع فهو راسخ في النفس فيسهل صدور األفعال عنه

                                           
  م١٩٧٨ كتاب التعريفات، الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، .٦٧

  : للمتابعة

  .إحياء علوم الدين، الغزالي، دار المعرفة، بيروت، لبنان .١

وء اإلسالم، أنور الجندي، دار االعتصام، القاهرة، مفاهيم العلوم االجتماعية والنفس واألخالق ي ض .٢

  م١٩٧٧، ١ط
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علمِِ على الناس تُى خالها تخفْنإو     ومهما تكن عند امرئ من خليقة  

السهل على اإلنسان أن ُيخفي خلقه الحقيقي، ألّن األفعال تصدر عنه فليس من 

  .ة من غير تفكيربتلقائّي

 هي في الغالب األخالق هو هيئة في النفس، فإّن الخلق إذا كان :األخـالق

وإذا أردت أن تعرف خلق إنسان . األفعال واألقوال التي تصدر عن الشخص

  .فانظر أخالقه تعرف خلقه

  .عملية إكساب الفرد صفات خلقّية إيجابّية: التهذيب

ويمكن توظيف . ينهانا، ُيثني علينا ويؤنبنا هو صوت في داخلنا يأمرنا و:الضمير

هذا الصوت كدافع لفعل الخير وذلك عندما يستند في أمره ونهيه إلى مبادئ 

الحقيقة اإلسالمّية، فالقناعات الصحيحة والتربية السوّية يجعالن من الضمير 

  .رقيباً وصوتاً فاعالً لصالح الخير والصالح

  :هوم األمور اآلتية يشمل هذا المف:األخالق اإلسالمية

 .ما أوجبه اإلسالم أو استحبه في عالم السلوك .١

الصفات واآلثار التي تظهر في سلوك المسلم نتيجة التزامه باإلسالم عقيدة  .٢

  ٦٨.وشريعة
  

  :تعديل السلوك

يمكن لإلنسان أن يعمل على تعديل سلوكه السلبي، ويكون ذلك بأمور 

  :منها

                                           
  :للمتابعة .٦٨

  م١٩٧٧، ٤لمكتب اإلسالمي، دمشق، طأخالقنا االجتماعية، مصطفى السباعي، ا .١

  )يتبع(م ١٩٧٠لشؤون اإلسالمية، القاهرة، األخالق وقواعد السلوك في اإلسالم، المجلس األعلى ل .٢

  م١٩٩٩، ٥ الرحمن حبنكة، دار القلم، دمشق، طاألخالق اإلسالمية وأسسها، عبد .٣
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، فسيجد ه ومراقبة نفسهبالتنبثم يقوم  على تغيير سلوكه، عزمويبأن ُيقرر   .أ 

أنه يسلك أحياناً ذاك السلوك السلبي من غير تفكير، عندها يعزم على عدم 

 .وهكذا حتى يتم له ما يريد... العودة

الشخص عند غفلته  تنبيه عن طريق االستعانة باألقرباء واألصدقاء من أجل  .ب 

 . السلوك السلبيوتكرار التنبيه يساعد في التخلص من. بتكرار السلوك

 السلبّية بعادة غيرها، فيسهل على المرء أن استبدال العادةعن طريق   .ج 

 .يتخلص من عادة عندما يحل محلها عادة أخرى

 . التي قد تدفعه إلى مثل هذا السلوكاالنتباه إلى األفكارعن طريق   .د 
  

  :األخالق بين أهل السنة والمعتزلة

 إيجاباً هي قيمة ذاتّية، فعندما  أوخالق سلباً قيمة األيرى المعتزلة أّن

الصدق إيجابي، فإّن ذلك يعني أّن اإليجابّية هي صفة مالزمة للصدق، : نقول

تماماً كما نقول في عالم المادة إّن تمدد الحديد بالحرارة هو عن صفة ذاتّية في 

وقد خلصت المعتزلة من ذلك إلى القول بأّن العقل يستطيع أن يمّيز . الحديد

 الشر، حتى لو لم يرسل اهللا تعالى ُرُسالً ُيبّينون ذلك، ألّن قيمة الخير من

  .األخالق في ذاتها، وبالتالي يسهل معرفتها بالعقل

إّن الخير والشر نسبيان، : جماهير أهل السنّة والجماعة فقالواأما 

وبالتالي تختلف أحكام الناس في األخالق باختالف العقائد واألعراف والتقاليد، 

وهو بحاجة إلى نزول ستطيع العقل أن يستقل بمعرفة الخير والشر، وال ي

 التي تُبين له ما هو إيجابي وما هو سلبي، كي يجتمع الناس على الرساالت

  .مقياس موحد ينظم سلوكهم الفردي واالجتماعي
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، هو قول "الخير والشر ذاتيان وبالتالي فهما عقليان:" قول المعتزلة

الخير والشر نسبيان :"  وقول أهل السنة والجماعة.خطأ فيه شيء من الصواب

  :، هو قول صحيح فيه شيء من الخطأ"وبالتالي فهما شرعيان

فقد فُطر . ، كالصدق والوفاءأمهات األخالقفقول المعتزلة يصح في حق 

وهذه المعرفة تشمل . اإلنسان على معرفة أّن الصدق إيجابي وأّن الكذب سلبي

من هنا نجد أّن أكذب . ن العقائد والعادات والتقاليدجميع البشر بغض النظر ع

. الكذّابين ال ُيحب أن يكذب عليه أحد، وأّن أخون الخونة ال يحب أن يخونه ولده

وال ُيعقل أن نُبغض ونذم من يكون وفياً لنا نتيجة وفائه، وال يعقل أن نحب 

  .ونمدح من يخوننا ألنّه يخون

طأ أهل السنة والجماعة في عدم فخطأ المعتزلة إذن في التعميم، وخ

استثناء أمهات الفضائل من القول بنسبّية األخالق، والذي هو قول صحيح في 

كثير من األخالقيات، حيث نلحظ ذلك عند اختالف الناس في الحكم على كثير 

من السلوكيات، كممارسة الربا، مثالً، والذي ُينظُر إليه إيجابياً في المجتمعات 

  .ينظر إليه سلبياً في المجتمعات اإلسالمّيةالرأسمالّية، و
  

  : للنقاشيةقض

 .هناك أخالق يتفق الناس في تقييمها وأخرى يختلف الناس فيها 
  

 :حتى نبعث رسوالً

 من ١٥احتج أهل السنة والجماعة على المعتزلة بقوله تعالى في اآلية 

 ال مسئولية إال  فطالما أن،" وما كنا معذِّبين حتى نبعثَ رسوال :"سورة اإلسراء

بنص، فهذا يدل على أّن العقل ال يستقل بمعرفة الخير والشر، فال بد إذن من 

 الواردة في اآلية )ًرسوال(وكان رد المعتزلة أن فّسروا كلمة . نزول رساالت

  .الكريمة بأنّه العقل
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. تفسير الرسول بأنه العقل هو تفسير بعيد ال تقبله اللغة وال يقبله العقل

وقت نفسه ال يصح استدالل المعتزلة وأهل السنة والجماعة بهذه اآلية على وفي ال

  :ما ذهبوا إليه، وذلك لآلتي

ال تكفي معرفة ما هو إيجابي وما هو سلبي لجعل اإلنسان مسئوالً أمام اهللا  .١

ولكن ال بد أن يعرف أيضاً بانّه ملزٌم بالسلوك . تعالى ومستحقاً للعقوبة

 .السلوك السلبياإليجابي، ومعاقٌب على 

ال تقتصر وظيفة الرساالت على التعريف واإللزام، بل تتعداه إلى اإلرشاد  .٢

إلى الطرق والوسائل والمناهج الموصلة إلى الحقيقة، والمؤّدية إلى تزكية 

  .اإلنسان واالرتقاء به
  

  

  :مكانة األخالق في اإلسالم

إن اهللا :" عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلّم، قالجاء في صحيح الجامع

وجاء في السلسلة الصحيحة عن الرسول، عليه السالم، . " معالي األخالقحبُّي

ما من شيء " :، وجاء في سنن أبي داود"إنما بعثتُ ألتمم مكارم األخالق":قال

ض الفاحش بغ وإن اهللا ي،أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق

 عن أكثر ما ،سول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم سئل ر:"خرج الترمذي وأ."البذيء

وأخرج الترمذي عن الرسول،  ."تقوى اهللا وحسن الخلق" :يدخل الجنّة فقال

 وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم ، إن من أحبكم إلي:"عليه السالم

أكمل المؤمنين :"وأخرج أحمد في المسند عن الرسول، عليه السالم. "أخالقاً

 إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة :"وأخرج أبو داود ،"اً أحسنهم خلقاًإيمان

  ٦٩ ."الصائم أو القائم

                                           
  : للمتابعة .٦٩



 ١٩٨

  : مميزات األخالق اإلسالمية

  :مما تتمّيز به األخالق اإلسالمّية على غيرها اآلتي

والثبات في األخالق ضرورة، ألنها . ثابتةتتميز األخالق اإلسالمّية بأنها . ١

. سلوك الناس، وألنّها المقياس الذي يلتقي عنده الجميعالضوابط التي تضبط 

وتتميز األخالق اإلسالمّية في ذلك على األخالق المنبثقة عن العادات 

  .والتقاليد، والتي هي متغيرة ألنها من وضع اإلنسان القاصر

.  خلق هو الذي أنزل ، فالذيترتبط األخالق اإلسالمية بفطرة اإلنسان. ٢

أّما األخالق .  بالفطرة يجعلها يسيرة وفّعالة في حياة البشروارتباط األخالق

المنبثقة عن العادات والتقاليد فتكون أحياناً منافية للفطرة، وعلى وجه 

وتكون في أحيان . الخصوص في حاالت انتكاس المجتمع وتدهور أخالقياته

إلسالمّية وهذا يعني أّن األخالق ا. أخرى مثالّية ومجافية لواقع النفس البشرّية

 .، ألنها تراعي واقع اإلنسان وفطرتهواقعية

، وهي تختلف عن األخالق في إيمان وعملتتمّيز األخالق اإلسالمّية بأنها  .٣

المنظور الفلسفي، حيث تقدم الفلسفة الجانب المعرفي وال تهتم بالجانب 

 .العملي التطبيقي

بثق عنها، وهذا ما  وتنتستند إلى العقيدةتتمّيز األخالق اإلسالمية بكونها  .٤

يجعلها قناعات قبل أن تكون سلوكاً، على خالف األخالق التي تستند إلى 

العادات والتقاليد، فكثيراً ما تُمارس هذه األخالق على أساس من التقليد غير 

الواعي وُبحكم العادة، ويغلب أن يكون الدافع إليها الرغبة في إرضاء 

 . المجتمع

                                                                                                        
  )يتبع (مم١٩٨٦، ١النظام األخالقي في اإلسالم، محمد عقلة، مطبعة الرسالة الحديثة، عمان، ط .١

  م١٩٧٨إسالمنا، سيد سابق، دار الفكر،  بيروت،  .٢

  م١٩٧٠هرة، األخالق وقواعد السلوك في اإلسالم، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القا .٣



 ١٩٩

، ويتقرب بها إلى اهللا عبادة يثاب فاعلها بكونها تتميز األخالق اإلسالمّية .٥

تعالى، مما يجعلها ذات جدوى دنيوّية وأخروّية، على خالف األخالق المنبثقة 

عن العادات والتقاليد، فليست بذات جدوى أخروّية، وبالتالي يسهل نبذها 

 .عندما تتعارض مع المصالح الدنيوّية للفرد أو الجماعة

، وتأتي سلطة اإللزام ابتداء من ملزمةمّية بكونها تتميز األخالق اإلسال .٦

القناعة الدينّية، ثم من الرغبة في مثوبة الخالق والرهبة من عقوبته، ثم من 

نظرة المجتمع المؤمن الذي يعيش فيه المسلم، ثم ما يكون من قانون ُينظّم 

تضعف أّما األخالق المنبثقة عن العادات والتقاليد ف. المجتمع ويحمي قيمه

فيها سلطة اإللزام والتي يغلب أن تكون منحصرة في نظرة المجتمع، حيث 

 .أّن القانون الوضعي ال يشمل في أحكامه الكثير من مسائل األخالق

 لكل سلوكيات اإلنسان وال يستثنى من شاملةوتتميز األخالق اإلسالمّية بأنها  .٧

م، وتشمل جميع ثم هي تشمل الفرد والجماعة، والحاكم والمحكو. ذلك سلوك

وهي أيضاً تشمل ظاهر اإلنسان وباطنه . فئات المجتمع في جميع الظروف

كل ذك على خالف األخالق المنبثقة عن العادات . وجميع جوانب شخصّيته

ثم هي تتعامل . والتقاليد والفلسفات، حيث أنها قاصرة وال تشمل كل سلوك

 باختالف الظروف، ثم هي تختلف. مع الظاهر وال سلطان لها على الباطن

، ونجدها ...فهي في ظروف الحرب، مثالً، تختلف عنها في ظروف السلم

أحياناً تختلف بين حاكم ومحكوم، وخادم ومخدوم، وصغير وكبير، وطبقة 

 ٧٠.اجتماعّية وأخرى
  

                                           
  :للمتابعة .٧٠

  م١٩٩٨، ١٠دستور األخالق في القرآن، محمد عبد اهللا دراز، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .١

من قضايا األخالق في الفكر اإلسالمي، محمد أحمد عبد القادر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  .٢

  م  ٢٠٠٣



 ٢٠٠

  :قضايا للنقاش

 .األخالق مقياس للقرب أو البعد عن طاعة اهللا 

 .اعةاألخالق من أهم عوامل بناء الفرد والجم 

 .األخالق تُطّهر اإلنسان من آثار المعاصي 

 .األخالق تحقق السعادة 
  

  األخالق في فكر الغزالي
 هـ٥٠٥ عنوان وصية حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي المتوفى ٧١:أيها الولد

  :ومما ورد في هذه الوصّية. وهي موجهة إلى التلميذ

صل فيها إلى الحق حاول أال تناظر أحداً إال في المسائل التي تريد أن ت .١

. والحقيقة، وليكن ذلك بينك وبين من تريد أن تناظره حتى ال تكون مباهاة

 .وكن حريصاً على الحق حتى لو ظهر على لسان من تناظره

العاِلم المرّبي كالطبيب المداوي، والطبيب الحاذق ال يعالج إال المرضى الذين  .٢

 .رجى استفادتهمُيرجى شفاؤهم، وكذلك المرّبي ال يشتغل إال بمن تُ

 :مرضى الجهل أربعة أنواع .٣

وهذا ال تزيده اإلجابة الحسنة إال حسداً أو . حسد أو بغضمن يسأل عن   .أ 

 .بغضاً، فال تشتغل بجوابه

 .وهذا أيضاً ال يقبل العالج، فال تشتغل بجوابه. عن حماقةمن يسأل   .ب 

 وهذا ال.  غير قادر على إدراك اإلجابات واستيعابهابليدمن يسأل وهو   .ج 

 .ينبغي أيضاً االنشغال بجوابه

 إلى الحقيقة ولديه العقل والفهم الذي يساعده ويريد أن يصلمن يسأل   .د 

على التعلم، وال يكون طلبه العلم عن حسد أو عن رغبة في الجاه 

                                           
  م١٩٨٥، ٢لبشائر، بيروت، ط أيها الولد، أبو حامد الغزالي، تحقيق علي القره داغي، دار ا. ٧١



 ٢٠١

فهذا يقبل العالج وينبغي االشتغال . والمباهاة، وال يسال ليمتَحن العاِلم

 .بجوابه
  

وإذا . ذكراً قبل أن تكون عامالً بما تعظ به الناساحذر أن تكون واعظاً وم .٤

وال يكون . وعظتَ وذكّرتَ فإّياك والتكلّف في الكالم والتقعر في األلفاظ

 .قصدك من الوعظ صرف وجوه الناس إليك وتعظيمهم لك

وإذا . ال تخالط األمراء والسالطين وال تجالسهم، ألّن في ذلك آفة عظيمة .٥

حهم والثناء عليهم، فإّن مدح الظالم معصية هللا حصل أن جالستهم فإياك ومد

 .تعالى، ومن دعا لهم بطول بقاء فقد أحب أن ُيعصى اُهللا في أرضه

ال تقبل شيئاً من عطاء األمراء وهداياهم، ألّن ذلك ُيولّد المداهنة والموافقة  .٦

 .على ظلمهم، وألنك إذا انتفعت من دنياهم أحببتهم

 .رضى عنكاجعل معاملتك مع اهللا، بحيث ي .٧

 .أحبَّ للناس ما تُحب لنفسك .٨

 .إحرص على أن يكون العلم الذي تتعلمه ُمصلحاً لقلبك ومزكّياً لنفسك .٩
  

  :األخالق في فكر الماوردي
 عالم موسوعي كتب  من علماء القرن الخامس الهجري، وهوالماوردي

أدب و، النكت والعيون، تفسير السياسة الشرعية: في أكثر من فن، ومن كتبه

، وهو موجه إلى الملوك وإلى تسهيل النظروله كتاب اسمه . لدنيا والدينا

وفي الوقت الذي ينصح فيه الماوردي الحكام ينصح . أصحاب السلطان والرياسة



 ٢٠٢

وقد وضع في هذا الكتاب بعض القواعد األخالقّية، نقتبس منها . أيضاً الرعّية

  ٧٢:اآلتي

والحكام واألمراء أحق من . حميداألفعال واألقوال الحميدة تدل على الخلق ال .١

 .اتصف بحميد األخالق ألّن الناس تَبٌع لهم

البدء بسياسة النفس، ومراعاة أخالقها، وعدم إحسان الظن بها، حتى ال تغفل  .٢

ومن أهمل . وإذا ساس الحاكم نفسه سهل عليه أن يسوس الرعّية. عن الخير

 .سياسة نفسه كان لسياسة الرعية أهمل

وللكبر أسباب، فمن أقوى أسبابه . ألخالق من الكبر والُعجبتجنب ما يعيب ا .٣

 .كثرة المتقرِّبين وإطراء المتملقين

إياك وحب المدح والنفاق، فمن الرذائل أن يحب اإلنسان أن يحمد بما ليس  .٤

 .والحاكم أحوج إلى من يكون له مرآة تريه محاسنه وعيوبه. فيه

 اإلمرة والسلطان ليلتزموا به يؤمر األخالق كلٌّ ال يتجزأ، فما ُيؤمر به ذوو .٥

 .به أيضاً أفراد األّمة، ولكن ينبغي أن يكون الحكام قدوة للرعّية

عدم المسارعة إلى الشهوات : من األخالق التي ينبغي أن يتحلّى بها الحاكم .٦

والصبر عنها، واإلعراض عن الهفوات، وضبط النفس من سرعة الحركات، 

فإّن الملك مرموق اللحاظ، محفوظ ... ولزوم الصمت إال من ضرورة

 ...األلفاظ، تشيع زالته، وتنشر هفواته 

وينبغي أن يكون الملك صابراً، ويكون الصبر على ما فات إدراكه، وعلى ما  .٧

 .نزل من مكروه أو حّل من أمر مخوف، وعلى ما ُينتظر وروده أو وقوعه
  

  

                                           
، دار العلوم العربية، ١٥٨-١٣٤ تسهيل النظر وتعجيل الظفر، الماوردي، تحقيق رضوان السيد، ص .٧٢

  م١٩٨٧، ١بيروت، ط



 ٢٠٣

 :األخالق في الكتاب والسنّة
  : آيات مختارة–األخالق في القرآن الكريم 

 :في باب األوامر .١

  العفّة وغض البصر

"  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن...قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
  )٣٠،٣١: النور( 

  الوفاء بالعهد

  )٣٤: اإلسراء(" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال"

  األهواءبالتحكم 

  )٤٠: نازعاتال(" وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى"

  كظم الغيظ والعفو

  )١٣٤: آل عمران(" والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"

  التواضع

  )١٩: لقمان(" واقصد في مشيك واغضض من صوتك"

  الصبر والثبات

  )١٢: آل عمران(" يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا"
  

 :النواهيفي باب  .٢

  الكذب

  )٣٠: الحج(" واجتنبوا قول الزور"

  اقض في السلوكالتن

  )٤٤: البقرة(" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم"

  



 ٢٠٤

  البخل واإلسراف

  )٢٩: اإلسراء(" وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط"

  أكل مال اليتيم

  )٣٤: اإلسراء(" وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن"

  التعالي

  )٣٧: ءاإلسرا(" وال تمشِ في األرض مرحاً"
  

  : أحاديث مختارة– األخالق في السنّة

  الهداية إلى الخير

  ."من دل على خير فله مثل أجر فاعله" :جاء في صحيح مسلم
  

  البشاشة

 ولو أن تلقى أخاك بوجه ،ال تَحقرن من المعروف شيئاً" :جاء في صحيح مسلم

  ."طلق

  إماطة األذى

 غُصن شوك على بينما رجل يمشي بطريق وجد:"جاء في صحيح البخاري

  ."الطريق، فأخّره فشكر اهللا له فغفر له

 وكرمت ،طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته":جاء في معجم الطبراني

 وأنفق الفضل من ، طوبى لمن عمل بعلمه. وعزل عن الناس شره،عالنيته

  ." وأمسك الفضل من قوله،ماله

  أداء األمانة

  ."تمنك وال تخن من خانكأد األمانة إلى من ائ" :أخرج الدارقطني

  

  



 ٢٠٥

  حفظ أسرار الزوجية

 الرجل يفضي إلى ،إن من شر الناس عند اهللا يوم القيامة:"جاء في صحيح مسلم

  ." ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، وتفضي إليه،امراته

  تحريم الكذب

 والفجور يهدي ،وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور:"جاء في البخاري

  ٧٣."...إلى النار

                                           
  :للمتابعة ٧٣

  الجانب العاطفي من اإلسالم، محمد الغزالي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، وكتابه خلق المسلم .١

ق، محمد عبد الرحمن بيصار، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، المختصر في العقيدة واألخال .٢

  م١٩٧٢

  م١٩٩٨، ١٠دستور األخالق في القرآن، محمد عبد اهللا دراز، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٣

  م١٩٨٤من أخالق الرسول، عبد المحسن حمد العباد، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة،  .٤

  م١٩٧٩، ٢لمية، بيروت، طاإلسالم، سعيد حوى، دار الكتب الع .٥

  م١٩٧٦أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، اإلسكندرية،  .٦

  م١٩٨١، ١تهذيب األخالق، ابن مسكويه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .٧



 ٢٠٦



 ٢٠٧

  

  نظام العقوبات في اإلسالم
  

  

  

  

.  يستغني مجتمع بشري عن نظام للعقوبات، فهو ضرورة اجتماعّيةال

 ." ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب:" من سورة البقرة١٧٩جاء في اآلية 

 إقامة حد من حدود اهللا خير :"في الحديث الحسن الذي أخرجه ابن ماجة وجاء

ففي العقوبة ردع للجناة وإصالح لهم، وفيها ، " في بالد اهللامن مطر أربعين ليلة

وفيها تقوية وتعزيز إلرادة أفراد المجتمع . حماية لمصالح المجتمع وتحقيق ألمنه

، )زواجر وجوابر(:فيسهل عليهم االلتزام واالنضباط، فالعقوبات كما قال العلماء

ر عقوبة اآلخرة، فال أي تزجر الناس عن فعل المعاصي وارتكاب الجرائم، وتجب

يؤاخذ بها يوم القيامة، وعلى وجه الخصوص، عقوبات جرائم الحدود، فقد جاء 

ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو :"في الحديث الذي أخرجه البخاري

 وإن ، إن شاء غفر له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره اهللا عليه،كفارة له

  ."شاء عذبه

 ه من النظم أنه يهتم بتنشئة اإلنسان وتربيتهويتمّيز اإلسالم على غير

من أجل ذلك برامج شّرع هو ي و.يجابية في قلبه وعقلهإلوغرس القناعات ا

تربوّية شاملة ومتنوعة، ويخلق من حول الفرد مجتمعاً صالحاً يشجعه على 

ثم هو ال يهمل دور الدولة وأنظمتها المختلفة في . الفضيلة ويبعده عن الرذيلة

وعليه يكون اللجوء إلى . لفرد والمجتمع على سلوك طريق الفضيلةتشجيع ا

أما المجتمعات المادّية التي . العقوبات في مثل هذه المجتمع الصالح آخر الحلول

ال تغرس اإليمان الديني في النفوس فإنها تواجه معضلة تتعلق بمستويات 
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وفي . وتكنولوجياًالجريمة المرتفعة، وعلى وجه الخصوص الدول المتقدمة علمياً 

الوقت الذي تخلّت فيه الدولة العلمانّية عن دورها في غرس اإليمان في نفوس 

الناس، ولم تعد تعتن بنشر الوعي الديني، وقَصرت مهمتها على األمور الدنيوّية، 

وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة الجريمة، إلى درجة أنها تغض الطرف عن 

  .ات لعدم قدرتها على متابعة كل ذلكالكثير من المخالفات واالنحراف
  

  :إحصائّية متعلقة بعاصمة الواليات المتحدة

جاء في التقارير الموحدة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول الجريمة لسنة  

م والمنشورة في أكثر من موقع على اإلنترنت، إحصائيات تتعلق ٢٠٠١

 :نطنبنسب الجرائم في مدن أمريكّية مختلفة ومنها العاصمة واش

  . نسمة١٠٠,٠٠٠ حالة قتل في السنة من بين كل ٤١,٨

  . نسمة١٠٠,٠٠٠ حالة اغتصاب في السنة من بين كل ٤٣,٩

  . نسمة١٠٠,٠٠٠ حالة سرقة في السنة من بين كل ٦٢١,١

  . نسمة١٠٠,٠٠٠ اعتداء قوى في السنة من بين كل ٨٠٠,١

  . نسمة١٠٠,٠٠٠ سطو مسلح في السنة من بين كل ٨٢٩

  ٧٤. نسمة١٠٠,٠٠٠قة عادية في السنة من بين كل  سر٣٧٨٢,٣
  

  : في مواجهة الجريمةاإلسالمخالصة تتعلق ببعض سياسات 

 .قناعات قائمة على أساس من اعتقاد أخروي .١

 ...برامج تربوية تتعلق بجميع أفراد الشعب منها الصوم، الصالة  .٢

 .رأي عام يرفض االنحراف ويعمل على محاصرته .٣

                                           
٧٤.  www.bestplaces.net  
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ون له الدور األبرز في التوعية واإلعداد وغرس ترابط أسري ومجتمعي يك .٤

 .قيم الفضيلة، وكبت الجريمة ومحاصرتها

 .قانون رباني تسهر عليه دولة ُيزاوج بين اإلصالح والردع .٥
  

  

  :سالميإلمبادئ تتعلق بنظام العقوبات اوشروط 

وما كُنّا معذبين :" من سورة اإلسراء١٥جاء في اآلية  .ال عقوبة إال بنص .١

 ." رسوالًحتى نبعث

، إال جريمة الزنا، فتثبت تثبت الجرائم باإلقرار أو بشهادة اثنين عدلين .٢

وهناك قواعد لإلثبات فّصلها الفقهاء . باإلقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول

 .عند الحديث عن البّينات

، أي أّن اإلقرار حجة على المقر فقط؛ فلو أقّر إنسان اإلقرار حجة قاصرة .٣

بمشاركة فالن من الناس، فإّن جريمة السرقة تثبت في حقه بأنه سرق ماالً 

 .وال تثبت في حق شريكه، بل ال بد من إقرار الشريك، أوإقامة البّينة عليه

، فال عاقالً بالغاً مختاراًيشترط لتحقق المسئولية الجنائّية أن يكون الجاني  .٤

 .مسئولية جنائية على المجنون وال الصبي وال النائم

وتنحصر مسئوليات األقرباء في . اني وحده مسئولية جنايتهيتحمل الج .٥

 . بعض التعويضات المالية، كالدية في القتل

جاء في . ، وعلى وجه الخصوص في الحدوديفسر الشَّك لصالح المتهم .٦

ادفعوا القتل عن : " وجاء،"ادرؤوا الحدود بالشبهات: "الحديث الشريف

ادفعوا : " عن الرسول، عليه السالموروى ابن ماجة . "المسلمين ما استطعتم

ومجموع األحاديث التي جاءت بهذا المعنى  ."الحدود ما وجدتم لها مدفعاً 

 .تقوم بها الحجة على هذا المبدأ
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  :أقسام العقوبات

  .تعزير، وقصاصو،  حدود:تقسم العقوبات في الشريعة اإلسالمّية إلى

 الكم والكيف، وهي تشمل وهي عقوبات مقّدرة شرعاً من حيث: الحدود: أوالً

ويضيف . شرب الخمر، قطع الطريق، السرقة، القذف، الزنا: الجرائم اآلتية

واألساس في اعتبار . البغي ويضيف آخرون الردةالكثير من العلماء إليها 

 ٧٥. الجريمة من الحدود هو تحديد عقوبتها في القرآن أو السنّة

  :ا من الحدود إلى ثالثةيمكن اختصار الحدود الخمسة المتفق على أنه

 .، ويلحق به القذف ألنّه يتعلق بهالزنا .١

، ويلحق بها قطع الطريق، ألّن أخذ المال غصباً هو الدافع األول السرقة .٢

 .لقطع الطريق

  . شرب الخمر .٣

المراقب للمجتمعات الغربّية المعاصرة يجد أّن هذه الجرائم هي المشكلة 

بل وباتت تعيق وتهدد تطورها، حيث األولى الذي تواجهها هذه المجتمعات، 

 أصبح ظاهرة ُمبّررة تقوم  فالزناأصبحت ظاهرة اجتماعية غير قابلة للعالج؛

وتفتك هذه الجريمة في البنيان . على أساس من فلسفة الحرّية الشخصّية

االجتماعي الغربي، بحيث يصح أن نقول إنّها المشكلة األولى التي تُهدد وجود 

ة، وذلك النعكاساتها الخطيرة على بنيان األسرة، وبالتالي على المجتمعات الغربّي

 والسطو المسلّح فهي الظاهرة الثانية التي جعلت من السرقةأما . بنيان المجتمع

عصابات اإلجرام واقعاً غير قابل للزوال، بل استطاعت هذه المافيات أن تصل 

                                           
  :للمتابعة .٧٥

  م١٩٧٩، ٢،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط٦٥٠-٥٥٨اإلسالم، سعيد حوى، ص .١

  م١٩٧٥، ٣، دار المعرفة، بيروت، ط٤االختيار لتعليل المختار، الموصلي الحنفي، ج .٢

  م١٩٦٨الفقه اإلسالمي في أسلوبه الجديد، وهبة الزحيلي،  مطبعة جامعة دمشق،  .٣
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 التي تُركّز على هذه ولعل هذا يفسر كثرة األفالم األمريكية. أعلى هرم السلطة

 فقد دخلت كل بيت وأصبحت ظاهرة الخمرأما . الظاهرة المستعصيةعلى العالج

تفتك بالمجتمع وتسبب الكثير من السلبيات، من غير أن يكون هناك أمل بإمكانّية 

  .محاصرتها أو التخفيف من آثارها المدّمرة

 هي غير قابلة جرائم قابلة ألن تتحول إلى ظاهرة اجتماعّية، ثم إذنفهي 

. للعالج إال من خالل إحداث تغيير جذري في البنية الفكرّية والفلسفّية للمجتمع

والالفت أّن هذه الجرائم هي اإلشكال الرئيس والتحدي الحقيقي الذي يواجه 

من هنا ندرك بعض حكم قصر جرائم الحدود عليها دون . المجتمعات الغربّية

  .غيرها

  :قضية للنقاش

فقد غم من ذلك  أخطر على النفس من شرب الخمر، وعلى الرجريمة القتل 

 . القتل من جرائم القصاص واعتبر شرب الخمر من الحدود،اعتبر
  

وهي العقوبات المتعلقة ببعض الجرائم التي تمس الجسد  :القصاص :ثانياً

وقد سميت العقوبة قصاصاً ... اإلنساني، مثل القتل، وبتر عضو من األعضاء

ومثل هذه . ك تماثالً بين الجريمة والعقاب، ففي القتل، مثالً، القاتل ُيقتَلألّن هنا

العقوبة هي حق للمجني عليه أو ورثته، فبإمكان أهل القتيل أن يطلبوا من الدولة 

أن تقتل القاتل، وبإمكانهم أن يستعيضوا عن قتل الجاني بأخذ الدّية أو العفو دون 

يل على القتل فال يجوز للدولة أن تعفو عنه أو وإذا أصّر أولياء دم القت. مقابل

وإذا أصّروا على العفو فال يجوز للدولة أن تقتل القاتل، ولكن . تعاقبه بغير القتل

  .يجوز أن توقع عليه عقوبات تعزيرّية
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   ٧٦:أنواع القتل

   ومن. هو القتل الذي يقصد فيه القاتل أن يقتل المجني عليه:القتل العمد. ١

 استخدام وسائل من شأنها أن تقتل، كأن يضرب المجني عليه عالمات القصد

 .بأداة حاّدة أو ثقيلة

  :متى يقتَل القاتل عمداً

ُيقتَل القاتل عندما يكون عاقالً، بالغاً، مختاراً، متعمداً، متعدياً، ويكون المقتول 

 إذا وال ُيقتل القاتل إذا كان والداً للمقتول، وكذلك ال يقتل القاتل. معصوم الدم

وعندما ال تتوفر شروط قتل القاتل، يمكن أن ُيستعاض عن . عفا أولياء القتيل

  .القتل بعقوبات تعزيرّية

ُيعتبر القتل خطًأ عندما تشير القرائن إلى أّن القاتل لم يقصد  :القتل الخطأ. ٢

 .ضرب أو إيذاء أو قتل المقتول بأي صورة من صور التعّمد

كمالقتل الخطأ ح:  

 ٤,٢٥ وتُقّدر بألف دينار ذهبي، وُيقّدر الدينار الذهبي بـ :المخففةالدية   .أ 

الحمولة، (وُيكلّف أولياء القاتل .  وفق سعر البورصة٢٤غم ذهب عيار 

 بدفع الدية كنوع من التعاون والتضامن الجبري مع القاتل )...العشيرة،

لدّية المغلظة أّما القاتل عمداً فال ُيجبر أولياؤه على المشاركة في ا. خطًأ

 .والتي تزيد عن المخففة بمقدار الثلث تقريباً

                                           
  :للمتابعة. ٧٦

  م١٩٨٢، ٦ر المعرفة، بيروت، ط، دا٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي، ج .١

  م١٩٩٩، ١، دار السالم، القاهرة، ط٤فقه الكتاب والسنة، أمير عبد العزيز، ج .٢
  م١٩٦٨فصول من الفقه اإلسالمي العام، محمد فوزي فيض اهللا، مطبعة جامعة دمشق،  .٣
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أّما تحرير رقبة فهو غير ممكن . وهي صيام شهرين متتابعين :الكفارة  .ب 

 :" من سورة النساء٩٢واألصل في الكفارة قوله تعالى في اآلية . اليوم

 إال أن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهلهومن قتل مؤمناً خطًأ 

 ." فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين:"ثم يقول سبحانه" دقوايص
  

وهو يشبه العمد من حيث أّن القاتل يتعّمد الضرب أو  :القتل شبه العمد. ٣

ويختلف . اإليذاء لكنّه يستخدم في ذلك وسائل ليس من شأنها أن تقتل في العادة

 .عن العمد أيضاً في كون القاتل لم يقصد القتل

كمشبه العمدالقتل ح :  

١. ة الموهي دّية القتل العمد:ةغلّظالدي . 

 .وهي كفارة الخطأ، أي صيام شهرين متتابعين :الكفارة .٢

  

اليوم بالسلطة  وهي عقوبات ُمفّوضة ألمر الحاكم، وهو ما يسمى :التعزير :ثالثاً

  :وتكون العقوبات تعزيرّية في الحاالت اآلتية. التشريعّية والسلطة القضائّية
 

ويمكن للقضاء أن . ا ال تتوفر شروط تطبيق أّي حد من الحدودعندم  .أ 

يوقع على الجاني عقوبات تعزيرّية وفق ما يراه التشريع والقضاء 

 .مناسباً، بشرط أن ال تبلغ العقوبة التعزيرّية عقوبة الحد األصلّية

عندما ال تُطّبق عقوبات القصاص، لعدم اكتمال الشروط، أو لعفو المجني   .ب 

أوليائه، فيمكن عندها تطبيق عقوبات تعزيرّية وفق ما يراه عليه أو 

التشريع والقضاء مناسباً، بشرط أن ال تبلغ العقوبة عقوبة القصاص 

 .األصلّية

 .عندما ال تكون عقوبة الجناية حّداً أو قصاصاً فإنها تكون تعزيراً  .ج 
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ها وعليه فإّن العقوبات التعزيرّية هي األوسع واألشمل، وال يمكن حصر

من هنا نجد أّن الشريعة اإلسالمّية قد فّوضتها ألمر الحاكم، . في صور محدودة

عادلة، ومتناسبة مع الجريمة أو أي للمشّرع وللقاضي، بشرط أن تكون العقوبة 

  ...الجناية أو المخالفة

السجن، الضرب، التوبيخ، : للعقوبات التعزيرّية صور كثيرة، منها

ال، الطرد من الوظيفة، تخفيض الرتبة أو الراتب الغرامة المالية، إتالف الم

ويجوز أن تبلغ درجة القتل، كما هو في عقوبة الجاسوس عند أبي . الخ...

  .حنيفة

  :شروط خاصة

، العقل: هناك شروط تشترط عند تطبيق العقوبات بشكل عام، ومنها

  :نهاوهناك شروط خاصة بكل عقوبة، م.  والتعدي،والتعمد، واالختيار، والبلوغ

 ُيشترط في تطبيق عقوبة القذف أن يكون المقذوف ُمحصناً عفيفاً، :القذففي  .١

 .ولم يسبق له أن عوقب بحد الزنا

 ُيشترط في تطبيق عقوبة شرب الخمر أن يكون شارب :شرب الخمرفي  .٢

 .الخمر مسلماً

 ُيشترط لتطبيق حد السرقة أن يكون المال المسروق في حرز، :السرقةفي  .٣

ذا المال محترماً، وأن يؤخذ على وجه الخفية، وأن يبلغ وأن يكون ه

 .النصاب، وأن ال يكون للسارق شبهة حق في المال المسروق

 ُيشترط لتطبيق حد الرّدة أن ال يرجع المرتد عن رّدته، فإذا رجع :الردةفي  .٤

 .وتاب فال ُيطّبق عليه الحد

ن المقتول معصوم  لتطبيق القصاص على القاتل ال ُبد أن يكو:القصاصفي  .٥

 .وإذا كان القاتل هو األب أو األم فتُطّبق عقوبات تعزيرّية. الّدم
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 ُيشترط إلقامة حد الزنا أن تثبت الجريمة باإلقرار، أو بأربعة :الزنافي  .٦

    ٧٧.شهود عدول

  :لماذا أربعة شهود

تثبت الجرائم باإلقرار أو بشهادة شاهدين إال الزنا فيثبت باإلقرار أو 

وهذا األمر يلفت االنتباه ويدعو إلى التدّبر، ألّن . أربعة شهود عدولبشهادة 

الزيادة في عدد الشهود، بل مضاعفتهم، تدل بشكل واضح على أّن الشريعة 

اإلسالمّية ال ترغب في كشف ستر هذه الجريمة، وإال فما معنى زيادة ومضاعفة 

لفهم أّن الشاهد الوحيد ومما يؤكد هذا ا! عدد الشهود المطلوبين إلثبات الجريمة؟

الذي عليه أن ُيثبت أقواله هو فقط شاهد الزنا، وإذا لم ُيثبت أقواله ُيعاقب بعقوبة 

أّما باقي الشهود، في كل الجرائم والمخالفات، فال ُيطلَب منهم . حد القذف

  .اإلثبات، وال تلحقهم عقوبة في حال عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم
  

  !؟الماذ

جريمة قتل وال ُيكتَشَف القاتل يضطرب المجتمع، وعلى وجه عندما تقع 

وإذا تّم اكتشاف الفاعل . الخصوص عندما تتكرر الجريمة ويكون الفاعل مجهوالً

. الخ...وما قُلناه في القتل ُيقال في السرقة وقطع الطريق. يسود االرتياح واألمن

أما في جريمة . ينفاكتشاف السارق والقاتل ومعاقبتهما يساعد في ردع المجرم

الزنا فاألمر مختلف تماما، فعندما تكتشف الجريمة يضطرب المجتمع، على 

                                           
  : للمتابعة .٧٧

  م١٩٦٣، ٣، طدار المعرفة، القاهرةالتشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مكتبة  .١

  م٢٠٠٥، ١، دار الوفاء، المنصورة، ط٣موسوعة الفقه اإلسالمي، عبد الحليم عويس، ج .٢

  م١٩٧٢، ٥منهاج المسلم، أبو بكر الجزائري، دار الفكر، المدينة المنورة، ط .٣

  م١٩٩٨، ٢، دار الفكر، بيروت، ط٢فقه السنة، سيد سابق، ج .٤

    م١٩٩٧، ٤ر، دمشق، طالفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفك .٥
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واكتشاف الفاعلين ال يردع غيرهم . العكس تماماً مما هو في الجرائم األخرى

   لماذا؟. وإنما ُيشجع على انتشار الجريمة

طبيعة جريمة الزنا تقتضي التستر واالحتياط، ثم إّن طرفي الجريمة 

تواطئان عليها، بل وُيحب كل منهما اآلخر، وال يرتكبان الجريمة، في الغالب، م

إال بعد تغليق األبواب وإنزال الستائر، وهذا يعني أّن اكتشاف الجريمة هو من 

وبما أّن من فلسفة . وعليه فلن تشكل العقوبة رادعاً حقيقياً للزناة. الصعوبة بمكان

ي المجتمع، فإّن الحد من جريمة الزنا يقتضي العقوبة الحد من انتشار الجريمة ف

أما العقوبة فتلزم فقط عند ظهور . التركيز على أمور أخرى غير العقوبة

  .الجريمة والجهر بها
  

  كيف نَحد من جريمة الزنا؟
الالفت في الواقع أّن نشر خبر جريمة الزنا يزيد من انتشارها، ألّن 

 والواقع المحيط، فإذا شعر الفرد بأّن الناس تتأثر في هذا األمر بالرأي العام

وإذا ما . الجريمة تمارس في الواقع المحيط فإّن ذلك يشّجعه على ممارستها

تكررت الجريمة في المجتمع أصبحت مألوفة، ويؤّدى ذلك إلى تحوالت في 

وعندما نعلم أّن خبر الجريمة يمكن أن ينتشر من غير . الرأي العام تجاه الجريمة

 إلثبات ذلك أمام القانون، أدركنا خطورة - في كثير من الحاالت-ةوجود إمكانّي

أن نسمح بتداول التهم، فتداول التهم ُيشعر المجتمع بوجود الجريمة من غير أن 

لذلك كان من الحكمة أن ُيشّرع . يكون لدى القانون القدرة على ردع المجرمين

خبرها، ألّن كتم حد القذف حتى يمكن محاصرة جريمة الزنا عن طريق كتم 

خبرها يساعد، كما قلنا، في الحد من انتشارها، ويساعد تكرار سماع خبرها في 

  .االستهانة بخطورتها
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المراقب لواقع المجتمعات اإلسالمّية يالحظ أن تدنّي نسبة ارتكاب 

جريمة الزنا ال يرجع إلى وجود عقوبة قانونّيٍة رادعة، بل يرجع إلى شعور 

فالعفاف يوحي . من حوله يستنكر الجريمة وال يمارسهاالفرد بأّن المحيط 

وانتشار خبر . بالعفاف، والطهر يوحي بالطهر، والفاحشة تُحّرض على الفاحشة

  .الجريمة ُيعّرف الناس بالعناوين التي تُقصد للراغبين في ممارسة الفاحشة

األب الذي لم ُيعرف عنه سقوط في جريمة الزنا ُيشكّل قدوة ألبنائه 

وقد يكون ممارساً للزنا في يوم من األيام ولكن هذه الممارسة كانت . اتهوبن

إّن مثل هذا الرجل . عابرة أو محاصرة في دائرة ضّيقة ولم ينتشر خبرها

سرعان ما يتوب وُيقلع ويدفعه إلى ذلك أمور منها عدم رغبته في انكشاف أمره 

ألخالقّية في مواجهة أبنائه وفي حال انكشاف أمره تتهاوى سلطته ا. ألبنائه وبناته

وبناته وزوجته وأقربائه ومحيطه، بل ويصبح ارتكاب الجريمة في محيطه أمراً 

وما ُيقال في األب ُيقال في األم واألخت والجّدة والمعلم ومدير . ممكناً

  .وكل من له سلطة تربوّية أو أخالقّية... المدرسة

ا الخطأ سراً ساعد صاحبه قد تكون جريمة الزنا خطًأ عابراً، فإن بقي هذ

على التوبة واالرتداع، وإن كشفنا األمر نكون قد دفعنا الفاعل إلى التمادي، 

ويصبح مثل هذا . إلدراكه أّن صورته قد شّوهت في نظر القريب والبعيد

، فيشكل  ليستعيد اعتباره واحترامه،الشخص راغباً في فساد المجتمع من حوله

  .سلوكي والفكريبؤرة للفساد على المستوى ال

عليه ليتعلموا منه القتل،  إّن القاتل الذي انكشف أمره ال ُيقبُل الناس

أما الزانية التي . وكذلك األمر في السارق، بل إّن الناس تنبذ السارق وتحذّر منه

ووجود مثل هذه . ال تحظى باحترام، فقد تحظى باهتمام الذين في قلوبهم مرض

إفسادها، نظراً ألّن الرغبة الجنسّية هي فطرة المرأة في بيئة ما يساعد في 

  .وغريزة لها سلطانها على النفس البشرّية
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إّن المجتمعات اإلسالمّية هي األقل تعرضاً لمخاطر االنفتاح الجنسي، 

ويرجع ذلك إلى تأثّر هذه المجتمعات باإلسالم، الذي نجح في محاصرة جريمة 

ويمكن تلخيص هذه . كثر من العالجالزنا، والذي تلخّصت سياسته في الوقاية أ

  :السياسة في اآلتي

 .غَرس القناعات العقدّية والفكرّية في نفوس الناس .١

 .غَرس اإليمان األخروي الذي يدفع بقوة إلى االلتزام .٢

شّرع البرامج التربوّية الشاملة والمتنوعة وجعَل ممارستها شأناً فردياً وشاناً  .٣

 .الخ... يام جماعياً، كالصالة والزكاة والص

حضَّ على ستر الزاني لتشجيعه على التوبة ولتطويق خبر الجريمة وللحد  .٤

 .من سلبياتها التي يمكن أن تطال أطرافاً بريئة، كاألب واإلبن واألخ واألخت

شّرع أحكاماً تساعد على الوقاية من الجريمة، كأحكام لباس المرأة والرجل  .٥

 .الخ... وأحكام االختالط 

 تعزيرّية على المقدمات التي يمكن أن تقود إلى الزنا، فوجود فرض عقوبات .٦

رجل وامرأة في أوضاع أو أماكن مشبوهة غير مسموح به في المجتمع 

اإلسالمي، وممارسة مثل ذلك يجعل الشخص تحت طائلة العقوبة التعزيرّية 

فال يظن أحد أن ميل الشريعة اإلسالمية إلى ستر . المفّوضة ألمر الحاكم

، بل األمر اني يجعلها متساهلة مع المقدمات التي قد تساعد على الزناالز

على العكس تماماً، فما توفّره الشريعة من أجواء نظيفة وقوانين تحرسها 

الدولة ُيشكّل ضمانة لمحاصرة كل المظاهر التي يمكن أن تولّد الزنا 

اإلسالمّية بل إّن الرأي العام الذي يخلقه اإلسالم في المجتمعات . أوتسهله

 . يكفي لمحاصرة الجريمة واجتثاثها، بحيث يأتي دور الدولة أخيراً
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شرَّع عقوبات للزناة الذين يظهر أمرهم وينكشف خبرهم، فال مجال للتسامح  .٧

عند ظهور الجريمة، وال بد من العقوبة التي تُشعر المجتمع بأّن األمر 

 ٧٨.جريمة مستحقة للعقوبة الصارمة
  

  :سياسة مناهضة

 هي سياسة مناقضة يتّبعون الشهواتالمقابل نجد أّن سياسة الذين في 

وتتمثل السياسة المناهضة . لسياسة اإلسالم القائمة على الوقاية قبل العالج

  :باآلتي
  

العمل على نشر خبر الجريمة والمبالغة في ذلك بقصد جعل الجريمة ظاهرة     . ١

جالّت والجرائد تُعنى بنشر من هنا نجد أّن هناك بعض الم. مقبولة وممارسة

 .أخبار الفاحشة إلى درجة افتعال القصص ثم الزعم بأنها من واقع المجتمع

العمل على نشر ظاهرة عدم االحتشام، واستخدام جسد المرأة كوسيلة لإلثارة . ٢

 .في المقابل نجد أمثال هؤالء يحاربون ظاهرة االحتشام والعفاف. واإلفساد

 .تالط غير المنضبط واقعاً مقبوالً لدى الجماهيرالعمل على جعل االخ. ٣

وضع التشريعات وسن القوانين التي تُسّهل جريمة الزنا، فهناك الكثير من . ٤

القوانين في البالد العربّية، مثالً، ال تُجّرم الزنا وتعتبره من الحرّية الشخصّية، 

 . في الوقت الذي نجدهم يحرمون الشعوب من الحريات الجوهرّية

العمل على فلسفة االنحرافات الجنسّية وإظهارها كوجهة نظر تقوم على . ٥

 .قناعات فكرّية
  

                                           
  :للمتابعة.  ٧٨

  م١٩٦٣، ٣التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مكتبة دار المعرفة، القاهرة، ط .١

  م١٩٨١، !على طريق العودة إلى اإلسالم، البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٢
  م١٩٧٩، ٢اإلسالم، سعيد حوى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .٣
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  : على فلسفة اإلسالم في محاصرة جريمة الزنايبننأمور ت

 . ال تُقبل الصور الفوتوغرافّية وأفالم الفيديو وأمثالها كأدلة إلثبات الجريمة .١

 .  جريمة الزناال يصح اعتبار عدم وجود غشاء البكارة دليالً على .٢

ال يعتبر حمل المرأة غير المتزوجة دليالً قاطعاً على زناها، وإنما يكون  .٣

دافعاً للدولة ألن تحقق في األمر لوجود احتماالت منها أن تكون المرأة قد 

 .تعرضت الغتصاب في حالة الوعي أو في حالة فقدان الوعي

تحقاً للعقوبة ويعتبر الذي يتهم أحداً بالزنا من غير دليل شرعي ُيعتبر مس .٤

 .فاسقاً، وتسقط أهليته للشهادة

 - أي الزوج -كل مولود يولد المرأة في حال قيام الزوجّية ينسب إلى أبيه .٥

 .ما لم يقم هذا الزوج نفسه بنفي النسب بالطرق الشرعّية

ال يجوز ألي طرف غير الزوج أن ُيطالب بفحص جيني، أو غيره، للتحقق  .٦

 .بمن نسب طفل معلوم النس
  

  :عقوبة عنيفة

 ووصل األمر ببعضهم إلى .بعض حول عنف عقوبة السرقةال يتساءل

  ! من هو الذي يعطى نفسه حق قطع يد إنسان؟: درجة القول

 لذا قد .إّن اإلسالم وشرائعه من صنع اإلنسان: كأنّهم بهذا السؤال يقولون

نعم ليس من حقّ أّي إنسان أن يفعل ذلك، وبالتالي نحن : ُيجدي مع هؤالء القول

في المقابل ال . أول من يرفض هذه العقوبة إذا تبّين لنا أنها من صنع اإلنسان

. نظّن أّن عاقالً يّدعي عصمة العقل البشري ثّم هو ُيشكك في حكمة الخالق

تعلّق بنزاهة مرجعّيتها، والذي هو الخالق فالقضّية إذن هي قضّية إيمانّية وت

  .الحكيم
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 الحدود تتعلق بالجرائم القابلة لالنتشار بحيث  عقوباتأشرنا سابقاً إلى أّن

كان الحزم في من هنا  .تصبح ظاهرة اجتماعّية يعم ضررها ويكبر خطرها

 وهذا يعني أيضاً أنها من .تشريع عقوبات الحدود، والتي هي حق هللا تعالى

  .وق العاّمة، أي حق المجتمعالحق

 لقد أصبح الزنا ظاهرة في كل أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص 

أّما السرقة .  وكذلك األمر في الخمر التي ال يخلو منها بيت،العالم الغربي

 استطاعت أن تصل إلى أعلى هرم السلطة في )مافيات(فأصبح لها تنظيمات 

وهكذا .  المافيات ضرباً من المستحيلبعض البلدان، بل أصبح القضاء على هذه

  .تتجلى حكمة الشريعة اإلسالمّية بتصّديها الحازم لهذه الجرائم

إّن عقوبة قطع يد السارق هي عقوبة صارمة جداً ومرعبة، ولكنّها تعني 

 إن قطع اليد هو .أن الشريعة اإلسالمية تنحاز بشدة لصالح األيدي الشريفة

 فالسارق يقوم باالعتداء على جهد األيدي ،قةجريمة السرحقيقة تشخيص ل

 والذين يشفقون على السارق .الشريفة، فهو يقطع هذه األيدي بسرقة ثمرة جهدها

  .ويستعظمون قطع يده هم في الحقيقة ال يقيمون وزناً لمعاناة الشرفاء

 رجل عجوز يحتفظ بمبلغ من المال هو جهد سنوات : مثال توضيحي

 الحّر والبرد والحرمان من أجل أن يّدخر هذا المبلغ  منطويلة، عانى فيها

 ثم يأتي شاب ال يريد أن يكّد ويتعب كالشرفاء فيسرق هذا المبلغ في .لشيخوخته

ال بّد للناس !  أال ُيعّد ذلك قطعاً ليد شريفة عملت بجد عشرات السنين؟.لحظات

 طريق العمل بناء الحضارات، وهولأن يعلموا أّن هناك طريقاً واحداً للكسب و

أّما األيدي الخائنة فال ُبّد أن ُيضّحي بها المجتمع من أجل حماية . الشريف

  .ازدهاره

عندما تهاونت المجتمعات الغربّية مع السارقين تحّول هؤالء إلى 

 من أجل الحصول على ثم تطورت لتمارس القتلتنظيمات قوّية وراسخة القدم، 
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 )المافيات(القانون الذي سمح بوجود إّن مقتل األبرياء هو جريمة . المال

إّن الخوف الذي يعانيه الغربيون في بيوتهم وخارجها هو الثمرة التي . المرعبة

  .تشهد بعجز ثقافتهم

القوة الرادعة التي تُميز عقوبات الحدود لهي الرحمة الحقيقية إّن 

ن رؤية وإّن الذين ينفرون م. بالشرفاء وباألطفال وباألسر وبالمجتمع اإلنساني

يد مقطوعة عليهم أن يزوروا مشرحات المستشفيات في الغرب، وعليهم أن 

صدروا أحكامهم التي يدعوهم إليها يطّلعوا على سجالت الشرطة قبل أن ُي

  .ضعفهم البشري، وضيق األفق الذي ال يساعد على رؤية النتائج

زورون إذا أردتَ أن تُشعر الناس بخطورة الزنا مثالً، فعليك أن تجعلهم ي

دور حضانة الماليين من األطفال الذين خرجوا إلى الدنيا وهم ال يعرفون أباً وال 

وعليك أن تجعلهم يزورون ماليين المرضى المصابين باألمراض التناسلية، . أّماً

 إن ما يحتاجه الناس هو أن يروا األثر المترتب على هذه ...ومنها اإليدز

 فرؤية اآلثار المدّمرة لهذه ،عقوبات الحكيمةالجرائم حتى تقبل عواطفهم هذه ال

الجرائم ُيحصِّل القناعة بضرورة الحزم والحسم، ويصبح عنف العقوبة في نظر 

  ٦٨: الكهف ". ط به خُبراًح على ما لم تُوكيف تصبر " .الناس رحمة منّزلة
  

  )رسائل نون: (مقال مقتبس من كتابنا :الردة

 ،ة جمعـاء   للبشريّ  الدين الخاتم  سالم اإل نزل سنة   ١٤٠٠قبل أكثر من     "

 لذا جاء القرآن الكريم معجزة فكريـة        . ناسخاً لكل الرساالت السابقة    بنزولهكان  ف

 في حين أّن معجـزات األنبيـاء       .لتكون البرهان على صدق النبوة في كل زمان       

وإذا .  محدودة في الزمان والمكان       كانت  وهذا يشهد بأنها   ،السابقين كانت حسّية  

في العقل أن تتعدد الرساالت عندما تكون خاّصة، فـال يعقـل أن تتعـدد                صّح

  .الرساالت العاّمة عندما يكون المرسل هو اهللا الواحد
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 بـادرت إلـى      قـد  ةالدارس للتاريخ اإلسالمي يجد أّن الدولة اإلسـالميّ       

  لتعـاليم ة وهذا نتيجـة ضـروريّ    ،تصحيح األوضاع الظالمة في الكرة األرضّية     

 وال تعتـرف    ،ة تقتحم الحـدود    من هنا وجدنا الجيوش اإلسالميّ     .عاّمةاللرسالة  ا

وفي الوقت الذي كانت تنجح     . ة اإلسالم   يؤكد عالميّ    مما  وهذا ،بسلطان الظالمين 

فيه الجيوش اإلسالمّية في إسقاط عروش الظالمين المتسلطين على رقاب النّـاس         

بدي  هذه الجيوش تُ   نجد أنّ  كنا   ،الذين يفرضون ما يشاءون من العقائد والشرائع      و

فـي األمـم     على خالف ما كان معهـوداً        ،من التسامح الديني ما لم يكن متوقعاً      

 بل ال يزال الناس إلى يومنا هذا قاصرين عن تحقيق واقع            .والحضارات األخرى 

 هذا التسامح الذي تمّيزت بـه الدولـة         ال نظن أنّ  و. من التسامح الديني الحقيقي   

 بـل هـي     ، أو أخرى في عصر أو آخـر        من موقف قيادةٍ   اًع ناب  كان اإلسالمّية

لـيس  و.  حتى أصبحت نوعاً من اإليمان     ،قناعات أملتها نصوص القرآن والسنّة    

عجيباً أن يمارس الملحد تسامحاً دينياً ألنّه ال يؤمن بالدين أصالً وليس هناك ما     

راسـخ   ولكن العجيب أن يكون المتسامح مؤمنـاً         .يدعوه إلى التعصب الديني   

 من أساسّيات هـذا اإليمـان        هو  التسامح نعلم أنّ  ويزول العجب عندما     .اإليمان

  . الراسخ

شهد القرن العشرون صراعاً بين فلسفتين وعقيدتين بعيدتين عن الـدين           

 عصراً مـن العـصور شـهد         أنّ  وال نظنّ  .ة والعلمانّية الرأسمالّية  هما الشيوعيّ 

ة فـي نفـي     وقد بالغت الشيوعيّ  . ةالعلمانّية و تعصباً كما كان األمر بين الشيوعيّ     

 التعصب يلبس ثـوب      ووجدنا أنّ  ،الرأي اآلخر إلى درجة غير مسبوقة تاريخياً      

 بل  ،ولم يقتصر األمر عند الشيوعيين على حظر أي فكرة مخالفة         . الفلسفة والعلم 

الـنظم   في المقابل وجدنا أنّ   . تعداه إلى المالحقة واالجتثاث بشكل عنيف ودموي      

 ثم هي ترفض بشّدة     ، ال توفر الحماية للفكرة الدينية وتسمي ذلك تسامحاً        علمانّيةال

الحزب ب كما فعلت أمريكا   بل وتالحقه بأساليب مختلفة،      ،كل ما هو غير علماني    



 ٢٢٤

ة أي طرح مـن شـأنه أن يزعـزع          قبل في المجتمعات العلمانيّ    وال يُ  .الشيوعي

  .ةالفلسفة الرأسمالّي

 يمارس الدين الرفض لكل فكرة تتنـاقض مـع          قد يكون من المفهوم أن    

منـزه  لرب العليم الحكيم    فا  وفق إيمان أتباعه،   أساسّياته باعتباره رّباني المصدر   

من غير المفهوم أن يكون ذلك من        ولكن   . وهو أعلم بما ُيصلح خلقه     عن النقص، 

تمـارس  و تزعم لنفـسها العـصمة       ثم هي ة المصدر    فلسفة تقُّر بأنها بشريّ    قبل

 يـؤمن    ال تمارس االجتثاث لكل من   و بل   ،ضييق والمالحقة لكل فكرة تخالفها    الت

 وكما يحصل   ، المسّماة االشتراكية العلمّية   ،ة كما حصل في الفلسفة الماركسيّ     ،بها

ة إلى  خر من علمانيّ  والتي تختلف في درجة رفضها لآل     المعاصرة،  في العلمانيات   

م استطاع أن ينتزع من قلوب أتباعه        لقد أثبت الواقع التاريخي أّن اإلسال      .أخرى

دوافع الرفض لآلخرين الذين يخالفون في الدين واالعتقـاد، وجعلهـم األكثـر             

 وقد جاءت الـشريعة اإلسـالمّية بتنظـيم         ، كيف ال  .تسامحاً في التاريخ البشري   

 بدهّيات اإلسـالم، وتحـّصلت       وأصبحت هذه العالقة من    ،العالقة مع المخالفين  

 واقع حتمي ال بد من       هو  المخالفين  وجود أّنب ، منذ البداية  لمين،القناعة لدى المس  

 كـل ذلـك جعـل       . بين أحكام الدنيا وأحكام اآلخـرة      وتّم التفريق  ،التعامل معه 

  .المسلمين األقدر على تفهم واقع التنوع واالختالف دنيوياً

 هو الذي شّرع    ، الذي تمّيز على غيره في التعامل مع المخالفين        ،اإلسالم

 الذي حّرم إكراه اآلخرين على ترك دينهم، هو الذي يقيم الحد     ، اإلسالم .الرّدةحد  

ولو شاء ربك آلمن من فـي       :"  من سورة الحجر   ٩٩جاء في اآلية    . على المرتد 

 وعلى الرغم من    ."األرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين        

 في الوقت الـذي ال يحظـر        ،هذلك نجد أّن اإلسالم يحظر على المسلم تغيير دين        

 علـى   ، ولكـن ال يجبـرهم      اإلسالم  بل يدعوهم إلى   ،على اآلخرين تغيير دينهم   

   ؟فما معنى ذلك .اعتناقه
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 عقوبة المرتد عن اإلسالم هي من عقوبـات الحـدود           الالفت لالنتباه أنّ  

 وقطـع الطريـق،    والـسرقة،  والقذف، الزنا،: والتي تنحصر في الجرائم اآلتية    

 ُمقـّدرة   ها عقوبات وقد عّرف العلماء الحدود بأنّ    . والرّدة والبغي، مر،وشرب الخ 

 أو مـا يـسّمى      ،وهذا يعني أنها من حقوق المجتمع      ، ثبتت حقّاً هللا تعالى    شرعاً

تمس بنيان المجتمع ثم هي قابلـة        هذه الجرائم    والالفت لالنتباه أنّ  . بالحق العام 

لتي اعتبرها الغـرب العلمـاني مـن         ا ، إلى جريمة الزنا   ، مثالً ، انظر .لالنتشار

مـشكالت  ال  العديد مـن   نشأ عنه   انتشرت انتشاراً هائالً   كيف ،ةالحرّيات الفرديّ 

 بل هي مشكالت غير قابلة للحل وفق الواقـع          ها، حصر  التي يصعب  جتماعيةاال

ة  واألمـراض الجنـسيّ    ، واألعداد الهائلة مـن اللقطـاء      ،تفكك األسرة ك ،الغربي

 الزنـا مـن     ة أخطأت عنـدما اعتبـرت أنّ       العلمانيّ عني أنّ وهذا ي … المستفحلة

 حرية الفرد يجب أن تكون فيما ال يتناقض مـع مـصلحة              ألنّ ،ةالحرّيات الفرديّ 

ة هو المشكالت   أخطر ما يهدد المجتمعات الغربي     ّنإ وال نبالغ إذا قلنا      .المجموع

ةالمتولدة عن الحرية الجنسي.  

 بل اعتبرها من المسائل     ،الرّدة مسألة فردّية  إذن لم يعتبر مسألة      اإلسالمف

 اإلسالم يجعل من أولوياتـه حمايـة         أي أنّ  . فجعلها حقاً عاماً   ،المتعلقة بالمجتمع 

. ة مـن التخـبط واالنحـراف      والتي جاءت إلنقاذ البشريّ    العقيدة الربانّية الحقّة،  

 ،ان وعمـل  ه إيم أي أنّ   عقيدة وشريعة،   بل ، اإلسالم ليس مجرد عقيدة    ومعلوم أنّ 

 وال مجال النفكاك الجانب العقدي في اإلسالم عن الجانـب           .ةوليس بفلسفة نظريّ  

 فـي جامعـة   حاضـرة لمنقل اعتراضاً نوفي هذا المقام قد يحسن أن    . التشريعي

إذا كان اإلسالم هو الدين الحق،      "  : على تسامح اإلسالم قائلة     تعترض فلسطينّية

ـ       كـرههم مـا دام ذلـك فـي     ه، ولمـاذا ال ي   فلماذا لم يجبر الناس على اعتناق

لماذا شّرع اإلسالم حد الرّدة     "  :يتساءل بعضهم    أنّ  في المقابل نجد   .!"؟مصلحتهم

  وموقـف  ة وسبق أن أشرنا إلى التناقض الواضح بـين موقـف الماركـسيّ            .!"؟
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طـون فـي     البشر ال يزالـون يتخبّ      وهذا يعني أنّ   ،ة من مسألة الحرّيات   العلمانّي

  .مجتمعال إطار  في حرية الفردموقفهم من

 هـم مـن الماركـسيين        اليوم  الكثير ممن ينتقدون حّد الردة     العجيب أنّ 

 كيف يستطيع الفرد منهم أن ينتقل هذه النقلـة الكبيـرة مـن               وتَعجب ،السابقين

نجده يطلب   ، فبعد أن كان يكفر بالحريات ويمارس اإلكراه       ،النقيض إلى النقيض  

  . وكأنّه يتبرأ من ماضيه بالتطرف،ى أي شيءأن ال تكون هناك قيود عل

 عن القناعات وضرورة أن يتبنى اإلنسان ما يقتنـع   كالماًكثيراً ما نسمع 

 ، قـديماً وحـديثاً    ،ولكن الدارس لتاريخ البشرية    ، وهذا شيء جميل ومثالي    .به

 إيمان الشعوب وقناعاتها غالباً ما تؤخذ بالوراثة من غير تمحـيص           يدرك أن ، 

 العقل يتأثر بـشدة      بل إن  ، القلب هو الذي يختار وليس العقل       ما نجد أن   وغالباً

من هنا نجد   . شاءتضيء لك الطريق حيث      والعقل يشبه المصباح الذي ي     .بالقلب

 وعلى وجه الخصوص أولئك الذين      ، اإلنسان يتأثر بأفكار محيطه االجتماعي     أّن

هل األغلبية  : قل لي ف وإال   .امتربطه بهم رابطة القرابة والمحبة والتقدير واالحتر      

هل و ! عن قناعة ودراسة وتمحيص؟    البروتستانتّيةالعظمى من البريطانيين أخذت     

 عقولهم أوصـلتهم إلـى هـذه        الغالبية العظمى من اليهود تفتخر بيهوديتها ألنّ      

ة العظمى من الباكستانيين أخذوا اإلسـالم عـن قناعـة           ل الغالبيّ وه !القناعات؟

   !؟ ي الهنود للهندوسيةأدركوا خطأ تبنّودراسة وبعد أن 

ة من الروس قد رجعـت إلـى         الغالبيّ عندما انهارت الشيوعية وجدنا أنّ    

 وفـي يوغوسـالفيا رجـع       . ورجع المسلمون بقوة إلى إسـالمهم      ،ةاألرثوذكسّي

 ورجـع البوسـنيون     ،ة ورجع الصرب إلى األرثوذكسيّ    ،ةالكروات إلى الكاثوليكيّ  

 حتى الفالسـفة يغلـب    و . واقع البشر في غالبيتهم العظمى     هذا هو . إلى اإلسالم   

 اإلنسان مجبر في اختيار      أنّ  الكالم ال يعني كل هذا   و.  عقائد آبائهم  فلسفتهم على

ة يدل أيضاً على أنّـه باإلمكـان      فواقع البشريّ  ،ال يستطيع أن ُيحكّم عقله    فعقيدته  
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 عليـه   ، ظهور المسيح  ة بعد  للمسيحيّ وإال كيف ُوجد اتباعٌ    إحداث تغيير جذري،  

 حتى بلغوا اليوم ما     ، عليه السالم،  وكيف وجد مسلمون بعد ظهور محمد      ،السالم

 الغالبية العظمى مـن     ّنأ هنا   وّضحه أردنا أن ن   إّن ما  ! مليار نسمة؟  ١,٦يقارب  

 نجـد   واليوم .الناس ال تستطيع أن تختار بعقولها كما يختار الفالسفة والمفكرون         

 يتم صناعته من قبل المتنفذين في الـسياسة         دول العالم األول   في    الرأي العام  أّن

 أكثر ممـا يـصدق علـى      شكل  ال  يصدق على   والقول بحرية االختيار   .واإلعالم

  .الجوهر والحقيقة

  ـ  م عن الكنيسة الكاثوليكيّ   ١٥٣٥ عام   شَقُّنهنري الثامن ي  معـه   شقة فتن

ل شـعوبها   حّوتطار فت ة في عدة أق    وفي القرن العشرين تنتصر الشيوعيّ     .بريطانيا

 لنجحـت فـي      تعـالى  ة ديناً يوصل إلى اهللا     ولو كانت الماركسيّ   ،ةإلى الماركسيّ 

ة غيـر قابلـة     ولكن الفكرة الماديّ   تحويل هذه الشعوب كما نجحت األديان سابقاً،      

  وال تستطيع أن تعطي اإلجابة عن األسئلة        ، شيء معناه  د كلّ لالستمرار، ألنها تُفق 

ـ    ! لمـاذا نعـيش ؟     ؛ة البـشر  ة في حيا  األساسّي  لمـاذا القـيم     !ضّحي ؟  لمـاذا نُ

  !؟…واألخالق

.  فإنّه ُيجافي الواقع    بعقله فقط   عقيدته نسان يختار إ  كل  الذي يزعم أنّ   إّن

مـا هـو    بلـب   اطُيفإنّما هو    وإّن الذي يدعو إلى أن يختار اإلنسان عقيدته بعقله        

. عن أي شيء يتحـدث    وال يعرف    ه مثالي يعيش في عالم الخيال،      ولكنّ ،صحيح

 فقـد نجحـت     ،أن الفكرة الناجحة هي الفكرة الـصحيحة      بوال نستطيع أن نزعم     

 ، فكانت فكرة فّعالـة ،ظمىة في أكثر من بلد واستطاعت أن تبني دوالً عُ     الشيوعّي

 ولم يتم اكتشاف خطأ هذه الفكـرة الحيوّيـة          ، حتفها كان في كونها خاطئة     ولكّن

 وفكرهـا ا  شعوب ثمناً غالياً مـن دمائهـا وعقيـدته        والفّعالة إال بعد أن دفعت ال     

ـ  نقول هذا لنؤكّد     !؟عّزيها اليوم أي اعتذار مهما كان بليغاً      فهل يُ . واقتصادها  أّنب

م مـصلحة   قّد وهو يُ  ،اإلسالم يرى أنّه ال بد من حماية أساسيات العقيدة اإلسالمّية         
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 . ومقّدسـاتهم  األّمة على رغبة فرد يريد أن يجهر بفكرة  تصدم مشاعر النـاس            

 إذا كان الغرب العلماني ال يهـتم        :ونقول لمن يغتر بالفلسفة الرأسمالّية العلمانّية     

، ومن هنا ال يكون معنيـاً بعقيـدة الفـرد           ع منه أن يحميه   توقّ يُ البالدين ابتداء ف  

  العلمانيـات  ولكن مـن قـال إنّ     . الدينّية، وبالتالُي ُيظهر تسامحاً في هذا الباب      

 من البدهي أن يحمي كـل نظـام    إّن ! ؟ فلـسفتها تحمي أساسيات   ال   المعاصرة

هـذه  وإن اختلفت   ،   ولم يشذ في ذلك مجتمع قديم أو معاصر        ،أساسّياته ومقّدساته 

  .في ما هو ُمقّدس وما هو غير ُمقّدسالمجتمعات 

 لمـاذا نعاقـب مـن       ،لماذا القانون؟ لماذا السجون؟ لماذا العقوبات؟ نعم      

لو كان الذي يخالف القانون إنما يخالفه عن قناعة؟ ولنأخـذ           يخالف القانون؟ ماذا    

 الشذوذ الجنسي حرّية شخصّية      فيلسوفاً اقتنع  بأنّ    هب أنّ : الشذوذ الجنسي كمثال  

 فهل  ، قانونها الشذوذ والدعوة إليه    حظُرة ي وأراد أن يمارس ذلك في دولة علمانيّ      

 أخطر الممارسة أم الـدعوة      اوأيهسمح له فأين الحرية؟     سمح له بذلك؟ وإذا لم يُ     ُي

ـ       ّنأ الذي نراه النظرّية إلى الممارسة؟      ،ة الممارسة أقل خطراً من الدعوة النظرّي

 الـدعوة    ولكـنّ  ، الممارسة تجعل األضرار محصورة في شخصين أو أكثر        ألّن

 فتتحول الممارسة   ،ة وأن تهدم الحواجز النفسيّ    ،ة توشك أن توجد القناعات    النظرّي

ـ     شدد مع الفكرة النظريّ   نت  إذن أن  ولى فاأل .إلى تيار   ،ةة أكثر من الممارسة العملّي

ما يقـال فـي    و. من أجل حماية المجتمع من مرض يمس عقيدة الناس وأخالقهم         

 ، وال داعي للفصل بين السلوك والفكرة      . فكرة أخرى  الشذوذ الجنسي يقال في أيّ    

ة باعتباره يقمع الحرّية     الذين ينتقدون حد الردّ    ّنإ.  الفكرة أخطر وأشد ضرراً    ألّن

 وال شك   ،الفردّية، يعلمون أّن القوانين في كل العالم تحظر الكثير من الممارسات          

نهم ال يقيمون وزنـاً للـدين والعقائـد        إ . إعالن الفكرة هو نوع من الممارسة      أّن

وعلى الرغم من   . ساسيات العقيدة أل حماية اإلسالم    لذا نجدهم يستنكرون   الدينّية

  نجدهم  جاءت لتقصي الدين وتبعده عن الحياة      النظم العلمانّية  أّنب م وعلمهم إدراكه
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 التـسامح    ألنّ ، وهذه مغالطـة   .بأّن الدول العلمانّية تتسامح مع األديان     يزعمون  

 أما الذي   . ثم هو يتسامح مع المخالف     ،الديني ال يكون إال ممن يؤمن بالدين بعمق       

وإذا أردنـا أن    .  الـدين  أسسوضى تقّوض   يعادي الدين فلماذا ال يكون معنياً بف      

نختبر تسامحهم فلننظر إلى موقفهم ممن يعمل علـى تقـويض أسـس النظـام               

الطرفة القديمة التـي تقـول إّن       بر  ذكِّوقد يكون من المناسب هنا أن نُ      . العلماني

 الـرئيس األمريكـي     ،م كنـدي  ه يستطيع أن يشتُ   اً افتخر أمام شيوعي بأنّ    أمريكّي

ـ      ،حات البيت األبيض   في سا  ،حينذاك ه هـو أيـضاً      فرد الشيوعي الروسـي بأنّ

  .يستطيع أن يشتم كندي في الساحة الحمراء في موسكو

 هذا الوطن    ألنّ ،ماذا لو اكتشفت دولة ما خلّية تُنظُّر فكرياً لخيانة الوطن         

ه  ظلـم الهنـود الحمـر         وألنّ ، قام على أسس غير عادلة     - ا ولنقل إنّه أمريك   -

 سبق ألكثر من شيوعي أن تجسس لـصالح         ! ماذا سيفعل القانون؟   ،نعم. همواجتثّ

 ماذا فعلوا   .روسيا على بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، إيماناً منه بالقيم الماركسّية          

وإذا كان الوطن   !  أهم من الدين؟    هو  الوطن أو أي شيء آخر     من قال إنّ  و !بهم؟

عطي كـل شـيء     و الذي يُ   الدين ه   ألنّ ،بحاجة إلى حماية فالدين من باب أولى      

 ،، وهو الذي يجعل للقيم واألخالق معنـى       سّوغة وهو الذي يجعل الحياة م     ،معناه

  أضعنا الدين  إذاف .وهو الذي يجعل التضحية من أجل الوطن والمبدأ شيئاً إيجابياً         

  .كل شيء بال معنى وأصبحفقدنا مسوغ وجودنا 
  

  :العالم الجديد

عد قيام نظام ديموقراطي أفـرز برلمانـاً          وب ،ة في روسيا  بعد سقوط الشيوعيّ   .١

 أصدر قانوناً ينص على حظر التبشير بأي         قد  هذا البرلمان   وجدنا أنّ  ،منتخباًً

 . لـديهم إجابـات    ال بد أنّ  ! لماذا ؟ . م١٩١٧دين لم يكن موجوداً قبل ثورة       

 مـن    الروس في حالـةٍ     ألنّ ،ومن المتصّور أنّهم أرادوا حماية األرثوذكسّية     



 ٢٣٠

لحاجة، ويمكن استغالل حالة عدم التوازن والفراغ الفكري لـصالح          الفقر وا 

 وبالتالي تـستطيع أن تـؤثر فـي المدرسـة           ،ة تملك المال  جماعات تبشيريّ 

الغالبية العظمى من أي شعب ال تملـك         كيف ال، و   …والمستشفى والصحيفة 

  .ة التي تمكنها من االختيار الحقيقيالقدرات الفكرّي

وعلى الرغم من تبّجحها بشعارات     . لعلمانّيات في العالم  ُعرِفت فرنسا كرائدة ل    .٢

ة من الفتيات المسلمات يلبسن غطاء       ال تطيق أن ترى قلّ     الحرّية فقد وجدناها  

  أعلى سلطة فـي الدولـة  واستدعى األمر تدخّل   . وليس غطاء الوجه   ،الرأس

ـ            ر وكذلك البرلمان، فكان من ثمرة ذلك القانون سيِّء السمعة والمتعلّق بحظ

 كان هذا الخروج على أبسط الحقوق، فنجـدهم يتعللـون           لماذاأما  . الحجاب

  نـوع مـن التبـشير الـديني          أّن غطاء الرأس للفتاة الصغيرة    : بأمور منها 

 فما الخطأ في ذلك في دولة       ، هذا صحيح  لنفرض أنّ :  هنا والسؤال. الصامت

  لديهم إجابـة   أّن ال شّك    ، نعم !معلمة؟ب وليس   واألمر يتعلّق بتلميذة   ،ةعلمانّي

 قد نفهـم إذا قيـل إنّ  و .من واجبنا حماية القيم العلمانّية :  قالوا عن ذلك حيث  

 ولكـن   ،سيء إليهم بفتنتها  وتُ جة تتدخل في خصوصّيات الرجال    المرأة المتبرّ 

ـ     في ذلك   وما الضرر  ،ي رأسها غطّما ذنب المرأة التي تُ     ة،  على القيم العلمانّي

حماية ولكن يبقى العنوان هو     ! في كل األديان؟   االحتشام مطلوب    ة وأنّ خاّص

للتعليالت األخرى وال داعي ،ةالقيم العلماني.  

 ، النظام الملكـي   يدعو إلى عودة  ة بطلب لتشكيل حزب     مت جماعة فرنسيّ  تقّد .٣

ة الشعب وفق النظام الديموقراطي     وبالطبع تكون هذه العودة بإقرار من أغلبيّ      

  .ةحماية القيم العلمانيان هو والعنو ،فض الطلب ُر لقد.الفرنسي

روجيه غارودي فيلسوف فرنسي، شكك في عدد اليهود الـذين قتلـوا فـي               .٤

 ،وليس ستة ماليـين     عددهم أقل من مليون بقليل     ألمانيا، وقّدم األدلة على أنّ    

 لـم تكـن      المزعومـة   أفران الغـاز    وقّدم األدلة على أنّ     اليهود، زعميكما  
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 ولم يكن هو الوحيد الذي ُيقَّدم       .م إلى المحاكمة  كانت النتيجة أن قُدّ   ف ،موجودة

  ! أما لماذا كان مثل هذا الحجر على العقول؟        .إلى المحاكمة بمثل هذه التهمة    

  .فالجواب ببساطة أّن هناك قانوناً يحظر التشكيك في هذه المسألة

 هذا   ألنّ ،م له بريطانيا الحماية    فتقدّ ، عليه السالم  ،سلمان رشدي يشتم الرسول    .٥

يمـس  لو كان الكاتـب نفـسه       و . البريطاني ن الحريات التي كفلها القانون    م

  لما عاد األمر يتعلّق بالحّريـات،      ، السالم ما عليه ،أو موسى  ،المسيح بقدسية

 وليس  ،ةة والمسيحيّ  على اليهوديّ  التجذيف هناك قانوناً في بريطانيا ُيجّرم       ألّن

ن عـدد المـسلمين فـي       ، وإن كا  هناك قانون يتعلق بالتجذيف على اإلسالم     

   .ما يقدسونل ، فاالعتبار عندهم نعم.بريطانيا أكثر بكثير من عدد اليهود

في إسرائيل استطاع حزب كاخ أن يدخل البرلمان اإلسرائيلي عبر االنتخاب            .٦

الحر، ثم ما لبث الكنيست اإلسرائيلي أن صّوت لمنع كـاخ مـن الترشّـح               

فكار حزب كاخ تـضر بالمـصلحة       أف ، لديهم إجابة  إّن لماذا؟   ولكن .للكنيست

لـيس   ، نعم .ح لالنتخابات  من هنا ال بد أن يمنع من الترشُّ        ،ة العليا اإلسرائيلّي

 مصير حـزب كـاخ عبـر صـناديق          يقررل الشعب   من المصلحة أن ُيترك   

 مثلون المجموع  الذين يُ  ، ثّم إنّ   في ذلك مساً بمصلحة المجموع     ، ألنّ االقتراع

 .ا كاخ من الكنيستخرجوأن ُي هم الذين قّرروا

 عن   يتحّدث  خبر في إذاعة لندن    نا لفت انتباه  السطور هذه   وأثناء كتابة  ، اآلن .٧

مـع  ( .)م١٠/١١/٢٠٠٠(.  لالنتخابـات   ألماني يميني من الترشّح    منع حزبٍ 

  .)مالحطة أن هناك تعديالت طفيفة قد أضيفت إلى المقال بعد سنوات

إلسالمي التي تمارس االختيار الحـر      الباكستان من البلدان القليلة في العالم ا       .٨

 والالفت لالنتباه أنها تتبنى بحزم قانونـاً للـرّدة علـى            .للسلطات في الدولة  

،  المفارقـة   تكون وهنا. خالف الكثير من الدول في العالم العربي واإلسالمي       

 دولـة    في حين تتبنّـاه    ،ة ال تتبنى قانوناً للرّدة     الدول الدكتاتوريّ  حيث نجد أنّ  
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فما الذي حمـل الباكـستانيين     . ، ويكون ذلك بقرار من البرلمان     ةطّيديموقرا

   !على ذلك؟

 العـالم    أقطار  على معظم  ،لسنين طويلة و ،سيطر االستعمار الغربي  لقد  

ـ   والدارس للتاريخ يالحظ أنّ   . العربي والعالم اإلسالمي     قـد  ة المجتمعات العربّي

م يشذ عن ذلـك بلـد       حافظت على دينها اإلسالمي واستعصت على التبشير، ول       

 نجح في أكثر من مجتمع إسالمي غير         قد  التبشير الغربي   في حين نجد أنّ    .واحد

ـ  ونفقد دخل االستعمار الغربي الفلبين والمـسلم      ،  عربي   منهـا  خـرج وة   أكثرّي

 أمـا اآلن    %٩٩ وفي إندونيسيا كانت نسبة المسلمين تقـارب         .المسلمون أقلّية و

فـي  . العالم اإلسالمي غير العربـي    ب تعلّقيدة ت  وهناك أمثلة عد   .%٩٥فتقارب  

 . حصلت فيه رِّدة جماعّية عـن اإلسـالم         ال يوجد مثال واحد لبلد عربي      المقابل

 وهذا يعني أّن    ، ذلك يرجع إلى أّن العربي أقرب إلى فهم القرآن والسنّة          ويبدو أنّ 

 بحقيقـة   الجهـل ة كان من قبيل اسـتغالل       نجاح التبشير في البلدان غير العربيّ     

 وكـذلك نفهـم     ، باكستان على تطبيق حد الرّدة     صرمن هنا نفهم لماذا تُ    . اإلسالم

ة احتجاجاً على حد    لماذا قام قسيس قبل عام بإحراق نفسه في العاصمة الباكستانيّ         

  .الرّدة

 المبـشرين   من يدرس تاريخ التبشير في العالم اإلسـالمي يالحـظ أنّ          

والجمعيات  ،والجامعات  ،المدارس:  رئيسة  أبواب أربعةيدخلون إلى الناس من     

ـ  ،ون ضعف اإلنسان وحاجته   هم يستغلّ  أي أنّ  .والمستشفيات،  الخيرية ات  فالجمعّي

 والمـدارس   ، والمستشفيات تـستغل مرضـه     ،الخيرّية تدخل إليه من باب فقره     

وهذه الحاالت هي حاالت ضعف تكـون اليـد         . والجامعات تستغل كونه المتلقّي   

يمه أن تسمح بمثـل     فهل يليق بدولة تحترم عقيدة شعبها وق      . العليا فيها للمبشرين  

ة بحاجة إلـى    وإذا كانت األم  . هذه الممارسات، تحت ستار حرّية الفكر واالعتقاد      

 أشد حاجة إليه لتحافظ على       هي ها اليوم  فإنّ ،مثل هذا القانون في يوم من األيام      
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ارس بطشه علـى    كيانها ووجودها في عصر العولمة، الذي يتيح للقوي أن يم         

       ـ     الضعفاء، وهو عصر يستطيع فيه األغنى أن يزي ن ف القيم واألفكار، وأن يزي

 ماذا يملك مليارات البشر في العالم أمام سلطة اإلعالم          ،نعم. السقوط واالنحراف 

في منطق  ! الهائلة، والتي يسيطر عليها قلة ال يردعها خلق وال ضمير وال دين؟           

 حتى تستطيع قلة من الكبار أن       ،ية عن كل الشعوب   رفع كل حما  هؤالء يجب أن تُ   

 والـالت،   ، جاذبّية وفتنة، من بعـل      والتي هي أجمل وأشدّ    ،تعيد نصب األصنام  

ويبقى اإلسـالم   .  وغيرها من اآللهة المزّيفة    ، وعشتار ، وديانا ،والعّزى، وفينوس 

     ٧٩هـ.ا. "!  كيف ال وهو رحمة اهللا لعباده؟، ال تنقضي عجائبه،عظيماً بتشريعه

                                           
  م٢٠٠٠، مركز نون للدراسات القرآنية، البيرة، فلسطين، ٦٧-٥٧بسام جرار، ص رسائل نون، .  ٧٩

  :مراجع اضافية إثرائية للمتابعة

  م١٩٨٣، ٢، دار الفكر، بيروت، ط٧يل األوطار، الشوكاني، ج .١

 .، المكتبة التجارية الكبرى، مصر٢سبل السالم، الصنعاني، ج .٢

 م١٩٩٦وت، أحكام القرآن، ابن عربي، دار الكتب العلمية، بير .٣

، ١المؤيدات التشريعية، نظرية العقوبات، عبد العزيز الخياط، منشورات وزارة األوقاف، عمان، ط .٤

 م ١٩٧٤

 م١٩٩٨، ١٥المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٥

ار عمار، عمان، المدخل إلى دراسة التشريع اإلسالمي، محمد عوض الهزايمة و مصطفىنجيب، د .٦

 م١٩٩١، ١ط
 م١٩٧٦أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، اإلسكندرية،  .٧
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   العبـادة
  

  

  

  

قصد به  إيجابي يكل سلوك:  تعريف العبادة في اإلسالم بأنّهايمكن

جاء في الحديث .  وعليه فالعبادة في اإلسالم شاملة.التقرب إلى اهللا تعالى

 وأمرك بالمعروف ونهيك عن ،مك في وجه أخيك لك صدقةتبس" :الصحيح

 وإماطتك األذى ،ل لك صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضال،المنكر صدقة

 وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك ،والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة

  ".صدقة

أما المفهوم الخاص للعبادة في اإلسالم فهو المتبادر إلى األذهان عند 

الصوم، والصالة، : سماع كلمة عبادة، وهو يقتصر على الشعائر التعبدّية، مثل

  .هللا تعالى، وتالوة القرآن، والدعاءوالزكاة، والحج، وذكر ا

والمتدبر للعبادة بمفهومها الشامل يدرك أّن اهللا تعالى قد تعّبدنا 

بمصلحتنا، بمعنى أّن اهللا تعالى قد جعل مصلحة اإلنسان فرداً ومجتمعاً عبادة له، 

  .وأثاب على رعايتها وتحقيقها، وعاقب على التفريط بها وتضييعها

 إلى عبادتنا، بل نحن الذين نحتاج إلى عبادته لتتحقق فاهللا تعالى ال يحتاج

ومن فضله سبحانه وتكريمه لنا أن جعل تحقيق . مصالحنا الدنيوّية قبل األخروّية

  .مصالحنا عبادة له ونسبها إلى نفسه سبحانه تعظيماً لها

  :والعبادة بمفهومها الخاص هي برنامج تربوي يهدف إلى

قاء بها، وترقية الجانب الروحي في اإلنسان تزكية النفس البشرّية واالرت .١

 .وتلبية أشواقه الروحّية
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 .تقوية صلة اإلنسان بربه .٢

 .تحقيق االطمئنان القلبي واالستقرار والتوازن النفسي .٣

 .تعزيز األخالق وحمايتها من االنحراف .٤

 .خلق الترابط االجتماعي بين افراد المجتمع .٥

 . تعمل تموتتعزيز العقيدة في النفس، فالفكرة التي ال .٦

 .التذكير الدائم لإلنسان بحقيقة وجوده ووظيفته وموقعه في الوجود .٧

 ٨٠.تقوية قدرة اإلنسان على مواجهة الشدائد والمصائب .٨
  

  :خصائص العبادة

  :من أبرز خصائص العبادة في اإلسالم
  

  :الشمول والعموم .١
خاطب بها كل فهي تتعلق بكل تصرفات العباد، وتشمل كل نشاط، وُي

 في  هو األمرة لبعض فئات أو طبقات المجتمع كما وال توجد خصوصّي.مكلّف

، حيث ُيطلب من رجال الدين ما ال ُيطلب من عامة  في األرض األخرىاألديان

واختصاص رجل الدين ببعض طقوس العبادة يجعله في نظر الناس . الناس

  .وبةصاحب سلطان وتسلّط ديني يصل أحياناً إلى حد إسباغ البركة وقبول الت
  

 :ال واسطة بين العبد والرب .٢

 وإذا سألك عبادي عنّي فإني :" من سورة البقرة١٨٦جاء في اآلية 

وعقيدة التوحيد الخالص تحارب الواسطة . "...قريب أجيب دعوةَ الداع إذا دعان

                                           
  :للمتابعة. ٨٠

   هـ١٣٨٩، ٢العبودية، ابن تيمية، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط .١

  م١٩٧١، ٢العبادة في اإلسالم، يوسف القرضاوي، دار اإلرشاد، بيروت، ط .٢

   م١٩٧٥، ٤ة، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، طنظام اإلسالم العقيدة والعباد .٣
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وقد نعى القرآن الكريم على المشركين عبادتهم . ألنّها نوع من الشرك باهللا

 إلى اهللا، فقد زعموا بأّن عبادة األصنام تقّربهم إلى اهللا لألصنام كواسطة تقربهم

والمتدّبر للقرآن . )٣: الزمر( "وما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى"  :تعالى فقالوا

الكريم يالحظ أّن عبادة األصنام عند األمم السابقة كانت في حقيقتها عبادة 

مالحظ أّن القرآن الكريم يتحدث وال... لألجداد والعظماء والملوك وكبار الكهنة

دائماً عن األصنام باعتبارها رموزاً ألشخاص من العقالء، انظر قول 

 )هم(حيث أّن الضمير  ،"وما نعبدها" :لم يقولواف ،"وما نعبدهم" :المشركين

  .ُيستخدم للعقالء

وقد . معروف في المسيحّية أن التوبة تحتاج إلى اعتراٍف أمام القسيس

 العقيدة إلى سيطرة وتسلّط رجال الدين، ووصل األمر بهم إلى حد أّدت مثل هذه

وبإمكاننا أن نتصور سلطة قسيس في قرية ما يعترف . إعطاء صكوك للغفران

أمامه كل البالغين من أهلها رجاالً ونساء.  

أما في اليهودّية فتظهر سلطة رجال الدين باعتبارهم واسطة بين العبد 

 ذلك بعض طقوس التهّود، فإذا رغبت امرأة في اعتناق ولنأخذ مثالً على. والرب

اليهودّية فال بد من إجراء طقوسٍ للتهّود، ومن هذه الطقوس أن يجلس الحاخامات 

حول بركة ماء ثم تأتي المرأة التي تريد أن تعتنق اليهودّية وتتجرد من كافة 

  .ثيابها وتغطس في الماء وتخرج

يتوب يقوم بالذهاب إلى المعبد ومعه وفي العقيدة البوذّية من أراد أن 

وبعد تقديم الهدّية يقوم . هدية لتقديمها إلى الكاهن الذي يشرف على طقوس التوبة

الكاهن بتحديد كيفّية التوبة، وغالباً ما يرتبط ذلك بالقيمة المادّية للهدية التي 

كون يقدمها التائب للكاهن، فتكون التوبة سهلة في حال كون الهدية نفيسة، وت

  .التوبة صعبة، بل وأحياناً مؤذية، في حال كون الهدّية زهيدة الثمن
  



 ٢٣٨

  :النيةبالعبرة في العبادة  .٣

إنما األعمال :" جاء في صحيح البخاري عن الرسول، عليه السالم

. فال بد أن تكون العبادة خالصة هللا تعالى، "بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 العمل أو عدم قبوله يتعلق بالدرجة األولى وقبول. واإلخالص من أعمال القلوب

من هنا كان اإلشراك في العبادة ُمحبطاً . بالنية التي تدفع الشخص إلى العمل

  .وتُعتبر النّية ركناً أساسياً في صحة العبادة. للعمل

وينبغي التنبيه هنا إلى أّن النّية المطلوبة لصحة العمل هي اإلرادة 

 فال ُيطلب في العبادة، بل إّن التلفظ بالنّية هو بدعة والقصد الداخلي، أّما اللفظ

فالمطلوب إذن النية وليس التلفظ بالنّية، ففي صيام رمضان، . عند بعض الفقهاء

  .، بل فقط نعزم في داخلنا على الصيام"نويت أن أصوم: "مثالً، ال نقول
  

 :ال يعبد اهللا إال بما شرع .٤

ة أداء العبادة، وكيفية التقرب إلى أي أّن الشرع هو الذي ُيحدد لنا كيفّي

وإذا كان االبتداع ُيقبل في المباحات، فإنّه ال ُيقبل في الفروض . اهللا تعالى

والواجبات والسنن، ألّن الشريعة هي التي تُحدد معالم وشروط وأركان 

  .المطلوبات الشرعّية

أن النبي، صلى اهللا عليه وسلم، رأى رجالً : "جاء في صحيح البخاري

 هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في : من هذا؟ فقالوا:قائماً في الشمس فقال

 مروه فليجلس : عليه السالم فقال،الشمس وال يستظل وال يتكلم ويصوم

، فقد أقّر الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، الرجل "وليستظل وليتكلم وليتم صومه

 بالقيام وعدم الجلوس على الصيام ألنّه عبادة مشروعة، أّما أن يتقرب إلى اهللا

ولو تُرك . وبالوقوف في الشمس، فهذا ابتداع في طريقة التقرب إلى اهللا تعالى

الناس يتقّربون إلى اهللا تعالى بالكيفية التي يشاؤون ألصبح األمر فوضى، 



 ٢٣٩

ولتعددت صور العبادات بتعدد البشر، وألضّر الناس بأنفسهم لقصور علمهم 

  . خالقهم فهو األعلم بما يصلحهمأما مبدع الناس و. وحكمتهم

جاء في الحديث الصحيح عن عبداهللا بن عمرو بن العاص، رضي اهللا 

 النهار  واهللا ألصومن: أنني أقول،خبر النبي، صلى اهللا عليه وسلمُأ": عنه، قال

أنت الذي قلت : صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا، الليل ما عشتوأقومن 

 ، قال فإنك ال تستطيع ذلك، فصم وأفطر.ته بأبي أنت وأمي قد قل: فقلت له؟ذلك

وذلك مثل ، ا فإن الحسنة بعشر أمثاله، وصم من الشهر ثالثة أيام،ونم وقم

  . " ال أفضل من ذلك: فقال. إني ألطيق أفضل من ذلك: قلت.صيام الدهر
  

  :بعض ما يستفاد من هذا الحديث

 .ُيسر الدين ومراعاته لفطرة اإلنسان  .أ 

عض الناس إلى التشديد على أنفسهم رغبة منهم في التقرب إلى اهللا ميل ب  .ب 

وهذا مدخل للتحريف واالبتداع، ألّن الناس تتأثر بالعابد أكثر مما . تعالى

 . تتأثر بغيره

بعد أداء الفروض يمكن لإلنسان أن يطلب االرتقاء بالتزام السنن   .ج 

 .والمستحبات

فقد ظن . اإلضرار بنفسهقصور علم اإلنسان وحكمته قد يقودانه إلى   .د 

الصحابي الجليل أّن األفضلّية تكمن في الزيادة والتشديد على النفس، 

فبين له الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، أّن . والذهاب بها إلى أقصى طاقتها

ال أفضل :"لذلك قال له، عليه السالم. األمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضّده

 .لك تُصبح نقصاً في الفضل، أي أّن الزيادة على ذ"من ذلك
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 :اليسر ورفع الحرج .٥

 يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم :" من سورة البقرة١٨٥جاء في اآلية 

والتيسير هو من . ، فإرادة اهللا التشريعّية أن ال ُيكلف العبد بما ال يطيق"العسر

ي استنبطها أهم خصائص الشريعة اإلسالمّية، لذا نجد أّن من القواعد الفقهّية الت

  :الفقهاء بعد استقراء الشريعة اإلسالمية
  

 فإذا حصلت مشقّة للُمكلّف فإّن الشريعة :)المشقة تجلب التيسير(

فالمشقة التي يقع فيها الصائم نتيجة . اإلسالمّية تُيّسر عليه، كالصائم إذا مرض

 إلى المرض تجلب له التيسير، فيجوز له اإلفطار، بل يجب إذا كان الصيام يؤّدي

  .زيادة المرض

 ، مثالً،فعندما يضيق األمر على إنسان فال يجد :)إذا ضاق األمر اتسع(

 فيصبح ما ،ع دائرة المباح توّس عندها الشريعةما يأكله إال المحرمات، نجد أّن

وهذا ما تنص . في الظروف االستثنائّيةة مباحاً كان محرماً في الظروف العادّي

  .)ات تبيح المحظوراتالضرور(عليه أيضاً قاعدة  

فإذا كانت الشريعة . قد يخطر بالبال أّن عدم التكليف أيسر من التكليف

  اإلسالمّية تميل إلى التيسير على المكلف، فلماذا التكليف إذن؟

  :واإلجابة عن هذا السؤال من وجوه

من هنا كان ال بد من . يهدف التكليف إلى بناء اإلنسان عقلياً وروحياً وجسدياً  .أ 

يا أيها الذين ":  من سورة البقرة١٨٣جاء في اآلية . ليف من أجل البناءالتك

، "آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

 من سورة ٤٥وجاء في اآلية . فالتقوى هي األثر المتوقع من الصيام

 ."إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر:"العنكبوت



 ٢٤١

ل يضعف ويضمحل وينتهي بالموت، وكذلك األمر في الجسم الذي ال يعم  .ب 

والتكاليف تحفظ من السقوط واالنحالل على مستوى . الفكرة التي ال تعمل

وال يكون الحفظ  حقيقياً، وال يكون البناء فّعاالً وإيجابياً، . الفرد والجماعة

 .حتى يكون التكليف فيه شيء من الصعوبة التي ال تبلغ درجة اإلرهاق

التكليف في المفهوم الديني نوعاً من االختبار الدنيوي في سبيل الفالح  يعتبر   .ج 

 ٨١.األخروي
  

  ):رسائل نون(مقال مقتبس من كتابنا  !؟لماذا خلقنا اهللا

وقـد  ! لماذا خلقنـا اهللا ؟    : لوناءستسؤال ّحير العقول وال يزال الناس ي      

: لك بقول اهللا تعالى    اهللا خلقنا لنعبده، ويدللون على ذ      إّن: يبادر البعض إلى القول   

ولكن هل صحيح أّن اآلية تـشير إلـى          ." واإلنس إال ليعبدون    الجن وما خلقتُ "

 وإنما تـشير إلـى      ، الذي نراه أّن اآلية ال تجيب عن سؤال لماذا خلقنا اهللا           .؟ذلك

ضح هذا األمر يجدر بنا في البدايـة أن         وحتى يتّ . وظيفة اإلنسان في الحياة الدنيا    

  .العبادة في المفهوم اإلسالمين المقصود بنبّي

ة واألحاديث الشّريفة، يدرك شمول مفهوم العبـادة        المتتبع لآليات القرآنيّ  

قـصد بـه    كل سلوك إيجـابي ي     : وهذا يعني أّن العبادة هي     .لكل جوانب الحياة  

                                           
  :لمتابعة الخصائص.  ٨١

، ١، دار عمار، عمان، ط٧٥، ٧٢ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات، موسى إبراهيم، ص .١

  م١٩٩٨

، ١، دار المناهج، عمان، ط٢٥٢-٢٤٧الثقافة اإلسالمية، عزمي طه السيد وزمالؤه، ص .٢

  م١٩٩٦

، دار الفكر، ١٧٠ -١٦٦اإلسالمي، إبراهيم زيد وزمالؤه، صدراسات في الفكر العربي  .٣

  م١٩٨٨عمان، 



 ٢٤٢

 ونظراً الستحالة اتفاق البشر على تحديد ما هو إيجـابي           .التقرب إلى اهللا تعالى   

  . اإلسالم ذلك بوضوح بّينقد ف وما هو سلبي

 : الذي يسأل هذا السؤال قد يقصد في سؤاله أن يقـول           ! ؟ لماذا خلقنا اهللا  

 !ة في خلقه بعد أن كان غير موجود؟       ، فما هي الحكمة الربانيّ    كان اإلنسان عدماً  

 وال أسألك عن خلقه بعـد أن        اإلنسان موجود، : وقد يكون قصد السائل أن يقول     

 السائل يسأل عن وظيفة      أي أنّ  !؟، لماذا اآلن موجود ك أنّه   كان عدماً، وإنما أسأل   

ومـا خلقـتُ    :" ةهذا السؤال أجابت عنه اآلية القرآنيّ     و .اإلنسان بعد أن خلقه اهللا    

وال ،  وجـوده حدد وظيفة اإلنـسان بعـد        تُ  إذن  فهي ،"الجن واإلنس إال ليعبدون   

 كـل سـلوك      العبادة هـي    وقد عرفنا أنّ   . خلقه قبل أن يوجد     حكمة تتحدث عن 

ومـا خلقـت    : وعليه يكون معنى اآلية   .  تعالى إيجابي يقصد به التقرب إلى اهللا     

 فأنـا لـم أخلقهـم    ،الجن واإلنس إال ليسلكوا سلوكاً إيجابياً وفق ما أحدده لهم       

 ثم يأتي الدين ويفصل     . أنا خلقتهم والشأن شأنهم أن يكونوا إيجابيين       .للسلبيات

  . ا يطلب فعله وما يطلب تركهفي ما هو إيجابي وما هو سلبي، م

 .ال توجد دولة إال وتضع القانون الذي ينظم عالقة الناس بعضهم ببعض           

 طاعة الدولة مـن الواجبـات       كونة بحماية هذا القانون، وت    وتقوم السلطة التنفيذيّ  

ة فلم تقتصر على تنظيم      أما الشّريعة اإلسالميّ   .سمح ألحد أن يفّرط فيها    التي ال يُ  

بعضهم ببعض، بل تعّدت ذلك إلى تنظيم عالقة اإلنسان بالوجود، ثم         عالقة الناس   

ومن أجل تحقيق التفاعل وااللتـزام      . هي تعمل على تربية اإلنسان واالرتقاء به      

 االلتزام بهذه الشّريعة عبادة يثاب عليها المـؤمن،          اهللا تعالى  من قبل الناس جعل   

ة، ان للقانون سلطة إلزام دنيويّ    وإذا ك . وجعل المفّرط بها عاصياً مستحقاً للعقوبة     

ـ توهذا يعني أّن اهللا تعالى قد       .  للشريعة سلطة دنيوية وأخرى أخروية     فإّن دنا عب

فكان من ،  فنحن الذين بحاجة إلى تنظيم ورعاية وهداية وتربية وتنمية        ،بمصلحتنا

 حقق مصالحهم عبادة له نـسبها إلـى نفـسه         نعمة اهللا بالناس ورحمته أن جعل تَ      



 ٢٤٣

 من هنا   .المصالح ودرء المفاسد   تدفع الناس لتحقيق   ذه النسبة سلطة إلزام   لتكون ه 

 نحن الذين بحاجة إلى     ألننا ،"وهل يحتاج اهللا لعبادتنا؟   : " من يقول ال يصح سؤال    

مردودها على الفـرد    و ، هي التي تحقق مصالحنا     سبحانه عبادتهف،   تعالى عبادته

 الصالة تنهى عـن الفحـشاء       إن:" واهللا تعالى يقول   .والجماعة واضح وملموس  

  ". والمنكر

  من أجل   العبادة وسيلة إلصالح الدنيا    أّنب القول    إلى يمكن أن يقودنا هذا   

  تكـاليف   العبادة وسيلة وليست غاية أنّ     ومن أبرز األدلة على أنّ     .صالح اآلخرة 

 فلو كان اهللا تعالى قد خلقنـا        وعليه. العبادات في الدنيا غير موجودة في اآلخرة      ب

  . اآلخرة لكانت من أهم حقائق أجل هذه العباداتمن

  !لماذا خلقنا اهللا؟ن فإذ

  :  بطرح المثال اآلتي أوالًحتى نصل إلى اإلجابة عن هذا السؤال نقوم

هل احتاجـت  : يمكن أن نسأل حولها ثالثة أسئلة أساسّية   ولدينا ساعة يد،    

  الساعة إلى صانع؟ كيف صنعت الساعة؟ لماذا صنعت الساعة؟ 

نقصد بالصانع هنـا الـصفات      و؟  هل احتاجت الساعة إلى صانع     :سؤال األول ال

 فـي ولإلجابة عن هذا الـسؤال ال بـد أن ننظـر            . العلم،اإلرادة، القدرة : اآلتية

هـا   وبمجرد النظر السريع إلى الّساعة يحكم اإلنسان علـى الفـور بأنّ            .الّساعة

 العقـالء    قبل كل   من %١٠٠ ويمكن أن نتلقى إجابة إيجابية       .احتاجت إلى صانع  

يكون فقط عـن    ؟  هل صنع : فاإلجابة عن سؤال   .وهذا أمر بدهي  . من غير تردد  

  .طريق النظر في المصنوع

النظر في ؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من   كيف صنعت الساعة   :السؤال الثاني 

 عن هـذا     أن يجيبوا  هم نسبة الذين يمكن    هنا تنخفضو . أو سؤال الصانع   ،الساعة

  .  إجابة إيجابيةالالسؤ
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حتى نجيب عن هذا الـسؤال ال بـد أن          و؟  لماذا صنعت الساعة   :السؤال الثالث 

  البشر أّنب  مسبقاً  أي ال بد من العلم     ،يكون لدينا علم بالخلفّيات التي سبقت الوجود      

ثم قّسموا    جزءاً، ٦٠ إلى    منها  جزءاً، ثم قّسموا كل جزء     ٢٤ قّسموا اليوم إلى     قد

  الـساعة   هذه الخلفّية التي سبقت وجود     تُعلم إذا لم    . أيضاً  جزءاً ٦٠كل جزء إلى    

  سـبب  رجعي و . على وجه الجزم    عن هذا السؤال    معرفة اإلجابة   اطالقاً ال يمكن ف

أّما . ما قبل الوجود  بعالم    دائماً  يتعلق )لماذا(  سؤال  كون  إلى إمكانّية اإلجابة عدم  

  عنهمـا   اإلجابة معرفة يمكن   كلذل.  فيتعلقان بالوجود  )كيف( وسؤال )هل(سؤال  

  . المتعلّق بما قبل الوجود)لماذا(، على خالف سؤال  النظر في الوجودعن طريق

  هي من مسئوليتك    عن هذا السؤال   ؟ اإلجابة هل خُلق الكون  : واآلن نسأل 

 .، ألنّه ال بد أن تنظر إلى الكون وفي الكون حتى تحـصل علـى اإلجابـة                أنت

ـ داً عن ذلك، فمن السخافة أن    بحاجة إلى أن تسأل أح     ولستَ  إمكـان  سأل عـن ن

عندما ف  نفسها،  اإلجابة تقدمها لك اللوحة     وراء اللوحة البديعة، ألنّ     من وجود فنان 

  بغض النظر عن خبرتـك أو مـستواك        ، اإلجابة تجدتنظر إليها يسهل عليك أن      

  على الملحد دليالً وإثباتاً   من أعجب العجب أن يطلب       لك فإنّ لذ.  العلمي العقلي أو 

  .وجود الخالق

إلى يومنا هذا وهي تنظر في      وة منذ وجدت    البشرّي  إن كيف خلق الكون؟  

لهـذه   تطـور العلـوم كـان نتيجـة          ، وإنّ الكون في محاولة لمعرفة كيف خلق     

 فـالقرآن    الخلق، ات لإلنسان اإلجابات عن بعض كيفيّ      الدين قّدموقد   .المحاوالت

قـل سـيروا فـي األرض       :" ة الخلـق   أن ينظروا في كيفيّ     على  البشر حثالذي  

المتعلقـة بأصـل     قّدم لهم بعض المعـارف       ، هو الذي  "فانظروا كيف بدأ الخلق   

أولم ير الذين كفـروا    ": ومثل ،"ثم استوى إلى السماء وهي دخان     :" الوجود، مثل 

". أن السماوات واألرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شـيء حـي             

ـ   واسـعاً  نين لم تكن كافية لإلنسان حتى يلم إلمامـاً         آالف الس  والالفت أنّ  ة  بكيفّي
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زال يجهـل   ي وهو ينجح كل يوم ولكنه ال        ، يحاول ذلك   اإلنسان  وال يزال  ،الخلق

  .الحقيقة
  

  لماذا خلق اهللا الكون؟

 من خالل النظـر فـي       بة عنه هذا السؤال ال يمكن أن نحصل على إجا       

ما سبقت فكرة الزمن وجود الساعة      فك سبق الوجود،     ما الكون، ألنه يتعلق بأمر   

العلم   أن يعطي  ال يتوقّع من هنا   . ال بد أن تسبق فكرة خلق الكون وجوده الفعلي        

 يبحث فيمـا    )لماذا( العلم يبحث في الوجود، وسؤال       اإلجابة عن هذا السؤال، ألنّ    

 الـذي أراد أن     وحده الحكيم واإلجابة ال تكون إال عند الخالق، ألنّه        . قبل الوجود 

   نجد في الوحي إجابة عن هذا السؤال؟ وعليه هل.يخلق قبل أن يخلق

  :وقد يرجع ذلك إلى أمور منها . هناك إجابةال نلحظ أّنفي الواقع 

 يتعلق   هنا علومه هو الكون المخلوق، والسؤال    حدود  مجال تفكير اإلنسان و    .١

  .كان قبل الوجودبأمر 

 له أن يفهـم مـا هـو         فأنّى الكيفّية    حقيقة ال يزال اإلنسان قاصراً عن فهم      .٢

   !أكبر؟

بدهي أن  ال ومن .قد تكون المسألة من المسائل التي ال يطيقها العقل البشري          .٣

بل إننا نلحـظ     .ته فوق حكم  ته وحكم ،يكون علم الخالق فوق علم المخلوق     

ع مـن   توقّن وعليه ال  . بين البشر أنفسهم    في القدرات  بوضوح تفاوتاً كبيراً  

بـاء  آل تـصرفات ا    مـن وراء بعـض     لحكمـة  ا يدرك أن   الصغيرالطفل  

من خلق  :  المشهور سؤالالوقد وجدنا بالتجربة أّن اإلجابة عن       . واألمهات

 عندما يكون السائل مثقفاً ذكياً، ولكـن إذا سـأل هـذا             هي أسهل الخالق؟  

 يقتنـع   التيجابةاإل أن نقدم له  عن  نجد أنفسنا عاجزين    صغير السؤال طفل 

  . بها الكبار
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 ، ومن الممكن أن يجيب عـن      يجيب اإلنسان عن سؤال هل؟    أن   سهلمن ال  .٤

ولكن من قال   .  وظيفته في األرض    وألداء  وهذا يكفي لخالفته   ،سؤال كيف؟ 

 إّما بمـوت النـاس، أو       ؛ الدنيا تزول  لق للدنيا، فمعلوم أنّ    اإلنسان قد خُ   إّن

  لوجود اإلنسان   ظاهراً وال حكمة بّينة    من هنا ال معنى   . بزوالها يوم القيامة  

 ألن حتى لو بلغت مليارات السنوات،       ، لمدة محدودة من الزمن    في األرض 

الخلود فقط هو الذي يعطي البدايـة       و ،النهاية تجعل البداية غير ذات معنى     

فقـط   اآلخرةف وعليه.  اآلخرة هي دار الخلود     أنّ  في الدين   ومعلوم اها،معن

قت لخُ":ه صحيح  في األثر الذي معنا     وقد ورد  .اهاهي التي تعطي الدنيا معن    

 خلقل  النهائّية  الغاية حولال إجابة دنيوّية    وعليه   ."الدنيا لكم وخلقتم لآلخرة   

ـ   عن وظيفته الدنيويّ    واضحة هناك إجابة ولكن  اإلنسان،  و الوجود ة ة وعالق

  . األبديخروي بالمصير األهذه الوظيفة

 اآلخرةبماذا تتمّيز   فة، وإال   ليس بالضرورة أن تكون اإلجابات كلها دنيويّ      

ال مجال لعالم المحدودات والنهائيات أن يجيب عن أسـئلة تتعلـق            و !عن الدنيا؟ 

  .وهذا من أهم الفروق بين الدنيا واآلخرة. بعالم الالنهائيات

 أهل اإليمان، أّما غير المؤمنين مـن المـاديين فـال             يخاطب  المقال هذا

 وبالتـالي ال يوجـد     ُصدفة   في فلسفتهم مجرد   الحياة    ألنّ يعنيهم مثل هذا األمر،   

ـ وال   . شيء له معنى، والحكمة منتفية مـن الوجـود كلـه           عندهم دري لمـاذا   ن

  ٨٢هـ. ا!!يعيشون

                                           
 م٢٠٠٠، ١، مركز نون للدراسات القرآنية، البيرة، فلسطين، ط٥٤-٤٨رسائل نون، بسام جرار، ص.  ٨٢
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  نظام الحكم
  

  

  

  

 الحكم ضرورة من ضرورات االجتماع البشري، وعلى وجه نظام

أما في المجتمعات البدائّية فتتمثل السلطة في . الخصوص في المجتمعات المتقدمة

وقد . عالم الحيوان نجد أّن القطعان تتخذ لها قائداً يقودهاوحتى في . الزعيم

عرفت المجتمعات البشرّية في مسيرتها التطورّية مستويات مختلفة لنظم الحكم، 

وكان كل نظام ُيعّبر عن مستوى التطور الذي بلغه المجتمع؛ فالنظام القبلي يفرز 

ا تستقر القبيلة وتُنشئ زعيم القبيلة وما يحيط به من وجوه وحكماء القوم، وعندم

ُيفرز الواقع الحضاري الجديد نطاماً يتالءم مع هذا التطّور، مثل النظام  حضارة

الملكي، الذي قد يتطّور بدوره بتطور الواقع إلى نظام إمبراطوري، كما كان 

  .األمر في اإلمبراطورّية الرومانّية والفارسّية

م كانت السلطة في ٦١٠م عندما ُبعث الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، عا

. مكة تتمثل في عدد من الزعماء والوجهاء، وكانت العادات والتقاليد تحكم الجميع

أما في المدينة المنورة فقد جاء في السيرة أّن أهل المدينة كانوا قبل الهجرة 

يقومون باستعدادات لتنصيب عبد اهللا بن أبي بن سلول ملكاً عليهم، أي أّن الواقع 

  .ن ُمهيًأ لمثل هذه التطورالمدني كا

كان دخول الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، المدينة مهاجراً هو بداية 

 يثرباإلعالن عن قيام المجتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمّية، بل إّن تحويل اسم 

 التي يبحث عنها فالسفة المدينة الفاضلة كان بمثابة اإلعالن عن قيام المدينةإلى 

سنوات من الهجرة النبوّية أصبحت الجزيرة العربّية، وألول وبعد عشر . البشر



 ٢٤٨

مرة في تاريخها، تخضع لسلطان دولة الرسول، عليه السالم، الذي لم يكن يقبل 

بإسالم شخص حتى ُيعلن عن انضوائه تحت راية الدولة اإلسالمّية وااللتزام 

دولة فيحوزون أما غير المؤمنين باإلسالم فكانوا يبايعون على طاعة ال. بطاعتها

  .بذلك على التابعّية ويتمتعون بحقوقهم كالمسلمين

وعندما توفي الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، تصورت قبائل العرب أّن 

بإمكانها أن تمارس اإلسالم بعيداً عن سلطان الدولة، تماماً كما كان أجدادهم 

مدينة فكانوا قد أما أهل مكة وال. يفعلون بعد إيمانهم بدين إسماعيل، عليه السالم

استوعبوا حقيقة اإلسالم وما جاء به من شريعة شاملة لكل مناحي الحياة بما في 

من هنا كانت حروب الّردة، حيث استطاع أبو بكر، رضي اهللا عنه، . ذلك الدولة

أن يجمع العرب تحت سلطان دولة واحدة في زمن قياسي يثير الدهشة، مما 

  .أسسه الرسول، صلى اهللا عليه وسلميشير إلى متانة البناء الذي وضع 

 هو من ضرورات االجتماع البشري، )الدولة(قلنا إّن نظام الحكم 

وبارتقاء الحضارات تصبح حاجة الناس أشد إلى نظام سياسي يلبي حاجة 

وبما أّن اإلسالم جاء لينهض بالمجتمعات البشرّية . ومتطلبات التطور والنهوض

عي فاضل، وبما أّن الشمول هو من أهم خصائص وليدفعها نحو إقامة نظام اجتما

اإلسالم والفكر اإلسالمي، فإّن النظام السياسي هو من أبرز حقائق اإلسالم عقيدة 

وغني عن البيان أّن اإلسالم ال تكتمل صورته، وال تتجلى فاعليته، وال . وشريعة

وم أسسها تتحقق إيجابياته، وال يقطف الناس ثماره المباركة، حتى ترعاه دولة تق

والمتدبر للنظم اإلسالمّية يدرك أّن الدين اإلسالمي جاء . على مبادئه وقيمه

لُيحقق التغيير اإليجابي في كل جوانب الحياة من غير استثناء؛ فالنظام 

االقتصادي، ونظام العقوبات، ونظام القضاء، والنظام االجتماعي، والنظام 

وعليه يمكن أن نقول إّن نظام . سياسي، كل ذلك ال يقوم إال بالنظام ال..التربوي

  .ضرورة اجتماعية وحقيقة دينيةالحكم هو 
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النظام الذي : وعليه يمكن تعريف النظام السياسي في اإلسالم بأنه 

ومن يزعم أن . يسوس حركة المجتمع المسلم الملتزم باإلسالم عقيدة وشريعة

ال يؤمن بضرورة تنظيم إّن اإلسالم : ال نظام سياسياً في اإلسالم فكأنه يقول

وكأنّه يقول . وسياسة المجتمع المسلم، وأنّه ال يأبه بتطبيق شريعة اهللا تعالى

إّن اهللا تعالى قد أنزل شريعته لتكون ترفاً فكرياً، ولم ينزلها لتكون حركة : أيضاً

وكل مسلم يدرك عبثّية مثل هذا الزعم ومجافاته لبدهيات اإلسالم . اجتماعّية

  .ةعقيدة وشريع

 إذا كنتم :"جاء في معجم الطبراني عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم

فإذا كان هذا العدد، الذي هو أقل ، "...ثالثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم 

الجمع، يحتاج إلى أمير في السفر، فكيف بمجتمع تتزاحم فيه مصالح ماليين 

  !البشر؟
  

  :آيات وأحاديث تتعلق بالحكم

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا " : من سورة النساء٥٩جاء في اآلية  

 ."لي األمر منكموالرسول وُأ

 ولو ردوه إلى الرسول وإلى ُأولي :" من سورة النساء٨٣جاء في اآلية  

 ."األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

تتبع وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال :" من سورة المائدة٤٩جاء في اآلية  

 ."أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك

نهض الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، في الفترة المدنّية بمختلف شؤون  

 .الحكم، وأقام حكماً تتوفّر فيه كل عناصر الدولة

أخرجه  ("من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية:"جاء في الحديث 

 )مسلم
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كم راع وكل راع مسئول عن رعيته؛ فاإلمام راعٍ وهو كل":جاء في الحديث 

 ).أخرجه البخاري وغيره( "مسئول عن رعيته

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق ":جاء في الحديث 

 .)أخرجه مسلم( "عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
  

  :قضية للنقاش

 اإلمامة لمن يقوم بها في  عقد: "يقول الماوردي في كتابه األحكام السلطانّية 

إن نصب اإلمام واجب :"ويقول ابن خلدون في مقدمته، "األمة واجب باإلجماع

 ."قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين
  

  ٨٣:أسس نظام الحكم في اإلسالم
 . فالحكم هللا تعالى:الحاكمية هللا .١

سبحانه ال ينزل من عليائه بما أّن الحكم هللا تعالى، وبما أنه  :السيادة للشرع .٢

 .ليحكم بين الناس، فإّن السيادة تكون لشرعه الحكيم

وبما أّن األمة ال . سلطة تطبيق شرع اهللا تعالى هي لألمة :السلطة لألمة .٣

يمكنها بمجموعها أن تمارس سلتطها بنفسها فإنها تقوم باختيار السلطة 

 .التنفيذّية لتنوب عنها في إقامة وحراسة الدين

وشاورهم في األمر، :" من سورة آل عمران١٥٩ جاء في اآلية :رىالشو .٤

والذين :" من سورة الشورى٣٨وجاء في اآلية  ."فإذا عزمت فتوكل على اهللا

                                           
  :للمتابعة .٨٣

  م١٩٧٤نظام اإلسالم الحكم والدولة، محمد المبارك، دار الفكر، دمشق،  .١

  م١٩٧٧، ١على المودودي، مطابع المختار، القاهرة، طالحكومة اإلسالمية، أبو األ .٢

، ١دراسات في الفكر العربي اإلسالمي، محمود أبو عجمية وزمالؤه، دار الهالل، عمان، ط .٣

  م١٩٩٠
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 ومما رزقناهم وأمرهم شورى بينهماستجابوا لربهم وأقاموا الصالة 

 . "ينفقون

. ت ُيفترض أن يتمّيز به المسلمون أفراداً وجماعاوالشورى منهج حياة

وهي من أخص خصائص أهل اإليمان ومن أبرز صفاتهم التي امتدحهم اهللا 

بل لقد ُسّميت سورة من سور القرآن الكريم بالشورى، وهذا يشير إلى . تعالى بها

والذين يجتنبون : "خصوصّية هذا السلوك وأهميته القصوى في حياة المسلمين

لذين استجابوا لربهم  وا،كبائر اإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

 والذين إذا أصابهم ، ومما رزقناهم ينفقونوأمرهم شورى بينهموأقاموا الصالة 

   )٣٩ -٣٧: الشورى(" البغي هم ينتصرون

. فأمُر األفراد وأمر الجماعات وأمر الحكومات ينبغي أن يكون شورى

ثر وقد أتى الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بالشورى في أجمل صورها، وكان أك

" :في الحديث عن أبي هريرة، رضي اهللا عنه الناس مشاورة ألصحابه، فقد جاء

  . "اهللا، صلى اهللا عليه وسلم لم يكن أحد أكثر مشاورة ألصحابه من رسول
  

  :شروط الحاكم المسلم

اشترط الفقهاء للحاكم المسلم شروطاً استنبطوها من النصوص الشرعّية، 

  :من أهم هذه الشروط اآلتية. خرى اختلف فيهامنها شروط تّم االتفاق عليها، وأ

ومعلوم أّن .  وهذا شرط بدهي ألننا نتكلم عن نظام الحكم في اإلسالم:اإلسالم .١

وظيفة الحاكم تطبيق الشريعة اإلسالمية وحراستها، ثم إّن الشريعة اإلسالمّية 

 .هي الدستور والقانون، وال ُيعقَل أن يكون الحارس للدستور من ال يؤمن به

. فال يجوز تولية الصغير والمجنون والمعتوه. أي البلوغ والعقل :التكليف .٢

والذي نراه أّن شرط البلوغ ال يكفي، وكان األولى اشتراط ما هو أكثر من 

وابتلوا اليتامى حتى :"  من سورة النساء٦جاء في اآلية . الرشدالبلوغ، أي 
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فإذا كان  ،"هم أموالهمإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلي

البلوغ غير كاٍف ألعطاء اليتيم ماله، بل ال بد من توفر الرشد كذلك، فكيف 

نشترط ما هو دون الرشد لمنصب الخليفة والذي هو المقرر األخير في 

 !الدولة؟

أعجب العجب أن نجد في التاريخ البشري وقائع كثيرة يكون الحاكم ومن 

ن العشرين من يتولى الملك وهو في الثامنة وقد رأينا في القر. فيها صبياً

عشرة من عمره، في الوقت الذي نجد فيه من يطالب أن يكون سن الزواج 

إّن مثل هذا التصرف ال يرجع إلى التخلف . المسموح به أكبر من هذا السن

فقط، بل يرجع إلى أمور منها احتقار الشعوب واستعبادها، واالرتفاع 

ستوى التقديس، وهذا مظهر من مظاهر الوثنّية التي بالعائالت الحاكمة إلى م

  .جاء اإلسالم ليحاربها ولينقذ البشرّية من غلوائها

وتعني أن يكون الحاكم تقياً وصاحب مروءة، أي أنّه بعيد عن  :العدالة .٣

واإلمامة أمانة . أسباب الفسوق واالنحراف، ومشهود له باألخالق الفاضلة

 . فيمن يتحمل هذه المسئولّيةعظمى، والعدالة أقل ما يشترط 

أي سالمة األعضاء والحواس الالزمة للقيام بالوظيفة، ومن أهمها  :السالمة .٤

أما بقية األعضاء والحواس فيتفاوت تأثيرها بتفاوت األزمنة . السمع والبصر

قديماً يؤثّر بشكل كبير في فعالية  ففقدان اليد أو الرجل كان. والمجتمعات

فهذا روزفلت الرئيس األمريكي، الذي قاد . لم يعد مؤثراًالحاكم، أما اليوم ف

الواليات المتحدة خالل سنوات الحرب العالمية الثانية، كان مصاباً في رجليه 

ويتحرك وهو جالس على مقعد، وقد كان حكمه استثناء وسابقة في القانون 

م ١٩٣٣األمريكي، حيث انتخب لدورة ثالثة، وتولى منصب الرئاسة من عام 

 .م١٩٤٥إلى عام 



 ٢٥٣

وهذا شرط ُمختَلف فيه، حيث اشترط بعض العلماء أن يكون الحاكم  :العلم .٥

وال شك أّن في ذلك تشدداً يتناقض مع التهاون . من العلماء المجتهدين

والصحيح أّن المطلوب هو اإللمام بالعلوم التي . الظاهر في اشتراط البلوغ

 باإلسالم وعالماً بالواقع الذي وهذا يعني أن يكون عالماً. تساعده في وظيفته

يعيشه، فيجمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي المطلوب لمثل هذه الوظيفة 

 .الجليلة

 تتجلى القوة والسيطرة والقدرة على الضبط والتماسك في صفة :الذكورة .٦

أما صفة األنوثة فيتجلى فيها اللطف واللين وعدم الرغبة في . الذكورة

إلى غير ...  فيها النفور من الصراع والرغبة في المسالمة المنافسة، ويتجلى

ذلك من األمور التي هي بعيدة عن متطلبات منصب الحاكم األعلى والقائد 

 .العام الذي هو المقرر األخير

 وأحمد والنسائي والترمذي عن أبي بكر، رضي اهللا جاء في البخاري

م، أّن أهل فارس ملّكوا لما بلغ رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسل: عنه، قال

 والذي نراه هنا أّن ." ولوا أمرهم امرأةفلح قوٌملن ي" :عليهم بنت كسرى قال

، ألّن سبب ورود الحديث هو أّن  فقط)الخالفة(اإلمامة العظمى هذا نص في 

ولوا (بنت كسرى تولت أعلى منصب في الدولة الفارسّية، ثم إّن تعبير 

. )ولوا أمراً من أمورهم(: ف ما لو قلنا يشير إلى ذلك، على خال)أمرهم

وعليه فقد اتفق الفقهاء على القول بعدم جواز تولي المرأة منصب الخليفة 

فمنصب القاضي، مثالً، .  واختلفوا في غير ذلك من األمور)المقرر األخير(

واليوم يمكن أن ُيقبل شرعاً . بعض الفقهاء قال بجواز توليه من قبل المرأة

أما . مرأة منصب الوزارة في حال توفّر شروط األفضلّية فيهاأن تتولى ال

توليتها مثل هذه المناصب بدافع الرغبة في التظاهر بالمساواة فهو أمر غير 



 ٢٥٤

مقبول، ألّن في ذلك تفريطاً بمصالح األّمة، وكذلك األمر عندما يتولى 

  .المنصب رجل ال تتوفر فيه األهلّية واألفضلّية

وكل . يه الصفات والقدرات المطلوبة لمثل هذا المنصبأي تتوفر ف :الكفاية .٧

وظيفة لها شرط كفاية، والكفاية المطلوبة تختلف من وظيفة إلى أخرى؛ 

فكفاية الطبيب تختلف عن كفاية المهندس، وكفاية المزارع تختلف عن كفاية 

 ال تتوفر شروطها إال )اإلمامة العظمى(وال شك أّن كفاية الحاكم ... المعلم 

قلة من الناس، ألنّها مواصفات عالية يجب أّن تتناسب مع جالل الوظيفة في 

 .وعظمتها

 ليس بعيداً عن الصواب أن نقول إّن شرط الكفاية هو الشرط الذي 

 درجة الكفاية  العقلفعندما نشترط العقل فينبغي أن يبلغيتضمن كل الشروط؛ 

 يمكن أن تتوفر فيه  البلوغ فينبغي أن يكون في سنٍ وعندما نشترط.المطلوبة

وعندما نشترط العلم فينبغي أن يكون باألمور التي تلزم للقيام . الكفاية المطلوبة

. وعندما نشترط العدالة فينبغي أن تكون متالئمة مع جالل المهّمة. بالوظيفة

وعندما نشترط السالمة في األعضاء والحواس فينبغي أن يكون ذلك في 

وعندما نشترط . يام بالوظيفة على خير وجهاألعضاء والحواس الالزمة للق

. الذكورة، فألنها صفة تتجلى فيها القوة والسيطرة والضبط وقوة الشخصية

وعندما نشترط اإلسالم، فألّن اإليمان بالدستور والقانون، والقناعة بأحقّية اإلسالم 

في الحكم، واإلخالص في العمل إلقامة الشرع، كل ذلك يعتبر المقدمة 

  .ة لتحقق شرط الكفايةالضرورّي

وهذا شرط مختلف فيه؛ فجمهور .  أي أن يكون الحاكم من قريش:القُرشية .٨

العلماء يشترط أن يكون الحاكم قرشياً استناداً إلى الحديث الصحيح، الذي 

تعددت طرقه حتى قيل أنّه متواتر، وهو الحديث الذي احتج بمعناه 

األئمة من " :سول، عليه السالمالمهاجرون ولم ينكره األنصار، وهو قول الر



 ٢٥٥

الالفت أّن الخلفاء الراشدين وكذلك األمويين والعباسيين كانوا ومن  ."قريش

 .كلهم من قريش

أما الخوارج وبعض المعتزلة فقد قالوا بجواز أن تكون الخالفة في غير 

واستندوا في ذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد وابن  ،قريش

 ."أطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةاسمعوا و:"ماجة

 تشير إلى )استُعمل(وهذا الحديث ال ُيعتبر حّجة في محل الخالف، ألّن كلمة 

من يستعملهم الخليفة في شؤون الدولة المختلفة، وال يدل على اإلمامة 

  ٨٤.العظمى
  

 :مراحل اختيار الخليفة

 بها اختيار كل خليفة من الخلفاء من خالل استقراء الكيفّية التي تّم 

  :الراشدين يمكن أن نخلص إلى أّن اختيار الخليفة تم في مراحل ثالث
  

 الذين يمثلون أهل الحل والعقدويكون الترشيح من قبل  :مرحلة الترشيح .١

 .الشعب

وتتم أيضاً عن طريق أهل الحل والعقد الذين يمثلون  :مرحلة االختيار .٢

 .الشعب

تكون من قبل الناس بحيث يبايعون على الطاعة بعد أن يتم و :مرحلة البيعة .٣

 .االختيارمن قبل ممثليهم
                                           

  :للمتابعة .٨٤

  م١٩٩٨، ١ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات، موسى إبراهيم، دار عمار، عمان، ط .١

  م١٩٨٠وطي، مؤسسة الرسالة، دمشق، على طريق العودة إلى اإلسالم، الب .٢

  م١٩٧٣، ٣األحكام السلطانية، الماوردي، مطبعة البابي الحلبي، ط .٣

  م١٩٧٦أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، اإلسكندرية،  .٤

  م١٩٧٩، ٢اإلسالم، سعيد حوى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .٥
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 :قضايا للنقاش

 .تسمية الحاكم بالخليفة أمر غير ملزم شرعاً 

 .يجوز تحديد مّدة حكم الخليفة، ويجوز عدم التحديد 

 .مراحل اختيار الخليفة هي من األمور اإلجتهادية 

 . أخرى لتنصيب الخليفة وعزلهيجوز لألّمة أن تضيف شروطاً 
  

رسائل نون: (مقال مقتبس من كتابنا :ة من قريشاألئم:(  

  سـنة   إلى مـا يقـارب     ، عليهما السالم  ،يرجع تاريخ إبراهيم وإسماعيل     

 مـا  عليه ، وبعثـة الرسـول    ،وهذا يعني أّن الفترة  بين إسماعيل      . م. ق ١٨٠٠

لعرب كانت تحج إلى مكة في      وإذا عرفنا أّن قبائل ا    .  سنة ٢٤٠٠ تقارب   ،السالم

 مـن   قـام  كان ي  عّماكل عام، وكذلك كانت تعتمر وتزور البيت المعظّم، ناهيك          

 أن ينـتج     بعد ذلك   فمن البدهي  .أسواق تجارّية وأدبّية كانت تجمعهم في كل عام       

  : األمور اآلتيةالذي امتد آالف السنين، ،عن هذا االختالط واالحتكاك
  

 .هم أّمـة   جعلهم يـشعرون بـأنّ      الشعيرة الدينّية  في أداء هذه  اجتماع العرب    .١

ومعلوم تاريخياً أّن العرب قبل االسالم لم يجتمعوا في دولـة واحـدة، ولـم               

ُيحكموا بنظام سياسي واحد، كما هو الحال عند الفرس والرومان واليونـان            

بلة واحدة قـد    وعليه يكون اجتماعهم في العبادة واجتماعهم على ق       . وغيرهم

وعندما جاء اإلسالم جمعهم على عقيدة واحدة       .  الشعور بأنّهم أّمة   خلق لديهم 

 في نظام سياسي واحد،     ، وألول مّرة في التاريخ    ،وشريعة واحدة، ثم جمعهم   

ة الدين هو الذي شكّل ما يسمى بأم        وهذا يقودنا إلى القول بأنّ     .ودولة واحدة 

  . بعد نزول اإلسالمم، سواء أكان ذلك قبل اإلسالم أالعرب

 ال ُبّد أن يخلق      سنة كان  ٢٤٠٠خالل  أكثر من مناسبة    في  إن اجتماع العرب     .٢

 هـي اللهجـة     )أهل مكـة  (ال بد أن تكون لهجة قريش       كان  لغة مشتركة، و  



 ٢٥٧

من هنا ندرك بعض أسرار نزول القرآن الكريم        . المشتركة بين قبائل العرب   

  . اللهجة التي يفهمها كل العربحيث هي ،بلهجة قريش

قوم بإطعام وسقاية الحجاج العرب الوافدين مـن كـل أنحـاء            كانت قريش ت   .٣

 ٢٤٠٠حوالي –الف السنين آ هذا التقليد     مثل  وعندما يستمر  .الجزيرة العربّية 

 مما أّدى في النهاية إلى       ُيجلّون قريشاً،  ، كل العرب  ، فإنه يجعل العرب   -سنة

وبمـضي الوقـت    . تبلور مكانة خاّصة لقريش في نفوس جميع قبائل العرب        

 لقريش من   أصبحت السيادة الدينّية  ففي ضمير العربي،    ترّسخت هذه المكانة    

،  الرّباني  وهذا  يكشف لنا بعض أسرار جعل مكة مهبطاً للوحي          .غير منازع 

  . مولداً ونسباًشي قر، عليه السالم، من الرسولواختيار

  كانـت  وفود العرب التي  لكرام قريش   إل ونتيجة   ،نتيجة لمكانة قريش الدينّية    .٤

مـن   هـا،  البيت، كل ذلك جعل قوافل      لقيام قريش بسدانة    ونتيجة ،تقّدس البيت 

 وهذه القوافـل    ، كيف ال  .ة الجزيرة العربيّ   أرجاء في آمنة تسير ،دون القوافل 

وهـذا   . على حجاج بيت اهللا الحرام ذلكتعود بالخير على أهل مكة، فينعكس 

 الوقـت   حرب، في  عالقة قريش بباقي العرب عالقة سلمّية ال يشوبها          جعل

هذا إّن   . القبلّية ة مشحونة بالخالفات والحروب    الجزيرة العربيّ   فيه  كانت الذي

 بعض أسرار جعل مكة مهبطاً للوحي        عن الوضع المتمّيز لقريش يكشف لنا    

 أن  ، مـثالً،   لعـبسٍ  وأنّى.  فحاجز العداوة غير موجود    ،على رسوٍل قرشي  

  !ينهما من حروب وأضغان؟، لما كان بذُبيان كان الرسول من إذاتؤمن 

تحت بقيت قبائل العرب مترددة في موقفها من اإلسالم، بل معادية له، حتى فُ             .٥

 .قبـل علـى اإلسـالم    ة تُ  عندها رأينا كل القبائل العربيّ     .مكة وأسلمت قريش  

خت  لقريش في نفوس العرب، والتي ترسّ       كانت ويرجع هذا إلى المكانة التي    

تعبيـر،  القرآن الكريم عن هذه الحقيقة أبلـغ        ر  ويعّب. عبر القرون المتطاولة  



 ٢٥٨

 ورأيت الناس يـدخلون     ،إذا جاء نصر اهللا والفتح     :" في سورة النصر   وذلك

  ."فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً  ،في دين اهللا أفواجاً

 والمالحـظ  . ارتّدت قبائل العرب المختلفة، عليه السالم، عندما توفي الرسول   .٦

 فـالعرب لـم     ،نعم. كن عن اإلسالم، بل عن التابعّية للدولة       االرتداد لم ي   أّن

 قـد و.  شيء راسـخ   هية القبائل    واستقالليّ ،تجمعها دولة في يوم من األيام     

 ولـم    بصفته رسوالً،  ، كانت  عليه السالم  ، تابعيتهم للرسول  ر العرب أنّ  تصّو

 قد أقام   ،معليه السال ، أّن الرسول  يتنّبهوا إلى هم لم    ويبدو أنّ  .تكن بصفته حاكماً  

  أن ال تناقض بين إيمانهم واستقالليتهم عـن صـيغة الدولـة            ظنّوا لذا   .دولة

نهـم كـانوا قبـل اإلسـالم        أ لديهم وعزز مثل هذا الظن   . اإلسالمّية الناشئة 

 وهـم   . باسـتقاللهم  ذلكيجتمعون في عبادة الحج والعمرة من غير أن يمس          

 أن يبقوا مسلمين يصومون     هم، بحسب ظنّهم،   يمكن ، وبعد نزول اإلسالم،   اليوم

  .ن يجبي منهم أبو بكر الزكاةأل ولكن ال داعي .ون ويحّجون إلى مكةويصلّ

 من أّن رّدتهم كانت عن طاعة الدولة ولـم          ،ومما يدل على ما قلناه    

  : األمور اآلتية،تكن عن اإلسالم
  

مراجعة عمر بن الخطاب ألبي بكر واستنكاره قتل المسلمين، حتى قال لـه               .أ 

، "أجّبار في الجاهلّية خّوار في اإلسـالم      ":  فيما قال  ، رضي اهللا عنه   ،رأبو بك 

  ."واهللا لو منعوني عقاالً كانوا يؤّدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه" :وقال

 فالخالف إذن فـي     .فرق بين الصالة والزكاة   قول أبي بكر بأنّه سيقاتل من يُ        . ب 

  .ة القائمةااللتزام بالّسلطو  التابعّيةالتي هي عنوانوالزكاة 

 نفسه   من  عليه السالم، بل جعل    ،حتى مسيلمة الكذّاب لم ينكر رسالة الرسول        . ج 

ماذا تقول في محمد؟    :  لذا نجده يسأل أسيراً مسلماً فيقول      .شريكاً في الرسالة  



 ٢٥٩

 لـيس   تّمةوللقصة ت ...وأنا؟: قال مسيلمة . رسول اهللا : فقال الصحابي الكريم  

  .هذا مقامها

  :قال شاعر من المرتدين  .د 

لعباد اهللا ما ألبي بكر فيا         جةً أطعنا رسول اهللا عشرين ح  

  فتلك وايم اهللا قاصمة الظّهر         أيورثها بكراً إذا مات بعده

ـ     ، الشاعر يؤمن برسالة الرسول    واضح أنّ  غيـر  ه   عليه الـسالم، ولكنّ

 عليـه   ، رسول اهللا  غير متصّور أن يحل أحد مكان      ثم هو . وجود دولة ل متصّور

 جعل فريقاً من النـاس يـرفض         قد  أّن هذا االلتباس   نا هنا يبدو ل الذي  و. الم  الّس

  .ةاالنصياع لسلطة الدولة اإلسالمّي

.  تصدرت الجهاد إلعـادة األمـور إلـى نـصابها          قد قريشاً    أنّ الالفت

 يدعمها   اإلسالمّية،  ظاهرة التمرد العربي على سلطة الدولة      واستطاعت أن تنهي  

 استطاعت قيـادات قـريش أن       وقد .ر في المدينة المنورة   في ذلك مجتمع األنصا   

 كدولة الخالفـة الراشـدة، واألموّيـة،        ؛تقيم دوالً عظمى بمقاييس تلك العصور     

وهذا الواقع ُيجلّي لنا حكمة اإلسالم في جعل الخالفة ابتداء في قريش            . والعباسّية

 تعـددت  ، صلى اهللا عليه وسلّم في الحديث الـصحيح الـذي     حيث يقول الرسول  

قد حسم هذا الحديث الخالف الذي      ف ،"األئمة من قريش  " :طرقه وصححه األلباني  

حصل في سقيفة بني ساعدة، ومنع أي مطالبات تهدد كيان الدولـة اإلسـالمّية              

 بالتفاف   وذلك ة، الدولة اإلسالميّ   واستقرار الناشئة، وحافظ على استمرار وصعود    

 فلـم نجـد     .أرجاء الدولة الشاسعة  الناس حول قريش، وعدم ظهور مطالبات في        

ـ  ا أبا مسلم الخر    حتى أنّ  . يطالبون بالخالفة  ، مثالً ،الفرس سقط الخالفـة   ساني ُي

. ة من قـريش    األئمّ ه يعلم أنّ  ة وال يخطر بباله أن ينافس على السلطة، ألنّ        األموّي

 وبعد أن أصبح اإلسالم عالمّياً يعّز على االجتثـاث، وبعـد أن أصـبح               ،واليوم

  وبعـد أن  الناس،كثرةعد العهد واء إلى قريش كاالنتماء إلى آدم من حيث بُ       االنتم
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 مـن    شـرطاً  لم يعد االنتساب إلى قريش يحظى بصدقّية، فهل ال تزال القرشّية          

  !؟شروط الخليفة المسلم

  يالحظ أّن هذا الشرط كـان فـي   ، عليه السالم،المتدبر لحديث الرسول 

 .واستمرارها حتى  تتجاوز مرحلـة الخطـر        حماية كيان الدولة  من أجل   البداية  

  :ويظهر ذلك عند التدقيق في نصوص  األحاديث التي وردت ومنها

"يبين المدى الذي تـستمر      )ما(حرف  فال ،" إذا حكموا عدلوا   ماة من قريش    األئم 

 ففي الوقت الذي ينحرف فيه الحكام من قريش عـن مقـاييس             .فيه خالفة قريش  

ويقـال هـذا    .  في التاريخ  ذلكخالفتهم، وقد حصل    العدل الشرعّية ينتهي شرط     

  ." إن استرحموا رحموا ما ة من قريش األئم": حديث فهمالكالم أيضاً في

 ،)مـا ( يخلو من حـرف      إنّه، ف "األئمة من قريش إذا حكموا عدلوا      :"أما حديث و

  العلّة  بيان  ولكنه يتضمن   والغاية التي تنتهي إليها إمامة قريش،      بين المدى الذي يُ 

 وإذا زالت   .إذا حكموا عدلوا   أنّهم   هيوالتي من أجلها كانت الخالفة في قريش،        

، وهذا ما حصل تاريخّياً، فلم يعد العدل من ممّيـزات حكـم             العلة زال المعلول  

:" وأوضح من هذا كله الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي وجاء فيـه           . قريش

لهم مـا فعلـوا ثالثـاً؛ إذا        األئمة من قريش، ولي عليكم حق عظيم ولهم مـث         ...

استرحموا ورحموا، وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك مـنهم            

  ".ئكة والناس أجمعينالفعليه لعنة اهللا والم

 التي جعلت  الرسالة في العرب وفي قـريش ابتـداء،            ،فالحكمة الرّبانّية 

 الذي تؤمن فيه    مني الز المدى  إلى  في قريش   تستمر  في جعل الخالفة    ثانياً تتجلى

وفـي  ومن ينظر في حرب المرتدين وكيف انتهت،        .  اإلسالم  بناء المخاطر على 

بين األمـم علـى       المحتملة ة العظمى بعيداً عن الصراعات     الدولة اإلسالميّ  نشأة

  ". ة من قريشاألئم:"كم التي يتضمنها  الحديث الشريف يدرك بعض الح،السلطة
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م عالمي اإلنتشار، وبعد أن فقدت قـريش        واليوم، وبعد أن أصبح اإلسال    

ونُذكّر أخيـراً  . ، لم يعد شرط القرشّية قائماً   المشروطة بالعدل والرحمـة   إمامتها  

بأّن العثمانيين األتراك لم يكونوا من قريش، وعلى الرغم من ذلك فقـد صـّحت         

  ٨٥ . خالفتهم
  

  )رسائل نون: (مقال مقتبس من كتابنا :في نظام الحكم

 استمع إلى . من زعماء األنصار في المدينة المنّورةاذ زعيمسعد بن مع  

كالم رجالكم :" ما لبث أن ذهب إلى قومه وقالثم  .مصعب بن عمير فأسلم

 وإن دلّت .لسعد فما لبثوا أن أسلموا إرضاء ،"كم علّي حرام حتى تسلموائونسا

ليس  وهذا .مثل هذه الحادثة على شيء فإنما تدل على مكانة سعد في قومه

بعجيب، ألّن العقائد الوثنّية هشّة ال يصعب تركها، وعلى وجه الخصوص عندما 

هم أخالقاً، وأكثرهم بذالً، وأشدهم  أرجحهم عقالً، وأتّمكانب ذلك من طلُي

وقد اشتهر .  يصنعها الفرد وال يرثها عندهم والزعامة والسيادة، كيف ال.شجاعة

 فالسيادة والقيادة دالّة على ،!"ك؟ُسدت قوميا فالن بم : "بين العرب السؤال اآلتي

 هذا األمر ال يفهم في بالد العرب والمسلمين،  أّما اليوم فإّن.جوهر القائد وحقيقته

عن  سدتهم :ربما يقول! ماذا سيقول لك؟ ! بم سدت قومك؟:ألنك إذا سألت حاكماً

دية  عظمى معاى مع قوالتحالف عن طريق وربما يقول .طريق انقالب عسكري

  الخ …هي تساندني بأساطيلها وهيبتها فألمتي، 

                                           
  م٢٠٠٠، ١للدرايات القرآنية، البيرة، فلسطين، ط، مركز نون ١٣-٩رسائل نون، بسام جرار، ص. ٨٥

  )يتبع (:للمتابعة

  م١٩٧٥النظام السياسي واإلقتصادي في اإلسالم، يوسف حامد العالم، دار القلم، بيروت،  .١

  م١٩٦٨، ٢النظم اإلسالمية، صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط .٢

  م١٩٩٦، ١لمناهج، عمان، طالثقافة اإلسالمية، عزمي طه السيد وزمالؤه، دار ا .٣

  م١٩٨٢معالم الثقافة اإلسالمية، عبد الكريم عثمان، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .٤
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 يمثّل قومه سعد بن معاذ  أّن، بال شك،إذا بحثنا عن الجوهر فسوف نجد  

 انتخابات اليوم رى أّنن بل . وبالتالي ال داعي لشكلّيات االنتخابات،تمثيالً حقيقياً

 نختارُه في عبّر حقيقة عن تقديرنا ورضانا عن الحاكم الذي نختاره، فربماال تُ

عمر بن الخطاب، وأبي   يقال فيسعد وما قيل في .الصباح ونشتمُه في المساء

فإذا اجتمع هؤالء في سقيفة بني . بكر، وعثمان، وغيرهم من كبار الصحابة

 أال يكون هذا ، صلى اهللا عليه وسلّم،ساعدة واختاروا أبا بكر خليفة لرسول اهللا

  تياراً حقيقياً معبراً عن رضى األّمة؟  المرضيين اخهؤالءاالختيار من قبل 

 . عاش قبل ما يقارب ألف سنة،مجتهد أندلسيوابن حزم الظاهري فقيه   

رأياً في اختيار الخليفة  له نا قرأ.)حلىالُم(  هوكتاب موسوعي له في الفقه

 نسأله جاء زمان نستطيع فيه أن نصل كل فرد من رعايا الدولة إذاأنّه  خالصته

 وهذا يعني أّن.  أن نفعل ذلك علينا شرعاًاختيار الخليفة فيجبعن رأيه عند 

 األّمة في تُوجِب مشاركة الشريعة مجتهداً اشتهر بأخذ ظواهر النصوص يرى أّن

 ذلك غير ممكن في عصره، بل هو أقرب إلى  ولكنه يعلم أّن.اختيار الخليفة

 عندها يصبح األمر .ةاالستحالة، لذلك نجده يتخيل عصراً تتوفر فيه هذه اإلمكانّي

  فمعلوم أّن.مستند مثل هذا القول هو بدهّيات وأبجدّيات الفقه اإلسالميو. واجباً

 من األمة، وال بد أن يكون الرضى حقيقياً جوهرياً ياًضْريجب أن يكون مالخليفة 

،  القدماء من األجداد بعض فإذا اعتذر.ال شكلياً، وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها

 بضعف وسائل  اقتصروا على رأي أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة،عندما

  !االتصال والقدرات التنظيمّية واإلدارّية، فبماذا نعتذر نحن اليوم؟

  : الرضى أساس

 أّما الثابت غير القابل ؛ هناك ثابت، وهناك متغّير اختيار الحاكممسألةي ف  

 عن الخليفة، وأن تكون  راضيةتكون األمةن فهو أن ا الزماختلفر مهما يللتغي

أّما .  االختيارهي التي تختار، بغض النظر عن الوسيلة المعبّرة عن ذلك
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 التي يتم بواسطتها أخذ رأي األّمة والتحقق من رضاها الوسائلالمتغّير، فهو 

ومعلوم أّن الوسائل القديمة ال تستطيع أن تحقق ما تحققه . الجوهري الحقيقي

 مما هي عليه وقد تتطور الوسائل والخبرات بشكل أفضل .الوسائل المعاصرة

، فهل يجوز لنا شرعاً أن نتوقف عند وسيلة وأسلوب بعينه، بحجة أنّه كان اليوم

  !معموالً به عند السلف الصالح ؟

 .االختيار الحروُيعّبر عنه اليوم ب ، لألّمةالرضى الحقيقيالمطلوب   

 .%١٠٠لنا نتحقق من ذلك بنسبة  التي تجعبالوسائل ويجب علينا أن نتوّسل

ة، والتي قد تكون في  غاية اإلمكانّيفيكون البديل عنه بذل ذلك غير ممكن، ولكّن

في حال تطور خبراتنا و . %٥٠ عن الواقع بنسبة معّبرةعصر من العصور 

 فال %٧٠ بنسبة بحيث تصبح معّبرة عن الواقعوإمكاناتنا وأساليبنا وطرائقنا 

 بالطبع ال ! ؟%٥٠أ إلى األسلوب والطريقة التي تعّبر بنسبة  أن نلجعندهايجوز 

 والقبول بما هو ،%١٠٠ بنسبة الواجب التحقق من الرضى ألّن يجوز ذلك،

 إال ما هافف نفساً إال وسعها، وال يكلّكلّ ال ُي تعالى، ألّن اهللالتيسيرأدنى نوع من 

  شرعاً أن علينايجبإذا تطورت وسائل االنتخاب واالختيار فف ، وعليه.آتاها

 وزيادة .نتمّسك بالوسائل الجديدة باعتبارها األقرب إلى تحقيق ما أوجبه الشرع

 هل يجوز لخليفة معاصر أن يقاتل بالسيف :في اإليضاح نطرح السؤال اآلتي

             !                                                           سالح السلف الصالح؟ كانويترك وسائل القتال المعاصرة بحجة أّن السيف

  عتبر المسلمون االختيار في عصر الراشدين إذا عرفنا ذلك أدركنا لماذا ي

رضياً، بغض النظر عن األسلوب والشكل الذي تم فيه اختياراً حقيقياً جوهرياً وُم

 وعندما .هذا االختيار، والذي اختلف في بعض تفاصيله من خليفة إلى آخر

 على تحقيق الشكل بعيداً عن بن أبي سفيان، رضي اهللا عنه،اوية حرص مع

 تعتبر ، وعلى رأسها العلماء،الجوهر الّدال على رضى األمة، وجدنا أّن األّمة

 تعبير  ويكفي للتدليل على ذلك أن نلفت االنتباه إلى أّن.ذلك انحرافاً عن المبدأ
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ه إذا كان م الخالفة بعد ذلك، ألنّ  يحمل في طّياته اإلدانة لنظا)الخلفاء الراشدون(

 ألحقوا عمر بن عبد  قد حكم ذاك؟ لذلك نجد أّن العلماء هوهذا هو الراشد، فما

  .العزيز بالخلفاء الراشدين

  :العصر الراشد

 فهم ،ر الناس بالدين، وكذلك تختلف درجات قناعتهم ويقينهميختلف تأثّ  

ء في الحديث الصحيح الذي جا.  قوة وضعفا في عالقتهم بالدين الحقيختلفون

 وفي كلٍّ ، إلى اهللا من المؤمن الضعيف وأحبُّ القوي خيٌرالمؤمن":رواه مسلم

 درجات تكون الدنيا في اإليمانّية والسلوكّية على ضوء درجات الناسو. "خير

 ويندر أن تجد إنساناً في )٢١:اإلسراء( " تفضيالً وأكبر درجات أكبرولآلخرةُ":اآلخرة

 الدين  وهذا يعني أّن.ة لم يتأثر بالدين بطريقة أو بأخرىة واإلسالمّي العربّيبالدنا

 مستويات متفاوتة، ويختلف ذلك من عصر إلى آخر، ويبقى فييعمل في الناس 

 كانت الخالفة الراشدة ولقد. اإليماني والسلوكياإلنسان قاصراً عن بلوغ الكمال 

 دون المستوى  كانتمعي، إال أنها من صور النجاح المجت فريدة ومتمّيزةصورة

 من نوعاًليس غريباً أن نشهد و. ، عليه السالمالذي تَحقق في عصر الرسول

 ألن مجتمع الصحابة هو المثال ، حتمي أمر فهذا،التراجع بعد عصر الراشدين

  اهللايقول.  وليكون النموذج في كل العصور،الذي أعطي للناس ليحتذوا به

آل ( ."…للناس كنتم خير أمة أخرجت": الكراملصحابةتعالى في حق مجتمع ا

 ،خير القرون قرني" :،عليه السالم، في الحديث الصحيحالرسول ويقول) ١٠:عمران

 في  ومستوى تقّدمهم الناس وعي وإذا كان."… ثم الذين يلونهم،ثم الذين يلونهم

على المثال  أن يحافظوا  التي تعينهم علىدرجةال إلى ل بهم لم يصالقرون األولى

 وهذا أمر بدهي يرجع إلى طبائع االجتماع -الذي قّدمه مجتمع الصحابة الكرام

 إلى ة، وهي ملزمة أن تسعىيبقى الحجة على البشرّيس هذا المثال  فإّن-اإلنساني

  .االقتداء به ما استطاعت
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   :السعي نحو المثال

مجتمع  المثال األمثل ال ينفي عن الإّن عدم القدرة على مقاربة هذا

مجتمع الصحابة كان استثناء قصد به أن يكون الصورة المثلى  ته، ألّنإسالمّي

ويتمّيز عصرنا اليوم على .  التي يشتاق إليها الناس فيسعون إليهاللمدينة الفاضلة

العصور السالفة بما تحّصل من وعي وعلم وطاقات وقدرات ووسائل وخبرات، 

جتماعّية المثلى، فالتطّور الهائل في وكل ذلك يساعد على مقاربة الصورة اال

النظم السياسّية، مثال، يجعلنا األقدر على التعويض عن التراجع الذي حصل في 

عالم القيم لدى الشعوب والحكومات، فالضمانات التي يوفرها الدستور والقانون 

ونظم القضاء والمؤسسات المجتمعّية والوعي الشعبي واإلعالم والوسائل 

ل ذلك يساعد في جعل قيمة كالعدل، مثالً، أمراً يفرضه الواقع بعيداً المتطورة، ك

  .عن ذاتية الحاكم

  :البيعة عقد

 وأي عقد ال يتوفّر ،ة والراعي، بين الشعب والحاكمالبيعة عقد بين الرعّي  

ة أن  السلطة في اإلسالم بيد األّمة فهي حّروبما أّن. فيه ُركن الرضى فهو باطل

ما تشاء من الشروط ما لم تتعارض هذه الشروط مع تشترط على الحاكم 

 الحاكم هو نائب عن األّمة في تطبيق شرع وبما أّن. ة صريحةنصوص شرعّي

ة في إقالة هذا ة في إنابة من تشاء إلقامة شرع اهللا، وهي أيضاً حّراهللا فاألّمة حّر

  .النائب واستبداله

قد و .ه مدى الحياة أن يبقى الخليفة في خالفتجواز على أجمع الفقهاء 

 يعني أنّه ال يجوز شرعاً تنصيب خليفة لمدة معلومة ذلكظن البعض أن 

 بما ال يتعارض مع ،وهذا خلط عجيب، فلألّمة أن تشترط ما تشاء. مشترطة

 فأين النص الذي يقول بوجوب بقاء الخليفة حتى الموت أو .نص صريح
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 النظم ابتداع من لحاكم هي تحديد مّدة تنصيب اوإذا كانت مسألة! االستعفاء؟

   .ى وجدها فهو أحقُّ بهانّ أ ضالّة المؤمن، هيالحكمة  فإّنة،الغربّي

ما يقال في تنصيب الخليفة لمّدة محددة مسبقاً يقال في أمور أخرى   

متى و مسألة الشورى مثليبدعها البشر، أو تمليها عليهم ظروفهم وأوضاعهم، 

  الملزمة الشورىمسألة معلوم أّنف .لزمةتكون ملزمة للحاكم ومتى تكون غير م

  أّن هناك حاالت تكون فيهايشير إلى، مما  بين المذاهب الفقهّيةةخالفّيمسألة هي 

 الحاالت التي تكون فيها يمكننا أن نحدد بالقانون وبالتالي.  ملزمةالشورى

لخليفة كشرط من شروط األمة، على اعتبار أنها صاحبة لالشورى ملزمة 

المقرر األخير  مع بقائه  وتقييدها صالحيات الخليفةويمكن أيضاً تحديد .السلطة

  .الذي تجب طاعته في إطار الشريعة وإطار عقد البيعة الملزم له

  :اإلسالم والديمقراطية

ة في العالم الغربي إلى ة واالقتصادّية واالجتماعّيأدت التطورات الفكرّي  

 ويثور جدل .ةمى بالديموقراطّي ما يس، فيما أفرزت،تحوالت سياسّية أفرزت

وحقيقة  ومن يعرف حقيقة اإلسالم . هذه الديمقراطّيةحول موقف اإلسالم من

ونحن هنا نوجز نقاط . ة يدرك أّن هناك نقاط اختالف ونقاط اتفاقالديموقراطّي

  : االتفاق واالختالف في اآلتية
  

  هية الحاكمّية، وفي الديموقراطّيهللا الحاكمية العليا  تكونفي اإلسالم. ١

ر قبول موقف الديموقراطّية هذا في البلدان اإلسالمية، إذ تصّووال ُي. للشعب

إن الحكم " :ة ترى أّن الحاكمّية هللا الغالبية الساحقة من الشعوب اإلسالمّيإّن

األسس الفلسفّية  إلى التباين في  في حقيقتهالخالف يرجعو..". إال هللا

 أن  على تحرص باتتة الشعوب اإلسالمّيفإّن وعلى أية حال .واالعتقادّية
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 فإذا كانت الحاكمّية في الديمقراطّية هي للشعب فإّن .تكون الحاكمّية هللا

   .الشعوب اإلسالمّية ترى أّن الحاكمّية هي هللا تعالى

السيادة  فال بد أن تكون  تعالى الحاكمّية عند المسلمين هي هللابما أّن. ٢

 من القرآن والسنّة واإلجماع انستمّدور والقانون ُيالدست وعليه فإّن. لشريعته

   . أيضاً السيادة هي للشعبة فإّنأّما في الديموقراطّي .القياسو

 ؛ الحكم بمهام األّمة عنها سلطة تقومتُنيبحتى نحكم بشريعة اهللا ال بد أن . ٣

 .فسلطة تطبيق الشريعة هي لألّمة، واألّمة تنيب عنها من تشاء باختيارها

 السلطة هي لألّمة، وتقوم األّمة باختيار ة فإّنك األمر في الديموقراطّيوكذل

هنا يلتقي اإلسالم . ويكون ذلك باالختيار الحرها، السلطة النائبة عن

ة التي تعني االختيار الحر والنزيه هي من روح  فالديموقراطّي،ةوالديموقراطّي

 هي من ، بهذا المفهوم،ة الديموقراطّيقد يظن البعض أّنو. اإلسالم ومقاصده

 من بدهّيات العقول، أي أنها من األمور التي أنها  حيناختراع الغرب، في

 في ة لألخذ برأي األقليمسوغاًفالعقل البشري ال يرى  ،فطر اهللا الناس عليها

 يصعب الترجيح عقلّياً ، وعلى وجه الخصوص عندمامقابلة رأي األكثرية

  ٨٦ .بين رأي وآخر

     

   

                                           
 م٢٠٠٠، ١، مركز نون للدراسات القرآنية، البيرة، فلسطين، ط٢٩-٢٣رسائل نون، بسام جرار، ص .٨٦
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  ضارة اإلسالميةالح
  

  

  

  

قـول فـي العـالم      ن ال   ،ة حقيقة ملموسة   اصبحت الصحوة اإلسالميّ   لقد  

في مقابل ذلك نجد    . عات للمسلمين  بل في كل مكان يوجد فيه تجمّ       ،اإلسالمي فقط 

د عـن    وتولّ .اهتماماً متزايداً من قبل غير المسلمين للتعرف على حقيقة اإلسالم         

ال بد مـن    كان   و .األخرىثقافات والحضارات   هذا كله صور كثيرة للحوار مع ال      

 دائمـاً للحـضارة األقـوى        في التأثير تكـون     الغلبة إن كانت  و ،التأثير المتبادل 

 ة اليوم هي أفضل من األمس،      فرصة الحضارة اإلسالميّ    وهذا يعني أنّ   .واألعرق

  .قوة وحيوّية منة  الحضارة اإلسالمّينظراً لما تتمتع به

 تبدو في   ة الحضارة الغربيّ  ، ألنّ  البعض سيلتبس على  هذا القول     أنّ نعلم  

 لذا كان ال بـد مـن        .تكنولوجياوعلم ومال    لكه من ت األقوى بما تم   نظر الكثيرين 

إلقاء الضوء على مفهوم الحضارة وركنها األساسي، أي الثقافة، والتي هي سـر             

  .القوة أو الضعف في أية حضارة

 وهـي   .موضوعها الواقع المـادي   علوم  ...  والصيدلة الفيزياء والكيمياء   

 فهي غير متأثرة بوجهات النظر الخاصة       ،لى حد كبير  إة  علوم تتسم بالموضوعيّ  

 ألية عقيدة   اً ويندر أن نلمس أثر    .للعلماء، وال تختلف باختالف عقائدهم ومذاهبهم     

 في المعطيات العلمّية التي هي    من العقائد في هذه العلوم، وعلى وجه الخصوص         

، مثالً، أبعد ما يكون عـن التـأثر بعقائـد وفلـسفات             الرياضياتعلم  ف .حقائق

الرياضيين، وذلك ألّن عالم الرياضّيات هو عالم الحقائق، وعند الحقيقـة تحّيـد             

  .الثقافة وتحل الموضوعّية مكان الذاتّية
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 فاتـساع   . اليـوم   واقعه  علم الفيزياء قبل ألف سنة، وبين       واقع شتان بين   

عقائـد ومـذاهب    ب  هذا العلم يجعله غيـر متـأثر       ات معطي  الحقيقة في  اتمساح

 ويصدق هذا القول على علم الكيمياء أكثر مما يصدق          .الفيزيائيينخصوصيات  و

  . الحقيقة في علم الكيمياء أكبر منها في علم الفلكات مساحعلى علم الفلك، ألّن

 اصطالح علم يغلـب أن       كل معرفة هي علم، إال أنّ       أنّ على الرغم من  

 وغيرها من العلـوم التـي       ..اليوم على علوم كالفيزياء والكيمياء واألحياء     يطلق  ُ

 مما يجعلها تنتقل    ، حضارة بعينها  تخصة ال   هي عالميّ في  الالتبموضوعها المادة و  

 هذه العلـوم    حظ أنّ المالو .ة تجاهها  حساسيّ تحفّظ أو لى أخرى من غير     إمن أمة   

 فاالختالف  ،بها وتحالفاتها حزها وت  سبباً في اختالف األمم وصراعات      يوماً لم تكن 

يلتقـي النـاس فـي      ي إلى تنازع وأحقاد، ومن الـسهل أن          ال يؤدّ   معطياتها في

، التـي   ةنـسانيّ اإل العلوم    النقيض تماماً من   ها حقائق، على  حقائقها ألنّ ب التصديق

  .يغلب أن تنتمي معطياتها إلى عالم الفرضّيات أو النظرّيات

 األحالف، كحلف األطلـسي وحلـف وارسـو        عن أسباب نشأة     نالو بحث   

 فهو اخـتالف    ،دي ومذهبي ق أساسه ع   كان في   الخالف  أنّ نا مثالً، لوجد  السابق،

ولـم يكـن    ... حول مفاهيم مثل مفهوم العدالة ومفهوم المساواة ومفهوم الحرية          

 ّنإبـل   ... ة، أو وصفة طبية     االختالف حول قانون فيزيائي، أو معادلة كيميائيّ      

 على خالف المفاهيم    ،عتبر أسراراً وقد تباع بأثمان باهظة     ت العلم تُ  بعض معطيا 

 الشيء   إلى اآلخرين  تصديرهاو  ترويجها ة التي يبذل من أجل    الحضارّيوة  الثقافّي

  .الكثير

ة تتأثر معطياتها بـشكل كبيـر بعقائـد العلمـاء            العلوم اإلنسانيّ  قلنا بأنّ   

 لة وبالتالي ال يسه   تسم بالموضوعيّ ومن هنا فهي علوم ال ت     ... ومذاهبهم وتراثهم   

 . االختالف فيها إلى تنازع وتنافر وصـراع       ويؤّدي ،التقاء الناس حول مفاهيمها   

ة بعيـدة عـن      قضايا مجردة ومعنويّ   ، فهي ويرجع ذلك إلى موضوع هذه العلوم     
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 إلى أن تـصبح     ، وسيبقى األمر كذلك   ة تتسم بالخصوصيّ   فهي  من هنا  .المحسوس

  .حتى اآلن، بعيد المنال ،ذا أمر يبدو وه،نظرياتها حقائق

هذه العلوم النظرية التي تتأثر بوجهات النظر وتختلف باختالف العقائـد             

. وأساس ثقافة كل أمة هو الجانب العقائـدي والفلـسفي         .  ثقافة والفلسفات تسمى 

أيضاً كل ما أنتجه اإلنسان في عالم المحسوس وكان في           ويدخل في مفهوم الثقافة   

  . متأثراً بفلسفة األمةانتاجه ذلك
  

  :الحضارة والمدنية

الحضارة هي كـل مـا       :بقولناعّرف الحضارة تعريفاً مبسطاً      أن نُ  يمكن  

 كالفيزيـاء   ،العلم والثقافة  ونقصد بالفكر    .أنتجه اإلنسان في عالم الفكر والمادة     

 الجانـب المحـسوس مـن        ونقصد بالمـادة   ... والكيمياء واآلداب وعلم التربية   

كـل  ة هي   المدنّيف...  كالبيت والمصنع والثوب     ، بالمدنية  ما يسمى  ة، أي الحضار

عندها   بالثقافة تكون  وإذا كانت المدنّية متأثّرة    .ما أنتجه اإلنسان في عالم المادة     

 ة خاصة  وإال فهي    ،الثقافةعالم   وتلحق ب  ةمدنية عامعتبر الفنـون   من هنا تُ  . مدني

  تقوم على  ة مدنية عامّ  ، مثالً، صناعة القماش ف ،فةوأنماط البناء واألزياء من الثقا    

ـ  أساس العلم العام، ولكن عندما يتحول هذا القماش إلى زي فإنّ           ـ  ه ُي ة صبح مدنّي

 األزيـاء   من هنا ندرك أنّ   . ة، أي بالثقافة  ه يتأثر بوجهة النظر الخاصّ    ة، ألنّ خاّص

مـن وراء   ر عن الثقافة التي تختبئ      عّبليست مجرد شكل، بل هي في جوهرها تُ       

ه بأهل الفكر المنحرف حتـى فـي        سالم ينهى عن التشبّ   إل ا  لذلك نجد أنّ   .الشكل

 الزي اإلسالمي هو الـزي      أّنب أن نقول    ،على ضوء ما سلف    ،يمكنناو. أزيائهم

 وعليه  .ة، وبالتالي ينسجم مع قيم اإلسالم ومبادئه      الذي ينبثق عن الثقافة اإلسالميّ    

 تنطبق على آالف األزياء التي قد تختلـف          شروط الزي اإلسالمي يمكن أن     فإن

 فليس الـنمط    ، وما يقال في الزي يقال أيضاً في أنماط البناء         .من شعب إلى أخر   
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سالم إلاإلسالمي في البناء هو ما كان أقواساً وقباباً، بل هو كل نمط يراعي قيم ا              

نقوله فـي    وما قلناه في الزي ونمط البناء        .ةومبادئه، وينبثق عن الثقافة اإلسالميّ    

ة ة ويراعي القيم اإلسـالميّ     فالفن الذي ينضبط بضوابط الشريعة اإلسالميّ      ،الفنون

  .الشعرو األدب  األمر في وكذلك،يعتبر فناً إسالمياً

 ويتأمل تماثيـل القديـسين      ، مثالً،  من يتجول في شوارع روما القديمة     

 التي أنجبت    الحضارة أّنب يدرك   ، التي تنتشر في الشوارع والساحات     ،والعظماء

. علي من قيمة الـوثن    س الصنم وتُ  ة تقدّ ة هي حضارة ذات جذور وثنيّ     هذه المدينّ 

ة على القيم    القيم الجماليّ  مقّد هذه الحضارة تُ   أّنبوالمتأمل لهذه التماثيل يدرك أيضاً      

أما من يسير في شوارع القدس القديمة، وساحات المـسجد األقـصى            . ةاألخالقّي

تُعلي دة،  حِّوة هي حضارة مُ    الحضارة اإلسالميّ  د أن يالحظ أنّ   ه ال ب  المبارك، فإنّ 

ة على القيم م القيم األخالقيّ قّدتُها  لحظ أن  وي .من شأن الفكرة وتحط من قيمة الوثن      

  . بشكل أوضح في عالم األزياء وعالم الفنون واآلداب ذلكيلحظوة، الجمالّي

وبالتـالي  الثقافة إذن هي التي تعطي كل حـضارة طعمهـا الخـاص               

  وعليـه  .ساس االلتقاء واالختالف بين الحضارات واألمـم      أ وهي   .خصوصيتها

 فـي    أمـا  ، أن ننهل من معين العلم من كافة مصادره وموارده         فيمكننا كمسلمين 

 ، ثقافة متميزة ومتفوقة على غيرها مـن الثقافـات المعاصـرة   فلدينا الثقافة   عالم

 القـيم   وتُقّدمة،  ة والوثنيّ  وتنبذ الصنميّ  علي من قيمة الفكرة    وهي تُ  .أساسها التوحيد 

متناسـقة،  و وهي ثقافة متوازنة     . بل تسمو بها   ،ةة وال تتنكر للقيم الجماليّ    األخالقّي

ـ     تعلي من قيمة اإلنسان، عالميّ     ،ة األهداف والوسائل  إنسانّي ة ة األهـداف أخالقّي

  .الوسائل

ـ   قوة إّن ـ  العل تكمـن فـي الجانـب      المعاصـرة ة   الحضارة الغربّي  يم

 التـي   ، في حين يتجلّى ضعفها في الجانب الثقافي وفي حـضارتها          والتكنولوجي

 ثقافـة اإلنـسان     مثل واضح على أنّ   لة   في انهيار الماركسيّ    وإنّ .تتدلى باإلنسان 
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في المقابل نجـد    .  أو تراجعها  ساس في نهضة الحضارات    األ وقيمه ومبادئه هي  

 يكمـن فـي الجانـب العلمـي         أّن الضعف في مجتمعاتنا العربّية واإلسـالمّية      

 فـي   الكامنـة  ويساعدنا في ذلك عناصر القوة     والتكنولوجي الذي يسهل تداركه،   

  ٨٧.ثقافتنا المتفوقة ومبادئنا السامية

ة الهشة واآلثمة أن تـصمد أمـام الطهـر          هل استطاعت الثقافة الفرنسيّ     

 ّنإ .األنيقةة  ة من الفتيات المسلمات المعتزات بحضارتهن اإلسالميّ      المتمثل في قلّ  

ة وتنهل مـن     الفرنسيّ  الفتاة  المسلمة التي تجلس على مقاعد الدراسة بجانب       الفتاة

ـ ظ، هي نفسها التي تعلن بسلوكها وزيها معين العلم من غير تحفُّ   الحـضارة  أّنب

، وتجعل  ةة والشهوانيّ  به في دركات الحيوانيّ    هي تنحطّ ف ،ة ال تليق باإلنسان   الغربّي

ة  هذه الفتاة المعتزة بحـضارتها اإلسـالميّ       . له ومنهجاً وسلوكاً   من العبثّية فلسفة  

ـ  إلدراكهـا    ،ستنفر وتقرع أجراس الخطـر    ة تُ جعلت مراكز الرصد الفرنسيّ     أّنب

قادهـا شـعورها بـالخطر      قـد    و .الحضارة األقوى هي التي ستسود في النهاية      

لمفارقات أن  ومن ا . هم مقّدساتها أ التنكّر للحرية التي هي من     إلى   قيمهاوهشاشة  

  إنّه ة واإلخاء والمساواة، بل   الحرّيقيم   ب طويالً تغنّى   الذي نجد ذلك يحدث في البلد    

 األول الذي رفع شعار الحرية بعد انتصار مـا يـسّمى بـالثورة              وروبياأل البلد

   .الفرنسّية
  

                                           
  :للمتابعة .٨٧

، ٢كر اإلسالمي، ط المدنية، نصرت محمد عارف، المعهد العالمي للف- الثقافة-الحضارة .١

  م١٩٩٤

  م١٩٧٥، ٢لمحات في الثقافة اإلسالمية، عمر عودة الخطيب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط .٢

  م١٩٩٦، ١الثقافة اإلسالمية، عزمي طه السيد وزمالؤه، دار المناهج، عمان، ط .٣

  م١٩٩٨، ١ثقافة المسلم بين األصالة والتحديات، موسى إبراهيم، دار عمار، عمان، ط .٤
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 التي انتصرت على المسلمين في معركـة بواتيـه           الهمجّية  الجيوش إّن  

 ة، هي سالم إلى الشعوب األوروبيّ   اإل رحمة   لت دون وصول  حا، و )بالط الشهداء (

لكـن  و .ة عن معرفة الحق والحقيقة     التي تقف اليوم لتصد الشعوب الغربيّ      نفسها

 بـين   طنعةالمعركة اليوم تختلف في وسائلها ولم تعد تدور على الحدود المـص           

 ل عواصم مث  البشر، بل هي تدور في عقر دار االستعمار المتغطرس، وتدور في          

 وال داعي   ، وفي النهاية ستكون الغلبة للحضارة األقوى      .لندن وباريس وواشنطن  

  .نتصار هو في مصلحة الجميعاال  مثل هذا ألّن،للخوف
  

  ٨٨:خصائص الحضارة اإلسالمية

 وتنعكس هذه الخصيصة على كل جوانب الحياة حتى في :التوحيد الخالص .١

مية والفن اإلسالمي بشكل عام فأنت تجد أّن فن العمارة اإلسال. الفن والعمارة

ويكفي أن تدخل المسجد ثم تدخل أي معبد . قد ابتعد عن كل مظاهر الوثنّية

 .ألي دين آخر في األرض لتدرك تفرد الحضارة اإلسالمّية بالتوحيد الخالص

يا :" من سورة الحجرات١٣جاء في اآلية  :ة، واألفق العالميعة اإلنسانيالنز .٢

ناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أيها الناس إنا خلق

 ."أكرمكم عند اهللا أتقاكم، إن اهللا عليم خبير

وقد نجحت الحضارة اإلسالمّية في صهر الشعوب في بوتقة واحدة، وأفلحت 

  .في إزالة حواجز الجنس واللون واللغة

                                           
  : للمتابعة. ٨٨

  م١٩٥٩، ١، دار السالم، دمشق، ط٢٩-٢٣من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص .١

، صالح هندي، جمعية عمال المطابع التعاوية، ١٥٥-١٤٧دراسات في الثقافة اإلسالمية، ص .٢

  م١٩٨٣، ٤عمان، ط

  م١٩٧٥، ٢لمحات في الثقافة اإلسالمية، عمر عودة الخطيب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط .٣
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ب والفن والحكم وتلحظ ذلك في الفكر واألد :األخالقية في التشريع والسلوك .٣

 .وكل مظاهر الحياة اإلسالمّية... 

 :االستناد والتأسيس على العلم والمنهجية السوية في البحث والتفكير .٤

ويظهر أثر ذلك في النهوض العلمي والفكري الهائل في القرون اإلسالمية 

 الواقع العلمي  إّنبل .األولى، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرّية

ر في العالم الغربي يرجع في أسسه إلى المؤثرات اإلسالمية، وعلى المعاص

 . في البحث والتفكيروجه الخصوص المنهجية العلمية

. لقد قامت الحضارة اإلسالمّية على أساسٍ من الدين الحق: التسامح الديني .٥

 .من هنا وجدناها تعامل الجميع على أساس من العدل والمساواة والرحمة

الستثناء الوحيد في تاريخ الحضارات البشرّية، بما فيها فكانت في ذلك ا

الحضارة الغربّية المعاصرة، والتي ضاقت باإلسالم عندما بدأ المسلمون 

 لم تطق أن تسمح لعدد - كما أشرنا سابقاً –  فبلد كفرنسا.يرجعون إلى دينهم

د قليل من الفتيات المسلمات أن يحتشمن في لباسهّن، تحت ستار أن ذلك يهد

ا تحظر على الفتاة المسلمة أن تتزّيالحضارة الغربّية، فاصدرت القوانين التي 

  .باألزياء التي تُشعر بالطهر والعفاف
  

  :حضارتنا من منظور غربي
   زيغرد هونكة، للمستشرقة األلمانية) شمس العرب تسطع على الغرب: (مقتطفات من كتاب

  

 لقد اهتمت الدولة .الميعلى خالف ذلك كانت الحال في العالم اإلسو...

 ولم تلبث أن جعلت من التربية واجباً ترعاه، فاألطفال من مختلف ،بتعليم الرعّية

الطبقات يتعلمون التعليم األولي مقابل مبالغ ضئيلة يقدر على دفعها الناس دون 

موا ومنذ أن بدأت الدولة تعّين المعلمين للمدارس أمكن للفقراء أن يعلّ. مشقّة

 قد جعلت التعليم للجميع ، مثل أسبانيا،ة بعض البلدان العربّي بل إّن،جاناًأوالدهم م
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م في قرطبة سبعاً وعشرين ٩٦٥وقد افتتح الحكَُم الثاني حوالي عام . مجانياً

وفي . مدرسة ألبناء الفقراء، باإلضافة إلى المدارس الثماني التي كانت فيها فعالً

   ...لليتامى ملحقة بالمستشفى المنصوريالقاهرة، أنشأ المنصور قالوون مدرسة 

وكان الطلبة يتناولون طعامهم مجاناً، بل ويتقاضون مرتباً صغيراً، 

 أما في المهاجع، فثمة .دوار العليا في المدرسة دون مقابلويسكنون في األ

ة تلتف الفصول وقاعات المطبخ والمخازن والحمامات، وفي الطبقة األرضّي

 خلف ممرات مظللة تُزينها األعمدة، وفي الوسط فناء المكتبة على شكل دائري

موح القرآن وقواعد اللغة هنا يتعلم شباب العرب الطَّ. فسيح تتوسطه نافورة ماء

 .والديانة والخطابة واألدب والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلك والرياضة

ن من  ويعيد معهم دروسهم مساعدو،ويساهم الطالب في المناقشات والمناظرات

 وتبدو هذه المدارس كخاليا النحل .يجينطلبة الصفوف المتقدمة أو من الخّر

قّدم قادة للعلم تخرج للجميع شهداً حلواً فيه شفاء للناس، والدائبة النشاط، تُ

  .....والسياسة

أما الطريق الذي يسلكه الراغب في تعلّم فرع معين من العلوم، والذي 

ه يوماً من األيام، فكان يبدأ في المساجد؛ فلم يرغب الطالب أن يقوم هو بتدريس

ى فيها الصلوات فحسب، بل كانت منبراً للعلوم تكن المساجد مجرد أماكن تؤّد

   .والمعارف

بوابها مفتوحة لمن يشاء، أ حلقة  فياألستاذ يجلس ويلتف حوله طلبة كان

 وكان .اً الحق في سؤال األستاذ أو مقاطعته معارض، ولكلٍّرجالً كان أم امرأة

هذا النظام أكبر دافع لألساتذة يدفعهم دائماً لإلعداد المتقن لدروسهم والتعمق 

لقي ما شاء من محاضرات وأن يتخذ مجلس  الحق في أن ُيللمعلّم لقد كان ...فيها

 بنقده الدائم ويقظته، كان يحمي تلك ، الجمهور المثقف الواعي ولكّن،األستاذ

  .ادتها مدعي علم أو من لم تنضج ثقافته وتكتملب إلى قيالمجالس من أن يتسّر
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 للطالب دائماً فرصة االستماع إلى األساتذة الزائرين من كل لقد أتيح

 في طريقهم السنوي ، فلقد كان المتعلمون.أنحاء العالم العربي المترامي األطراف

ة ة فيزورون مراكز الثقافة اإلسالمّيص يغتنمون الفر،إلى مكة ألداء فريضة الحج

 فيستمعون لكبار األساتذة في دمشق أو في ، مقربة من طريقهمعلىالواقعة 

 أو ، أو الجامع األزهر بالقاهرة،ة العلماء من زار القيروانمن أئّمهناك و. بغداد

 ليلقي المحاضرات، سواء كان هؤالء العلماء في طريقهم إلى ،الزيتونة بتونس

سالمي من إلون أنحاء العالم االحج أو مسافرين خصيصاً لهذا الغرض، يجوب

منهم المؤرخون والجغرافّيون، ومنهم . إلى سواحل األطلسيسواحل بحر قزوين 

وهم جميعاً، في حلِّهم . علماء الحيوان والنبات والباحثون عن تراث األدب القديم

ومن شفاه هؤالء وأولئك كانت األفكار العلمّية . وترحالهم يفيدون ويستفيدون

األنباء  تشر في كل صوب، فما يدور اليوم في البصرة أو بغداد، تحملهالحديثة تن

  .غداً إلى القاهرة أو قرطبة، حين لم يكن هناك صحف أو بريد

وكم كان من السهل، أثناء نقل مثل تلك األخبار من فم آلخر، أن تُسرق 

سمع فكان مألوفاً أن ن. النظريات واالكتشافات، ولكن األمانة العلمّية منعت هذا

أخبرني أنه سمع من أبي بكر البغدادي كيف  يحيى بن عيسى:" من أستاذ عالّمة

  ... ".شرح سعيد بن ياقوت في إحدى محاضراته أّن

فمن يرغب من المعلّمين أن يحاضر عن كتاب لغيره، وجب عليه أن ... 

ولم يكن ألحد أن يأخذ آراء . يحصل أوالً على إجازة من مؤلف هذا الكتاب

التي ألقاها شفوياً في إحدى محاضراته، لُيدرِّسها لتالميذه دون أن يستأذن أستاذه، 

وكان راوي الشعر، مثالً، تلميذاً للشاعر ينقل عنه . أستاذه صاحب الرأي نفسه

ومن يحصل على هذا اإلذن يملك حق تدريس ما ... أشعاره بموافقته واختياره،

 مقدساً، ورِثَته الجامعات وبذلك كان حفظ حق المؤلف مرعياً. ُصرِّح له به

  .الغربّية عن المدارس العربّية العليا



 ٢٧٨

للغرب نموذجاً حياً إلعداد المتعلمين لمهن الحياة العامة  لقد قّدم العرب

وللبحث العلمي، وذلك عن طريق جامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع، 

دداً من الغربيين من والتي جذبت إليها، منذ عهد البابا سلفستروس الثاني، ع

لقد . جانبي جبال البرانس، وظل هذا العدد يتزايد حتى صار تياراً فكرياً دائماً

قّدمت تلك الجامعات، بدرجاتها العلمية وتقسيمها إلى كليات واهتمامها بطرق 

ولم تُقّدم هذا المظهر فقط  بل وفّرت له كذلك . التدريس، للغرب أروع األمثال

  ٨٩.ماّدة الدراسة

ّن العرب هم الذين أنقذوا الحضارة اإلغريقّية من الزوال ونظّموها إ

ولم يقتصر دورهم على ذلك بل كانوا هم الذين . ورتّبوها ثم أهدوها إلى الغرب

أسسوا الطرق التجريبّية في الكيمياء والطبيعة والحساب والجبر والجيولوجيا 

 يحصى من االكتشافات وباإلضافة إلى عدد ال. وحساب المثلثات وعلم االجتماع

واالختراعات الفردّية في مختلف فروع العلوم، والتي ُسرِق أغلبها ونسب 

وقّدم العرب أثمن هدّية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت . آلخرين

  .أمام الغرب الطريق لمعرفة أسرار الطبيعة وبالتالي تسلطه عليها اليوم

ذين بهرتهم حضارة العرب ولم ولعل أبرز رجال الغرب األوائل ال

يخجلوا من االرتباط بهم هو القيصر الصقلي فردريك الثاني، أحد القياصرة 

  ٩٠.األعالم في التاريخ

ولقد ساهمت الرحالت التي قام بها العلماء العرب، من أمثال ابن 

. بطوطة، في زيادة المعلومات الجغرافّية وصّححت آراء خاطئة وأخطاء شائعة

                                           
، المكتب ٣٩٨-٣٩٤ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ترجمة كمال دسوقي، ص .٨٩

  م١٩٦٤، ١التجاري، ط

، المكتب ٤٠٢-٤٠١ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ترجمة كمال دسوقي، ص .٩٠

  م١٩٦٤، ١التجاري، ط
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ن بطوطة بلدته طنجة في رحلة علمّية محفوفة بالمغامرات والتجارب لقد غادر اب

  .عاد منها إلى موطنه بعد أربعة وعشرين عاماً

واستطاع الجغرافيون الفلكيون من أمثال البتاني وابن يونس والبيروني 

وابن سعيد وياقوت أن يتقدموا خطوات عما وصل إليه األقدمون فاستطاعوا أن 

ة الموقع الجغرافي للبلدان الهاّمة بالنسبة إلى خطوط الطول يحددوا بدقة متناهي

وإذا كان بطليموس قد أخطأ في رسوماتها في بضع درجات فإّن ....والعرض

ولقد وحَّد اإلدريسي . العرب لم يتجاوزوا الواقع الصحيح بدقيقة أو دقيقتين

  .كّيةاالتجاهين فربط بين الجغرافية الوصفّية والجغرافية الرياضّية الفل

وفي فرع آخر من الجغرافيا الطبيعّية والجيولوجّية أعطى ابن سينا 

ولقد كتب ابن سينا حوالي ... والبيروني أمثلة صحيحة تماماً ولها قيمتها العلمية

ترجع الجبال في أصلها ونشأتها إلى عاملين، فإما أن تنشأ :  ميالدّية يقول١٠٠٠

ركات عنيفة في باطن األرض، وإما نتيجة انحناء في القشرة األرضّية بسبب ح

. أن يكون أثر الماء هو سبب نشأتها عندما يتخذ الماء لنفسه طريقاً وأودية

تؤثر الرياح والماء  و. وطبقات الصخور وأنواعها بعضها لّين وبعضها صلب

والماء هو العامل األساسي في هذه التأثيرات ويمكن ... في النوع األول 

وجود بقايا متحجرة من حيوانات مائية فوق كثير من االستدالل على ذلك من 

  ٩١.الجبال
  

  

  

  

                                           
، المكتب ٤١٩-٤١٨وقي، ص شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ترجمة كمال دس . ٩١

  م١٩٦٤، ١التجاري، ط
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  :وتقول هونكة عند الحديث عن المكتبات

   :الشغف بالكتب

لقد أقبل العرب على اقتناء الكتب إقباالً منقطع النظير يشبه، إلى حد 

كبير شغف الناس في عصرنا هذا باقتناء السيارات والثالجات وأجهزة 

 الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول التلفزيون، فأصبحت

عليها، وأقبل الناس في البلدان العربّية على اقتنائها بلهفة متزايدة لم يعرف لها 

  .التاريخ من قبل مثيالً

وكما يقاس ثراء الناس اليوم بمدى ما يملكون من عربات فاخرة، مثالً، 

 – التاسع حتى القرن الثالث عشر  في ذلك العصر الممتد من القرن-قدَّر الناس 

  .الثراء بمدى ما ُيقتنى من كتب أو مخطوطات

ولم يكن الخليفة، بتشجيع من وزرائه من البرامكة، ليهدي الجماهير هدية 

  .تتفق مع مزاجهم أجمل من إنشائه مكتبة ضخمة في بغداد عرفت بدار الحكمة

ففي عام . بةونمت دور الكتب في كل مكان نمو العشب في األرض الطي

وبدأت كل . م يحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة٨٩١

مدينة تبني لها داراً للكتب يستطيع عمرو أو زيد من الناس استعارة ما يشاء 

منها، وأن يجلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد، كما ويجتمع المترجمون 

ون ويتناقشون كما يحدث اليوم في والمؤلفون في قاعات خصصت لهم، يتجادل

  .أرقى األندية العلمّية

فمكتبة صغيرة، كمكتبة النجف في العراق، كانت تحوي في القرن 

العاشر أربعين ألف مجلد، بينما لم تحوِ أديرة الغرب سوى اثني عشر كتاباً 

ويحتاج تصنيف الكتب الموجودة في مدينة . ربطت بالسالسل، خشية ضياعها

وكان لكل مسجد مكتبته الخاصة، بل إنّه كان . عشرة فهارس كبيرةالرّي إلى 

لكل مستشفى يستقبل زواره قاعة فسيحة ُصفّت على رفوفها الكتب الطبّية 
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ولقد جمع ... الحديثة الصدور، تباع لتكون مادة لدراسة الطالب ومرجعاً لألطباء

  . مخطوطة٤٠٠,٠٠٠ناصر الدين الطوسي لمرصده في مراغة 

و الخليفة في بغداد كل األمراء العرب في مختلف أنحاء العالم وحذا حذ

.  مجلد١٠٠,٠٠٠العربي؛ فأربت، مثالً، مكتبة أمير عربي في الجنوب على 

وروي أنه لما شفي سلطان بخارى، محمد المنصور، من مرضه العضال على 

ك بأن يد ابن سينا، وهو بعد فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة، كافأه السلطان على ذل

سمح له أن يختار من مكتبة قصره ما يحتاج إليه من الكتب لدراسته، وكانت 

ويكتب ابن . كتبها تشغل جزءاً كبيراً من القصر، وقد ُرتبت حسب موضوعاتها

  ".وهناك رأيتُ كتباً لم يسمع أغلب الناس حتى بأسمائها:" سينا عن ذلك فيقول

زيز في القاهرة، حتى خليفة وال يستطيع أحد أن يقارن نفسه بالخليفة الع

قرطبة، الذي بعث رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا له الكتب فيزيد 

لقد حوت مكتبة العزيز ! روائع مكتبته، أنّى له أن يصل إلى ما فعله العزيز؟

 ٦٥٠٠ مجلد، فكانت بذلك أجمل وأكمل دار للكتب ضّمت ١,٦٠٠,٠٠٠

ولم يمنع هذا قط .  مخطوطة في الفلسفة١٨,٠٠٠مخطوطة في الرياضيات، و 

ابنه من بعده، حين اعتلى العرش، من أن يبني مكتبة ضخمة فيها ثماني عشرة 

  .قاعة للمطالعة إلى جوار المكتبة القديمة

وكذلك فعل الوزراء ورجال الدولة، فلقد ترك الوزير المهلبي، مثالً، عند 

طاع زميله ابن عّباد أن  مجلد، واست١١٧,٠٠٠م مجموعة من ٩٦٣وفاته عام 

.  مجلد١,٠٥٠,٠٠٠ كتاب، وجمع أحد قضاته ٢٠٦,٠٠٠يجمع في مكتبته 

ولما كانت هذه األرقام الضخمة قد حسبت بالتقريب وبولغ في بعضها، فإّن هذه 

المبالغة نفسها لهي أكبر دليل على مفاخرتهم بذلك وسرورهم بكل جهد يبذل في 
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ا نقرأه من أّن بعض الوزراء لم يكن يخرج وليس أدل على هذا مم. هذا السبيل

  ٩٢.إلى رحلة إال ومعه حمولة ثالثين جمالً من الكتب تصحب ركبه

  :العربية ب تذكارية للعبقريةنُص: وتقول هونكة تحت عنوان

ة العديدة كثيراً من التركيبات التي  العرب في تجاربهم الكيميائّيفوصاد

 إلى دفع الكيمياء في خدمة لذي حدا بالرازية، األمر اة عالجّيكان لها قوة شفائّي

اتضح وقد ... الطب، وبهذا حقق فتحاً علمياً آخر إلى جانب فتوحاته العديدة

للرازي أّن بوسعه أن يستحضر عقاقير جديدة في عملياته الكيميائّية، من تقطير 

وتصعيد لمواد طبيعّية أصالً، فرفع علم الكيمياء إلى مستوى علم النبات نفسه 

ودأب دوماً على تجربة العقاقير الجديدة على الحيوانات ليرى تاثيرها فيحصي 

ودرس خصائص الزئبق ومركباته واستحضرها واستعملها ... منافعها وضررها

واهتم باألفيون والحشيش وجعله صالحاً لالستعمال . كعقار ضد بعض األمراض

 يحمل االسم التالي في وثمة دواء أوجده الرازي وهو ال يزال. في عملية التخدير

  . أي العنب األبيض)blanc Raisin( حّرفته العاّمة إلى(Blanc- Rasis)فرنسا 

ويدين الطب لعلم الكيمياء العربي بسلسلة من أشكال العقاقير كالشراب 

 الذي مثّل (Zucker) المستخرج من نبات الكرنب مع السكر (Sirup)الحلو 

 وهو شراب حلو المذاق منعش، (julep)ب دوراً هاماً في تاريخ الطب، والجال

  . والفاكهة المطبوخة بالعسل أو السكر(Sirup)أقل كثافة من الشراب 

وقد فكّر الرازي أيضاً بالمرضى الذين يشكون حساسية مرهفة شديدة 

 الُمرة بغالف من Roobويعجزون عن تناول األدوية، فكان أن غلّف حبات الـ 

لسكر أو العسل أو غير ذلك، حتى تذهب مرارتها السكر ومزج عصير الفاكهة با

                                           
، المكتب ٣٨٧-٣٨٥ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ترجمة كمال دسوقي، ص. ٩٢

 م١٩٦٤، ١التجاري، ط
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وتزداد كثافتها، فتصب على بالطة من المرمر وبعد تجمدها كانت تقطع إلى 

واما العادة المتبعة اليوم في تغليف حبات األدوية بالذهب أو . أجزاء صغيرة

الفضة فهو تقليد يرجع فضله إلى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية 

  .لقلب ولجأ إلى تغليف الحبوب بهمامفيدة ل

وبرع العرب كل البراعة بما قّدموه من أنواع الضمادات والمساحيق 

اهتمامهم بمعالجة الخراجات والدمامل وتطبيخها .. والمراهم واللزوق وغيرها، 

ثم شقها، ومداواة كثير من األمراض الجلدّية والجروح، وسعوا إلى تخفيف آالم 

والمواد المضادة للميكروبات ...ب تقّيحها مستعملين في ذلكهذه األخيرة واجتنا

(Antibiotica) . واستعملوا كذلك القهوة المحروقة لمعالجة التهابات عديدة، وقد

 )القهوة المفحمة(أخذ عنهم عالم كيميائي ألماني، قبل ثالثين سنة، استعمال هذه 

يا حيث استعملت لاللتهابات  وحملها معه إلى ألمان)منقذة الحياة(التي سماها بنفسه 

وقد وفّق العرب أيضاً إلى صنع مراهم دبقة . المزمنة وقدمت نتائج باهرة مذهلة

  ٩٣هـ.ا. الجروح الحديثة)كشماعات(تجف مع الوقت 
  

  :الحضارة اإلسالمية من منظور إسالمي
  للدكتور مصطفى السباعي )من روائع حضارتنا: (مقتطفات من كتاب

١ .ةالمؤسسات الخيري:  

ومن المؤسسات الخيرّية الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم 

ومنها التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة اهللا عز . من ذوي الفقر

وجل، ومنها بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من ال يجد ما يشتري به أو 

 الطرقات العامة للناس جميعاً، يستأجر داراً، ومنها السقايا أي تسبيل الماء في

                                           
، المكتب ٣٢٨-٣٢٧ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ترجمة كمال دسوقي، ص .٩٣

  م١٩٦٤، ١التجاري، ط
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ومنها المطاعم الشعبّية التي كان يفّرق فيها الطعام، من خبز ولحم وحساء 

وال يزال عهدنا قريباً بهذا النوع في كل من تكّية السلطان سليم وتكّية . وحلوى

الشيخ محيي الدين بدمشق، ومنها بيوت للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى 

لحرام، وقد كثرت هذه البيوت حتى عّمت أرض مكة كلها، وأفتى بعض بيت اهللا ا

. الفقهاء ببطالن إجارة بيوت مكة في أيام الحج ألنّها كلها موقوفة على الحجاج

ومنها حفر اآلبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين، فقد كانت 

عواصم البالد اإلسالمّية كثيرة جداً بين بغداد ومكة، وبين دمشق والمدينة، وبين 

 لخطر – في تلك األيام –ومدنها وقراها، حتى قّل أن يتعرض المسافرون 

ومنها أمكنة المرابطة على الثغور لمواجهة خطر الغزو األجنبي على . العطش

البالد، فقد كانت هنالك مؤسسات خاصة بالمرابطين في سبيل اهللا، يجد فيها 

من سالح وذخيرة وطعام وشراب، وكان لها أثر المجاهدون كل ما يحتاجون إليه 

كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيين، وصد غزوات الغربيين في الحروب 

ويتبع ذلك وقف الخيول والسيوف والنبال . الصليبية عن بالد الشام ومصر

وأدوات الجهاد على المقاتلين في سبيل اهللا عزوجل، وقد كان لذلك أثر كبير في 

ناعة الحربّية وقيام مصانع كبيرة لها، حتى كان الغربيون في الحروب رواج الص

 ليشتروا منا السالح، وكان العلماء – أيام الهدنة –الصليبية، يفدون إلى بالدنا 

فانظر كيف انقلب األمر اآلن فأصبحنا عالة على . يفتون بتحريم بيعه لألعداء

   تقضي على كرامتنا واستقاللنا الغربيين في السالح ال يسمحون لنا به إال بشروط

ويتبع ذلك أوقاف خاصة ُيعطى ريعها لمن يريد الجهاد، وللجيش 

وبذلك كان سبيل الجهاد . المحارب حين تعجز الدولة عن اإلنفاق على كل أفراده

ميسراً لكل مناضل يود أن يبيع حياته في سبيل اهللا ليشتري بها جنة عرضها 

  ... السموات واألرض 
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مؤسسات االجتماعّية ما كانت وقفاً إلصالح الطرقات والقناطر ومن ال

والجسور، ومنها ما كانت للمقابر حيث يتبرع المسلم باألرض الواسعة لتكون 

  .ومنها ما كان لشراء أكفان الموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم. مقبرة عامة

 من أما المؤسسات الخيرّية إلقامة التكافل االجتماعي، فقد كانت عجباً

العجب، فهناك مؤسسات للقطاء واليتامى لرعايتهم، ومؤسسات للمقعدين وللعميان 

والعجزة، يعيشون فيها موفوري الكرامة، لهم كل ما يحتاجون من سكن وغذاء 

  .ولباس وتعليم أيضاً

وهنالك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم وتغذيتهم 

سات إلمداد العميان والمقعدين بمن بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم، ومؤس

ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العّزاب ممن تضيق أيديهم . يقودهم ويخدمهم

فما أروع هذه العاطفة وما ... أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور 

  !أحوجنا إليها اليوم

 مبّرات وقد كان من... ومنها مؤسسات إلمداد األمهات بالحليب والسكر

 – الباقية حتى اآلن في دمشق –صالح الدين أنّه جعل في أحد أبواب القلعة 

ميزاباً يسيل منه الحليب، وميزاباً آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر، تأتي 

إليه األمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن ألطفالهن وأوالدهن ما يحتاجون إليه 

  ...من الحليب والسكر 

المؤسسات الخيرّية وقف الزبادي لألوالد الذين يكسرون ومن أطرف 

الزبادي وهم في طريقهم إلى البيت، فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي 

  .جديدة بدالً من المكسورة، ثم يرجعوا إلى أهليهم وكأنّهم لم يصنعوا شيئاً

وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات، المؤسسات التي أقيمت لعالج 

ات المريضة، أو إلطعامها، أو لرعيها حين عجزها، كما هو شأن المرج الحيوان
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األخضر في دمشق، فقد كان وقفاً للخيول والحيوانات العاجزة المسنّة ترعى منه 

  ٩٤.حتى تالقي حتفها
  

  :المدارس والمدرسون. ٢

الدراسة فيها تشبه ثم قامت المدرسة بجانب الكتّاب والمسجد، وكانت 

وكان التعليم فيها مجانياً ولمختلف . ة والعالية في عصرنا الحاضرالدراسة الثانوي

الطبقات، فلم يكن يدفع الطالب في دراستهم الثانوية والعالية رسماً ما من رسوم 

الدراسة التي يدفعها طالبنا اليوم، ولم يكن التعليم فيها محصوراً بفئة من أبناء 

 لجميع أبناء الشعب، يجلس ابن الشعب دون فئة، بل كانت فرصة التعليم متوفرة

وكانت . الفقير بجانب ابن الغني، وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع

قسماً داخلياً للغرباء والذين ال تساعدهم أحوالهم المادية على : الدراسة فيها قسمين

أن يعيشوا على نفقات آبائهم، وقسماً خارجياً لمن يريد أن يرجع في المساء إلى 

أما القسم الداخلي فكان بالمجان أيضاً، ُيهيأ للطالب فيه الطعام . أهله وذويهبيت 

وبذلك كانت كل مدرسة تحتوي على مسجد، ... والنوم والمطالعة والعبادة

وكانت بعض . وقاعات للدراسة، وغرف لنوم الطالب ومكتبة ومطبخ وحمام

وال . هواء الطلقالمدارس تحتوي فوق ذلك على مالعب للرياضة البدنّية في ال

تزال لدينا حتى اآلن نماذج من هذه المدارس التي غمرت العالم اإلسالمي كله، 

ففي دمشق ال تزال المدرسة النورّية التي أنشأها البطل العظيم نور الدين الشهيد، 

وهي الواقعة اآلن في سوق الخياطين، ال تزال قائمة تعطينا نموذجاً حياً لهندسة 

لقد زارها الرحالة ابن جبير في أوائل . الحضارة اإلسالميةالمدارس في عصور 

من أحسن مدارس الدنيا مظهراً :" القرن السابع الهجري، فُأعجب بها وكتب عنها

  "....مدرسة نور الدين رحمه اهللا

                                           
  م١٩٥٩، ١، دار السالم، دمشق، ط١٢٢-١١٩ا، مصطفى السباعي، ص من روائع حضارتن .٩٤
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وجدير بنا ونحن نتحدث عن المدارس أن نتحدث عن المدّرسين 

. خيرة العلماء وأكثرهم شهرةلقد كان رؤساء المدارس من . وأحوالهم ورواتبهم

وإنا لنجد في تاريخ مشاهير العلماء المدارس التي درسوا فيها، فاإلمام النووي 

وابن الصالح وأبو شامة وتقي الدين السبكي وعماد الدين بن كثير، وغيرهم ممن 

... كانوا يدرسون في دار الحديث بدمشق، والغزالي والشيرازي وإمام الحرمين

يزي والقزويني والفيروز أبادي، وغيرهم ممن كانوا يدرسون في والخطيب التبر

ولم يكن المدّرسون في صدر اإلسالم ... المدرسة النظامية ببغداد، وهكذا 

يأخذون أجراً على تعليمهم حتى امتد الزمن واتسعت الحضارة وبنيت المدارس 

أن نذكر ومن الطريف . وأوقف لها األوقاف ُجعل للمدرسين فيها رواتب شهرية

صنيع علماء ما وراء النهر حين بنى نظام الملك مدارسه الشهيرة في األمصار 

فقد اجتمعوا لينكروا هذا الصنيع، ، وجعل للمدرسين فيها رواتب معلومة

كان يشتغل بالعلم : ، وقد قالواوليقيموا مأتماً للعلم ينعون فيه ذهاب العلم وبركته

وإذا . ، الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال بهأرباب الهمم العلية واألنفس الزكّية

  ...صار عليه أجرة تدانى إليه األخساء

كانت المدارس على هذا، وخاصة المعاهد العليا، تمأل مدن العالم 

اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه، ويذكر التاريخ بكثير من اإلكبار واإلعجاب نفراً 

 إنشاء المدارس في مختلف من أمراء المسلمين كانت لهم اليد الطولى في

األمصار، منهم صالح الدين األيوبي، فقد أنشأ المدارس في جميع المدن التي 

ومنهم نور الدين . كانت تحت سلطانه في مصر ودمشق والموصل وبيت المقدس

الشهيد الذي أنشأ في سورية وحدها أربعة عشر معهداً، منها ستة في دمشق 

ومنهم . واثنان في حمص وواحد في بعلبكوأربعة في حلب واثنان في حماة 

نظام الملك الوزيرالسلجوقي العظيم الذي مأل بالد العراق وخراسان بالمدارس 

وكان ُينشىء . حتى قيل فيه إّن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة
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المدارس حتى في األماكن النائية، فقد أنشأ في جزيرة ابن عمرو مدرسة كبيرة 

وجد في بلدة عالماً قد تميز وتبّحر في العلم بنى له مدرسة ووقف وكلما . حسنة

وقد كانت نظامّية بغداد أولى المدارس النظامّية . عليها وقفاً وجعل فيها دار كتب

وأهمها، درس فيها مشاهير علماء المسلمين فيما بين القرن الخامس والتاسع 

بن أعظم العظماء في الهجري، وقد بلغ عدد طالبها ستة آالف تلميذ، فيهم ا

المملكة وابن أفقر الصناع فيها، وكلهم يتعلمون بالمّجان، وللطالب الفقير فوق 

  ٩٥.ذلك شيء معلوم يتقاضاه من الريع المخصص لذلك
  

  :المستشفيات. ٣

نوعاً متنقالً، ونوعاً ثابتاً؛ أما المتنقل، فأول : وكانت المستشفيات نوعين

ي، صلى اهللا عليه وسلم، في غزوة الخندق، إذ ما عرف في اإلسالم في حياة النب

واألكحل عرق في (ضرب خيمة للجرحى فلما أصيب سعد بن معاذ في أكحله 

اجعلوه في خيمة رفيدة، حتى أعوده من : " قال، صلى اهللا عليه وسلم)الذراع

، وهو أول مستشفى حربي متنقل في اإلسالم، ثم توسع فيه الخلفاء "قريب

ى أصبح المستشفى المتنقل مجهزاً بجميع ما يحتاجه والملوك من بعد حت

المرضى من عالج وأطعمة وأشربة ومالبس وأطباء وصيادلة، وكان ينقل من 

كتب الوزير عيسى . قرية إلى قرية في األماكن التي لم يكن فيها مستشفيات ثابتة

بن علي الجراح إلى سنان بن ثابت، وكان يتولى النظر على مستشفيات بغداد 

 من أهله، وأنّه ال يخلو من أن – أي القرى –فكّرتُ فيمن بالسواد :" يرهاوغ

يكون فيه مرضى ال يشرف مطبب عليهم، لخلو السواد من األطباء، فتقّدم بإيفاد 

، وخزانة من األدوية واألشربة، يطوفون السواد، ويقيمون في )أي أطباء(مطببين 

ويعالجون من فيه، ثم ينتقلون إلى كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهم، 
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وقد بلغ بعض المستشفيات المتنقلة في أيام السلطان محمود السلجوقي ". غيره

  .حداً من الضخامة بحيث كان ُيحمل على أربعين جمالً

وأما المستشفيات الثابتة، فقد كانت كثيرة تفيض بها المدن والعواصم، 

مئذ من مستشفى فأكثر، حتى أّن ولم تخل بلدة صغيرة في العالم اإلسالمي يو

  .قرطبة وحدها كان فيها خمسون مستشفى

وتنوعت المستشفيات؛ فهناك مستشفيات للجيش يقوم عليها أطباء 

وهناك مستشفيات . مخصوصون، عدا عن أطباء الخليفة والقواد واألمراء

للمساجين، يطوف عليهم األطباء في كل يوم فيعالجون مرضاهم باألدوية 

 ومما كتب به الوزير علي بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء .الالزمة

فكّرتُ في أمر من في الحبوس، وأنه ال يخلو مع كثرة عددهم وجفاء :" بغداد

أماكنهم أن تنالهم األمراض، فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم، 

بوس، ويعالجون فيها وتحمل إليهم األدوية واألشربة، ويطوفون في سائر الح

  ".المرضى

وهناك محطات لإلسعاف كانت تقام بالقرب من الجوامع واألماكن العامة 

ويحدثنا المقريزي أّن ابن طولون حين بنى جامعه . التي يزدحم فيها الجمهور

 )أي صيدلّية أدوية(الشهير في مصر عمل في مؤخره ميضأة وخزانة شراب 

وعليها خدم، وفيها طبيب جالس يوم الجمعة، وفيها جميع الشرابات واألدوية، 

  .لمعالجة من يصابون باألمراض من المصلين

وهناك المستشفيات العامة، التي كانت تفتح أبوابها لمعالجة الجمهور، 

قسم للذكور، وقسم : وكانت تقسم إلى قسمين منفصلين بعضهما عن بعض

ع من األمراض؛ فمنها وكل قسم فيه قاعات متعددة، كل واحدة منها لنو. لإلناث

لألمراض الداخلّية، ومنها للعيون، ومنها للجراحة، ومنها للكسور والتجبير، 

وقسم األمراض الداخلّية كان مقسماً إلى غرف أيضا؛ . ومنها لألمراض العقلّية
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ولكل قسم أطباء عليهم . فغُرف منها للحمّيات، وغرف لإلسهال، وغير ذلك

ة، ورئيس للجراحين والمجّبرين، ورئيس رئيس؛ فرئيس لألمراض الباطنّي

 وهو لقب )ساعور(ولكل األقسام رئيس عام يسمى . )أي أطباء العيون(للكحالين 

وكان األطباء يشتغلون بالنوبة، ولكل طبيب وقت . لرئيس األطباء في المستشفى

وفي كل مستشفى عدد من . معين يالزم فيه قاعاته التي يعالج فيها المرضى

ن الرجال والنساء، والممرضين والمساعدين، ولهم رواتب معلومة الفراشين م

 فيها أنواع )خزينة الشراب(وفي كل مستشفى صيدلّية كانت تسمى . وافرة

األشربة والمعاجين النفيسة، والمربيات الفاخرة، وأصناف األدوية، والعطورات 

واني الزجاجّية الفائقة التي ال توجد إال فيها، وفيها من اآلالت الجراحّية واأل

  .والزبادي، وغير ذلك، ما ال يوجد إال في خزائن الملوك

أما نظام الدخول إلى المستشفيات، فقد كان مجاناً للجميع، ال فرق بين 

ُيفحص المرضى أوالً بالقاعة . غني وفقير وبعيد وقريب، ونابه وخامل

لّية الخارجّية، فمن كان به مرض خفيف يكتب له العالج وُيصرف من صيد

ومن كانت حالته المرضّية تستوجب دخوله المستشفى كان ُيقّيد اسمه . المستشفى

ويدخل إلى الحمام، وتخلع عنه ثيابه فتوضع في مخزن خاص، ثم ُيعطى ثياباً 

خاصة للمستشفى، ويدخل إلى القاعة المخصصة ألمثاله من المرضى، 

 يعّينه الطبيب، ويخصص له سرير مفروش بأثاث جيد، ثم ُيعطى الدواء الذي

وكان غذاء المرضى يحتوي . والغذاء الموافق لصحته، بالمقدار المفروض له

وعالمة الشفاء أن يأكل المريض . على لحوم األغنام واألبقار والطيور والدجاج

المريض في دور  فإذا أصبح. رغيفاً كامالً ودجاجة كاملة في الوقعة الواحدة

ناقهين، حتى إذا تم شفاؤه أعطي بدلة من النقاهة ُأدخل القاعة المخصصة لل

وكانت . الثياب الجديدة، ومبلغاً من المال يكفيه إلى أن ُيصبح قادراً على العمل

ولكل . غرف المستشفى نظيفة تجري فيها المياه، وقاعاته مفروشة بأحسن األثاث
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ليفة وكثيراً ما كان الخ. مستشفى مفتشون على النظافة، ومراقبون للقيود المالّية

  ٩٦.أو األمير يتفقّد بنفسه المرضى ويشرف على حسن معاملتهم
  

  :الرفق بالحيوان. ٤

وهي وظيفة تشبه في بعض صالحياتها (وكان من وظيفة المحتسب 

 أن يمنع الناس من تحميل الدواب فوق ما )وظيفة الشرطي في عصرنا الحاضر

ويجبرهم :" ّدبه وعاقبهتطيق أو تعذيبها وضربها أثناء السير، فمن رآه يفعل ذلك أ

المحتسب على فعل ذلك لما فيه من المصلحة، وال يحّملون الدواب أكثر من 

طاقتها، وال يسوقونها سوقاً شديداً تحت األحمال، وال يضربونها ضرباً قوياً، وال 

 وعلى ظهورها أحمالها، فإّن هذا كله )الساحات العامة(يوقفونها في العراص 

وعليهم أن يراقبوا اهللا عز وجل في علف الدابة . عن فعلهنهت الشريعة المطهرة 

وعليقها، ويكون موفراً عليها بحيث يحصل به الشبع، وال يكون مبخوساً وال 

  ".نزرا

وحسبنا . وأما المؤسسات االجتماعّية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير

مريضة، أن نجد في ثبت األوقاف القديمة أوقافاً خاصة لتطبيب الحيوانات ال

التي أقيم (وأوقافاً لرعي الحيوانات المسنة العاجزة، ومنها أرض المرج األخضر 

 فإنّها وقف للخيول العاجزة التي يأبى أصحابها أن )عليها الملعب البلدي بدمشق

ومن أوقاف . ينفقوا عليها لعدم االنتفاع بها، فترعى في هذه األرض حتى تموت

وتنام، حتى لقد كان يجتمع في دارها دمشق وقف للقطط تأكل منه وترعى 

  ... المخصصة لها مئات القطط الفارهة السمينة التي يقّدم لها الطعام كل يوم

وهذا كله يدلك على روح الشعب الذي بلغ من الرفق بالحيوان إلى هذا 

ولعل أصدق مثال على روح الشعب، في ظل . الحد، وهو ما ال تجد له مثيالً
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أن ترى صحابياً جليالً كأبي الدرداء يكون له بعير فيقول له حضارتنا اإلسالمّية، 

يا أيها البعير ال تخاصمني إلى ربك فإنّي لم أكن أحملك فوق : عند الموت

إنّهن جارات : وأّن صحابياً كعدي بن حاتم كان يفتّ الخبز للنمل ويقول. طاقتك

كان يمشي في طريق وأّن إماماً كبيراً كأبي إسحق الشيرازي . لنا ولهّن علينا حق

أما : ومعه بعض أصحابه، فعرض له كلب فزجره صاحبه فنهاه الشيخ وقال له

  ٩٧علمت أّن الطريق مشترك بيننا وبينه؟
  

  :صفحات مضيئة. ٥

ثار بعض سكان لبنان، من أهل الذّمة، على عاملها علي بن عبداهللا بن 

يجلي فريقاً منهم عباس، فحاربهم وانتصر عليهم، ورأى من الحكمة أن يفّرقهم و

عن ديارهم إلى أماكن أخرى، وهذا أقل ما يمكن أن يفعله اليوم حاكم في أرقى 

فما كان من اإلمام األوزاعي، إمام الشام ومجتهدها وعالمها، إال أن كتب . األمم

إلى والي لبنان رسالة ُينكر عليه ما فعل، من إجالء بعض اللبنانيين عن قراهم، 

:" وكان مما كتب إليه في ذلك.  في الثورة كمن اشترك فيهاومعاقبة من لم يشترك

وقد كان من إجالء أهل الذّمة في جبل لبنان، ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على 

خروجه، ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم مما قد علمت، فكيف تؤخذ 

الى أن ال عاّمة بذنوب خاّصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم، وحكم اهللا تع

تزر وازرة وزر أخرى، وهو أحق ما ُوقف عنده واقتُدي به، وأحق الوصايا أن 

من ظلم معاهداً :" تُحفَظ وترعى وصية رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فإنّه قال

  ".أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة

سلمين وفي حروب التتار في بالد الشام، وقع بأيديهم كثير من أسرى الم

والنصارى واليهود، ثم تدخّل شيخ اإلسالم ابن تيمية مع أمير التتار في أمر 

                                           
  م١٩٥٩، ١السالم، دمشق، ط، دار ١٠٧-١٠٦ من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص. ٩٧



 ٢٩٣

األسرى وفك أسرهم، فأجابه األمير إلى فك أسرى المسلمين فقط دون النصارى 

ال بد من افتكاك جميع من معك من :"واليهود، فأبى شيخ اإلسالم ذلك وقال له

ندع أسيراً ال من أهل الملة وال من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، وال 

  "...أهل الذمة
  

٦ .ظلمةصفحات م:  

حين وصل الصليبّيون في الحملة الثانية إلى معّرة النعمان حاصروها 

حتى اضطر أهلها لالستسالم، بعد أن أخذوا من رؤساء الحملة عهوداً مؤكدة 

 حتى ارتكبوا فما كادوا يدخلونها. بالمحافظة على النفوس واألموال واألعراض

وقدر بعض المؤرخين اإلفرنج الذين كانوا في . من الفظائع ما تشيب له الولدان

ثم تابعوا ! هذه الحملة عدد الذين قتلوهم بين رجال ونساء وأطفال بمائة ألف

سيرهم إلى بيت المقدس، وشددوا الحصار على أهلها، ورأى أهلها أنهم مغلوبون 

 األمان على أنفسهم وأموالهم، فأعطاهم )طنكرد(ة ال محالة فطلبوا من قائد الحمل

ودخلوا . رايته يرفعونها على المسجد األقصى ويلجؤون إليه آمنين على كل شيء

لجأ سكان القدس إلى ! .. فيا لهول المجزرة، ويا لقسوة اإلجرام. المدينة بعد ذلك

وخ وأطفال األقصى الذي رفعوا فوقه راية األمان، حتى إذا امتأل بمن فيه من شي

ونساء ذبحوا ذبح النعاج، فسالت الدماء في المعبد حتى ارتفعت إلى ركبة 

وطهرت المدينة بذبح كل من فيها تماماً، حتى كانت شوارعها تعج . الفارس

ويذكر . بالجماجم المحطمة واألذرع واألرجل المقطعة واألجسام المشوهة

صى فقط كان سبعين ألفاً، مؤرخونا أّن عدد الذين ذبحوا في داخل المسجد األق

وال . منهم جماعة كبيرة من األئمة والعباد والزهاد، فضالً عن النساء واألطفال

  .ينكر مؤرخو الفرنج هذه الفظائع، وكثير منهم يتحدثون عنها فخورين
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  :إضاءة. ٧

وبعد تسعين سنة من هذه المجزرة فتح صالح الدين بيت المقدس فماذا 

 ما يزيد على مائة ألف غربي بذل لهم األمان على أنفسهم لقد كان فيها.. فعل ؟ 

وأموالهم، وسمح لهم بالخروج لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهم، وأعطاهم 

مهلة للخروج أربعين يوماً، فجال منها أربعة وثمانون ألفاً لحقوا بإخوانهم في عكا 

 أخوه الملك العادل وغيرها، ثم أطلق كثيراً من الفقراء من غير الفدية، وأدى

ولما أراد البطريرك اإلفرنجي أن يخرج، سمح له ... الفدية عن ألفي رجل منهم 

. بالخروج ومعه من أموال البِيع والصخرة واألقصى والقيامة ما ال يعلمه إال اهللا

واقترح بعض حاشية صالح الدين عليه أن يأخذ ذلك المال العظيم، فأجابه 

  ٩٨هـ.ا. ، ولم يأخذ منه إال ما كان يأخذه من كل فرد"ال أغدُر به:" السلطان
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  الفكر اإلسالمي والقضايا المعاصرة
  

 المرأة 

 تنظيم وتحديد النسل 

 غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي 

 نحن والحضارة الغربية 

 المصارف 

  المقدس والتاريخي 
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  المرأة
  

  

  

  

تي يثور حولها جدل واسع، قضية المرأة من القضايا المعاصرة التُعتَبر  

  :ويرجع ذلك إلى أمور منها

 . في الماضي، وال يزال في حاضر األمم المختلفةالظلم الذي لحق المرأة .١

 .النظرة الدونّية للمرأة في الكثير من الفلسفات واألديان المزّيفة .٢

إخفاق المجتمعات الغربّية المتقدمة في االرتقاء بوضع المرأة، وعلى وجه  .٣

 .ما يتعلق بكرامتها وإنسانيتها ووظيفتها الفطرّيةالخصوص في

 .الصراع القائم بين العقائد اإليمانّية والفلسفات المادّية اإللحادّية .٤
  

قضي ا فيما يتعلق باإلسالم فإنة المرأة تُثار من زاويتينأم:  

 .الخلط بين ما هو ُعرف وتقليد، وما هو شرع إسالمي .١

مي، وموقف الفلسفات المادّية المعاصرة االختالف بين موقف الهدي اإلسال .٢

  .من قضايا المرأة ووظيفتها الفطرّية
  

  :من نفس واحدة

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي :"جاء في اآلية األولى من سورة النساء

 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثيراً ونساء...".  

دة، ثم انبثق أحدهما عن اآلخر فكانت فالرجل والمرأة في األصل نفس واح

إذا عرفنا هذا فال داعي لإلكثار . الزوجّية، وأصبح كل واحد منهما مكّمالً لآلخر

من الكالم حول إنسانّية المرأة وكونها مساوية للرجل، ألّن ذلك من بدهيات 
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يّبة الغر الوافدة اإلسالم، وما ُيثار حول هذه المسالة هو نتيجة المؤثرات الفلسفّية

  .عن روح اإلسالم وحقيقة الخلق

 في الخلق، وإّن االختالف في الخلق كان التماثلإّن المساواة ال تعني 

وقد جاءت األحكام الشرعّية . ، وال تتعلق بالقيمة اإلنسانيةتتعلق بالوظيفةِلحكَم 

. لتخاطب الرجل والمرأة، وال فرق إال فيما اقتضته الوظيفة المنبثقة عن الفطرة

 أهم الفوارق الوظيفية بين الرجل والمرأة والتي انبثقت عن الفوارق ومن

  .الشهادةورئاسة الدولة، الميراث، : الفطرّية
 

  :األسرة ضرورة بشرية

 نالحظ أّن وليدها يستطيع الوقوف والمشي خالل دقائق  عندما تلد الشاة

جة هذا وحا. معدودة، ونُدهش من قدرته على السير ومتابعة أّمه في المرعى

الوليد للرضاعة من أّمه ال تتعدى الثالثة أشهر، ويستطيع االستغناء عنها قبل 

وقبل أن ُيكمل السنة من عمره يكون قد بلغ، وإذا بلغ الخامسة عشرة يكون . ذلك

  .طاعناً في السن

في المقابل نجد أّن اإلنسان يبدأ المشي عندما يقارب السنة من عمره، 

 أن يعيش من غير مساعدة اآلخرين، وعندما يقارب وخالل هذه السنة يستحيل

وتستمر . السنة يبدأ بالمشي، في الوقت الذي تكون فيه الشاة قد حملت وولدت

حاجة الطفل الماّسة ألّمه وأبيه حتى يبلغ، ويكون ذلك في الغالب بين سن الثانية 

عشرة والخامسة عشرة، أي في السن الذي تكون فيه الشاة قد بلغت مرحلة 

  .الشيخوخة

 في اإلنسان هي )ما قبل البلوغ (وقد لفت نظر العلماء أّن فترة الطفولة

أطول فترة في عالم الثدييات، ونسبة هذه الفترة إلى متوسط عمر اإلنسان هي 
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وهذا يعني أّن حاجة اإلنسان إلى أبيه وأمه حاجة . أيضاً أعلى نسبة بين الثدييات

  . بمساعدة اآلخرين له على مدى سنوات طويلةماّسة، وال تقوم حياته ابتداء إال

لو افترضنا أّن األم، في المجتمعات البشرّية، هي التي تقوم وحدها 

برعاية األطفال هذه المّدة الطويلة جداً، فهل بإمكانها وحدها أن تسعى لكسب 

  .رزقها وتربية أطفالها؟ واضح أّن األمر في غاية الصعوبة

ذي يقوم وحده برعاية األطفال مدة طفولتهم، ولو افترضنا أّن األب هو ال

فيشرف على تربيتهم ورعايتهم وكسب رزقهم، فهل بإمكانه وحده أن يفعل ذلك؟ 

  .واضحً  أّن األمر في غاية الصعوبة أيضا

وهذا يعني أّن صيغة . إذن ال بد من توزيع األدوار بين األم واألب

ضرورة اقتضتها فطرة  األسرة في االجتماع البشري هي صيغة حتمّية، وهي

وقد أخفقت . فال مجال إذن لالستغناء عن هذه الصيغة االجتماعّية. اإلنسان

  ٩٩.تاريخياً كل المحاوالت التي أرادت أن تقفز عن صيغة األسرة

في المجتمعات القديمة كان اإلنسان يعمل ويصبح منتجاً عندما يدرك سن 

ولكن عندما تطورت البشرّية . يدةوغالباً ما كان يتزوج وُيكّون أسرة جد. البلوغ

وشهدت مرحلة االنفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي وجدنا أّن فترة 

، وأصبح الفرد في الغالب غير قادر على الطفولة واإلعداد قد أخذت تطول

االستقالل واالعتماد على النفس، على وجه الخصوص في المجال االقتصادي، 

هذا .  التعليم الذي قد يمتد سنوات بعد بلوغه الثامنة عشرةوذلك نظراً لحاجته إلى

يعني أّن التطور العلمي والتكنولوجي أّدى إلى أن تطول فترة اإلعداد، وأصبح 

من هنا ازدادت حاجة الناس إلى صيغة . الفرد أكثر حاجة إلى رعاية اآلخرين

                                           
  .يوضح أبو األعلى المودودي هذه الفكرة في مقدمات كتابه الحجاب .٩٩
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؛ ريةتطو ضرورة فلم تعد األسرة ضرورة بشرية فقط، بل أصبحتاألسرة، 

  .فكلما ارتقى المجتمع احتاج لألسرة أكثر

نخلص من كل هذه المقدمات إلى القول بأّن التطور يحتاج إلى صيغة 

األسرة، وأّن إقامة المجتمع على أساس من األسرة ُيلبي حاجات التطور، وأّن 

المجتمع الذي تضعف فيه العالقات األسرية يقع في مأزق التعارض مع الحاجة 

وقد تنّبه إلى ذلك فالسفة الغرب وعلماؤه . تقاء العلمي والتكنولوجيإلى االر

وساسته، بل إّن معظم اإلشكاالت والتحديات التي تواجه الحضارة الغربّية اليوم 

ترجع في األساس إلى ضعف بنيان األسرة، وأقل هذه اإلشكاالت ضرراً هو 

ت تجد أّن نسبة الوفيات إشكال التناقص السكّاني في عدد من الدول المتقّدمة، فأن

عندهم أعلى من نسبة المواليد، مما يعني أّن هذه المجتمعات في طريقها إلى 

  . اليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا: ومن األمثلة على ذلك. االنقراض
  

  ١٠٠:المرأة والعمل

ليس هناك نص شرعي ُيفّصل أحكام عمل المرأة، بل إّن األمر متروك 

وال شك أّن المرأة تعمل كالرجل، . مصلحة الفردّية واالجتماعّيةلإلنسان يقّدر ال

ولكن يغلب أن يكون عمل المرأة في مصالح األسرة من غير أن تتلقى راتباً 

وعلى مدى التاريخ البشري كان يتم توزيع أدوار العمل بما يتالءم . مقابل ذلك

                                           
  : للمتابعة.١٠٠

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٤٣٢ -٤١٩مالمح المجتمع المسلم، يوسف القرضاوي، ص .١

  م١٩٩٦، ١ط

  م١٩٦١، ٣المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٢

، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٧٨-١٧٧حول قضايا األسالم والعصر، يوسف القرضاوي، ص .٣

  م١٩٩٢، ١ط

               م١٩٧٨، دار الفكر، بيروت، ٢٢٨-٢١٩إسالمنا، سيد سابق، ص .٤
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 األطفال، وبما وبما أّن المرأة تحمل وتُرضع وتحضن. مع فطرة الرجل والمرأة

أنّها أقدر من الرجل على القيام بهذه الوظيفة الجليلة، فقد نتج عن ذلك أن يكون 

ومما عزز هذا الواقع . أغلب عمل المرأة في الدائرة القريبة من البيت واألسرة

كون ابتعاد المرأة عن هذه الدائرة في العمل يشكل نوعاً من الخطورة عليها، 

  .من قبل الرجال لجاذبيتها الجنسّيةنظراً ألنّها مستهدفة 

تمّيزت العصور األخيرة بخروج المرأة للعمل في دائرة أوسع من دائرة 

األسرة والقبيلة، وأصبحت كالرجل تتلقى راتباً مقابل عملها، مما جعل مسألة 

عمل المرأة مطروحة للنقاش شرعياً واجتماعياً، وذلك لالنعكاسات الكبيرة لهذا 

فقضّية عمل المرأة هي . لواقع االجتماعي، والفكري، والقيميالخروج على ا

قضّية معاصرة لم تكن مطروحة في العصور السالفة، وعندما طرحت كان 

  .للشريعة اإلسالمّية حكمها المؤسس على األصول المستمّدة من القرآن والسنّة
  

  :أمثلة على مجاالت آمنة لعمل المرأة

لمجال للمرأة فيه دور كبير وفّعال، وال يؤثر  وهذا ا:مجال التربية والتعليم .١

وعندما يكون هناك . عملها في التربية والتعليم على قيامها بواجباتها األسرّية

صدق لدى المسئول فإنّه يكون حريصاً على مراعاة أن تعمل المرأة قريباً 

 .من دائرة أسرتها

 المجال وهي  حيث يمكن للمرأة أن تعمل في هذا:مجال الهندسة المعمارية .٢

قريبة من بيتها، بل يمكن أن يكون مرسمها في بيتها، وكذلك األمر في مهنة 

الخياطة، ومهن أخرى يمكن أن تقوم بها المرأة بشكل فّعال وهي في راحة 

 .وأمن واطمئنان، من غير أن تفّرط في حق زوجها وأطفالها

 .  النسائي والطب المخبري والصيدلةمجال الطب .٣
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ة يتم إنشاء صناعات مالئمة في قلب األحياء السكنيفي بعض الدول  .٤

  .تستقطب نساء تلك األحياء

ينبغي التنّبه هنا إلى أّن مجتمعنا الفلسطيني لم يعانِ كثيراً من عمل 

المرأة، ألّن عمل المرأة لم يتحول بعد إلى ظاهرة اجتماعّية، وهو ال يزال 

حاسم في حالة خروجها إلى وستظهر المشاكل بشكل كبير و. منضبطاً إلى حٍد ما

وال شك أّن قيم المجتمع تساعد . العمل بشكل كثيف مع غياب التخطيط المسئول

 .في التخفيف من سلبيات العمل غير المنضبط
  

  :قضية للنقاش

كيف يمكن أن نخطط ألعمال تالئم فطرة المرأة وتساعدها على التوفيق بين  

 عملها وواجباتها األسرّية؟ 

 .العاملةمفهوم المرأة  

  

   :لعمل المنتجا

إّن دور المرأة في العمل المنتج هو دور كبير وفّعال، ويكفي أن 

نستعرض دورها في صناعة اإلنسان لندرك مدى عظَم دورها في اإلنتاج 

ولو استعرضنا، مثالً، ما تقوم به المرأة الفالحة من جهد وعمل ألدركنا . الحقيقي

وعندما نستعرض ما . المجتمعات الزراعّيةعظَم دورها في عملية اإلنتاج في 

على الرغم من ذلك . تقوم به المرأة في الريف والحضر ندرك أهمية ما تقوم به

نجد هناك من ُيصنّف النساء إلى عامالت وغير عامالت، فيعتبر أّن المرأة التي 

 أجرة هي غير عاملة، وهذا  بغيرتعمل بأجرة هي عاملة، وأّن التي تعمل

خديعة يقصد بها إشعار ير واقعي، وهو تصنيف يظلم المرأة، وهو تصنيف غ

  .المرأة بتفاهة وظيفتها العظيمة عندما تكون أماً وربة أسرة
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ولتتضح الفكرة، وتظهر المفارقات والتناقضات في هذا المنطق العجيب، نعرض 

   :الصور اآلتية

. هرياًممرضة تشرف على معالجة عجوز ثري وتتلقى مقابل ذلك راتباً ش 

، تنفق في المقابل هناك امرأة لديها عشرة من األطفال !!هذه امرأة منتجة

ليلها ونهارها في تعليمهم وتربيتهم، والقيام على جميع شؤونهم، وهي ال تجد 

 !!هذه امرأة غير منتجة. الوقت للراحة، وال تتلقى على ذلك راتباً
  

وتتلقى المكالمات امرأة تعمل سكرتيرة تقضي وقتها جالسة على المكتب  

هذه امرأة . وتطبع الرسائل، وتبقى على ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي

طفال فليست بمنتجة األها تتلقى راتباً، أّما تلك المرأة أم العشرة ، ألنّمنتجة

 !!!ألنها ال تتلقى راتباً من زوجها
  

عة معلمة تقوم بتدريس عشرين طفالً لمدة أربع ساعات يومياً عدا يوم الجم 

 أّما تلك المسكينة .هذه امرأة منتجة ألنها تتلقى راتباًوأيام العطل الكثيرة، 

طفال العشرة وتطعمهم وتغسلهم وتغسل لهم وتمّرضهم وتحل األالتي تعلّم 

فهذه غير منتجة، ألنها ال تتلقى مشاكلهم، ثم هي تعتني بزوجها ومشاكله 

  !!راتباً
  

ة للنقاشقضي:  

 . في تفعيل وتنظيم العمل الفردي والمجتمعيصالحة الدور النظم السياسية 
  

  ":نظرات في كتاب اهللا الحكيم: "مقال مقتبس من كتابنا :القوامة حق للمرأة

الرجاُل قَوامون على النساء بما فَـضل اُهللا        ": من سورة النساء   ٣٤ في اآلية    جاء

 ."... وبما أنفقوا من أموالهم،بعضهم على بعض
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  :"ن على النساءالرجال قوامو"

 أي كثيـر  ،" فالن صـّواٌم قـّوامٌ    ":هو من يكثُر من القيام، ومن هنا نقول       : القّوام

ة كثرة القيام على    وعليه فإّن من أهم وظائف الرجال األساسيّ      . الصيام كثير القيام  

صيغة تقرير مشْعرةٌ بأن األمر قانون      والالفت هنا أّن الصيغة هي      . شؤون النساء 

  .فطري

  :"فَضل اُهللا بعضهم على بعضبما "

لُهم بمـا فـضّ   : الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى أّن المعنى هنا يرادف قولَنـا           

وهذا مذهب تدعو إليه األفكار الُمسبقة لدى الكثيرين والمتعلقة بنظـرتهم           . عليهّن

 حيـث يقـول     ،أّما النّص القرآني فهو في غاية الوضـوح       . الخاّصة إلى المرأة  

 فالرجل ُمفّضل على المرأة،     ،"بما فَضل اُهللا بعضهم على بعض     ": تعالىسبحانه و 

وال شـك   . الفضل في اللغة هو الزيادة    ومعلوم أّن   . والمرأة مفّضلة على الرجل   

 ولـدى المـرأة     .أّن لدى الرجل زيادة شاءها الخالق الحكيم لتتناسب مع وظيفته         

فاضل بين الرجل والمرأة حتى     وعليه ال نستطيع أن نُ    . زيادة تتناسب مع وظيفتها   

 فإذا كان المطلوب بناء     ، تماماً كما هو األمر في الطبيب والمهندس       .نُحّدد الوظيفة 

  .وهكذا...  األمراضلمعالجة والطبيب أفضل ،بيت فالمهندس أفضل

إذا كان األمر كذلك، فلماذا إذن ُيكثر الرجاُل من القيـام علـى شـؤون               

لفضل الفطري لدى الرجال اقتضى واجباً عليهم تجاه        أّن ا : والجواب هنا ! النساء؟

 ففضل الرجل أنتج واجبـاً،      ،النساء، وفضل النساء اقتضى حقاً لهّن على الرجال       

 )زيادته(ة  وال شك أّن بعض جوانب فضل الرجل الفطريّ       . وفضل المرأة أنتج حقاً   

عـاق   أّما فضل المـرأة فقـد أ       .جعلته األقدر على الكسب في الواقع االقتصادي      

 لذا فقد أنتج فضل الرجل في هذا الجانب واجباً، في حـين             .قدرتها على الكسب  

وبناء على ذلك كان الرجل هو األكثر قياماً على شـؤون           . أنتج فضل المرأة حقاً   

  .المرأة، لما أنتجه فضلُُه من واجبات، ولما أنتج فضل المرأة لها من حقوق
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لواجب ُينتج حقاً ُيكافئ القيام بهذا      الالفت في االجتماع البشري أّن القيام با      

أّن كل وظيفة في المجتمع يقابلها من الحقوق ما يكافئها ويساعد على            و ،الواجب

 فرئيس الدولة، مثالً، هو أعظم الناس مسئولّية وبالتالي هـو األعظـم             ،القيام بها 

القيـام  وبقدر تحّمله للمسئولية يقابله الناس بمردود من الحقوق تساعده على       . حقاً

 حقوقاً تساعده علـى القيـام        له ة تَفرضُ والشُرطّي هو صاحب مسئوليّ   . بوظيفته

 .من الفروض االجتماعّية    هي بل الجماهير طاعته من ق  من هنا نجد أّن      و ،بواجبه

يقابلونه بالعصيان  فسوفي الوقت الذي يشعر فيه الناس بتفريطه وتقصيره بواجبه          

القبول واالحترام فألولئـك الـذين ُيخْلـصون        أّما الطاعة و  . والرفض واالحتقار 

  .ويقومون بواجبهم خير قيام

قابـل  وإذا كان الرجل قّواماً يؤّدي واجباته ويمارس وظيفته، فال بد أن يُ           

والعجيب أّن معنى القوامة عند الكثيرين ُيرادف معنى        . ذلك ما ُيكافئه من الحقوق    

عنى القوامة في اللغـة يـشير       الحق الذي هو للرجل على المرأة، في حين أّن م         

ه حق المرأة وليس    بوضوح إلى الواجب الذي هو على الرجل تجاه المرأة، أي أنّ          

، وهو المردود   ب على قيامه بواجبه   حق الرجل فهو األثر المترتِّ    أّما  .  الرجل حق

  ١٠١.المتوقّع نتيجة القيام بالوظيفة
  

                                           
  م٢٠٠٤، ١، مركز نون للدراساي القرآنية، البرية، فلسطني، ط٦٠-٥٨ نظرات يف كتاب اهللا احلكيم، بسام جرار، ص ١٠١
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  ١٠٢:حجاب المرأة المسلمة

ملة، فهي تعالج كل جوانب الحياة اإلنسانّية، الشريعة اإلسالمّية شريعة شا

كتب الحديث النبوي  وقد أفردت. ومن ذلك أحكام اللباس بالنسبة للرجل والمرأة

ولم تُحدد الشريعة . )كتاب اللباس(:الشريف لذلك باباً خاصاً تحت عنوان

مكن اإلسالمّية زّياً بعينه للرجال أو للنساء، وإنما حددت شروطاً للّباس الشرعي ي

  :أن تنطبق على آالف األزياء، ومن هذه الشروط

 عن  يشفأن يكون اللباس ساتراً لعورة الرجل والمرأة، فال يكون رقيقاً .١

 .يصفهاالعورة، وال يكون ضيقاً 

يحرم على الرجل أن يلبس لبسة المرأة ويحرم على المرأة أن تلبس لبسة  .٢

 من الرجال بالنساء  لعن اهللا المتشبهين:"جاء في صحيح البخاري. الرجل

فمظهر الرجل يختلف عن مظهر المرأة،  ."والمتشبهات من النساء بالرجال

وال بد لذلك من حكمة في الخلق، فجاء الدين ليعزز هذه الفوارق الفطرّية 

 ويجدر لفت االنتباه هنا إلى أّن. بمنع التشّبه، بما في ذلك التشّبه باللباس

. الخاص بالرجال واللباس الخاص بالنساء هو الذي يحدد شكل اللباس العرف

والمطلوب شرعاً أن يختلف لباس الرجال عن لباس النساء، مع توفر باقي 

 .الشروط الشرعّية

                                           
  : للمتابعة .١٠٢

  م٢٠٠٢، ٦تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحليم أبو شقة، دار القلم، الكويت، ط .١

ورات وزارة األوقاف، رأي إسالمي في مفهوم االختالط وحكمه، عبد العزيز الخياط، منش .٢

  م١٩٧٦عمان، 

  م٢٠٠٣شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، خالد العك، دار المعرفة، بيروت،  .٣

  م١٩٧٩ماذا عن المرأة، نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق،  .٤
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والمقصود هنا حالة أن . يحرم تشّبه المسلم أو المسلمة بالكافر في اللباس .٣

 .يكون للكفار لباس خاص بهم، فيتعّمد المسلم أن يلبس هذا اللباس تشّبهاً

والتشّبه يشير إلى إعجاب الُمتشّبه بالُمتشَّبه به، وشعوره بأنه فوقه في 

وال ُيعد تشابه . المقدار، والمسلم الحقيقي ال يشعر بهذا الشعور تجاه الكافر

اللباس من التشبه، فلبس الرجل البنطال ال ُيعد من التشّبه، ألّن البنطال لم يعد 

يد لباس رجال الدين من غير المسلمين، مثالً، أّما تقل. لباساً يخص أّمة بعينها

 .فهو من التشّبه

 يقصد به لفت انتباه الناس، وال عالقة لباس شُهرةال يجوز للمسلم أن يلبس  .٤

لذلك باأللوان وغيرها، وإنّما يكون بلبس ما هو غريب أو مستهجن بقصد 

ّية ومثل هذا التصرف يشير إلى خلل في البنية النفس. لفت انتباه الناس

 .للشخص، أو هو مؤشر على خلل في مروءته

هذه الشروط تُُشتَرط في لباس المرأة والرجل، إال أّن العورة التي يجب 

أّما عورة . سترها تختلف، فال يجوز للرجل أن ُيظهر ما بين الُسّرة والُركبة

  .المرأة بالنسبة للرجال من غير المحارم فكل جسدها إال الوجه والكفين
  

  :ية وظيفيةفروق فطر

إّن الفروق بين الذكر واألنثى في الكائنات هي من أبرز حقائق الخلق، 

وال يشذ اإلنسان . وهي مظهر من مظاهر التكامل في وظائف هذه المخلوقات

 حكمة الخالق باعتباره أشرف مخلوق على ظهر عن هذه القاعدة، بل تتجلّى فيه

مع الفطرة ومحققة لها، ففي وقد جاءت الشريعة الرّبانّية منسجمة . األرض

الوقت الذي جاء فيه الخطاب الشرعي للرجل والمرأة معاً، وجدنا نصوصاً 

تخص الرجل وأخرى تخص المرأة وتتعلّق بخصوصّية كل منهما، والتي هي 
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مسألة الميراث، ومسألة الشهادة، ومسألة ومن ذلك . خصوصّية وظيفّية تكاملّية

  ١٠٣.رئاسة الدولة

  :اثمسألة في المير

ليس من و .ال يصح أن ننظر إلى قضية الميراث بعيداً عن قضية النفقة .١

 المرأة صاحبة مصلحة المرأة أن نكلفها بالنفقة ثم نساويها في الميراث، ألّن

 من هنا ال .ة، وهي أقل قدرة من الرجل على السعي والكسبوظيفة اجتماعّي

 . تستطيع ذلك مع الرجل في النفقة، ألنها ال المرأةيعقل أن تتساوى

 فالمساواة في الميراث تقتضي أن ، أنّه توفي رجل وله ابن وبنتلنفترض .٢

فإذا أخذنا من نصيب البنت . ½ ونصيب البنت ½يكون نصيب االبن 

 : يكون الناتج، مقابل أن ال تُكلّف بالنفقة، وأعطينا هذا السدس لالبن،السدس

 الثلث = ) السدس-النصف (: نصيب البنت

  الثلثين = )السدس+ النصف (: نصيب االبن

فهل ترضى النساء أن ُيرّد إليهن السدس مقابل أن يـشاركن فـي النفقـات               

  !المختلفة؟

  مـن هنـا فـإنّ      .نحن ننفق كل يوم، أّما الميراث فقد ال يحصل طول الحياة           .٣

على مصلحة المرأة تكون في أن يتحمل الرجل كل النفقات، وفطرته تساعده            

  .ذلك

                                           
  )يتبع(: للمتابعة .١٠٣

  م١٩٦١، ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي،  .١

  ت.شبهات حول اإلسالم، محمد قطب، دار الشروق، بيروت القاهرة، د .٢

  م١٩٩٩، ١، دار القلم، دمشق،  ط٣٣٢-٣١٥فتاوى مصطفى الزرقا، ص .٣

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣٥٩ -٣٥٧مالمح المجتمع المسلم، يوسف القرضاوي، ص .٤

  م١٩٩٦، ١ط
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 ! فمن هو المكلف بالنفقة ؟...  أخ، وافتقرت أخت افتقر أب، وافتقر .٤

 والواقع أيـضاً يقـول      ،وليس البنت واألخت  ... االبن، األخ ،  : الشرع يقول 

من هنا نجد أّن األب ال يجد غضاضة في أن يأخذ من مال ابنه، ولكنه               . ذلك

 الخ... األخ  األمر في وكذلك، أن يأخذ من مال ابنته المتزوجةيشعر بالحرج

 على   هي مساهمة كبيرة،   ة اآلباء  مساهمة األبناء في ملكيّ     أنّ قع يشير إلى  الوا .٥

  . البنات األمر في أغلبخالف

٦.  نجـد أّن     إال أننا  غم من أّن الشرع والقانون يفرضان توريث النساء،       على الر 

 على خالف ذلك، وعلى وجه الخصوص عندما         هو الواقع في عالم المسلمين   

 ونجـد   .ة كبيرة رات والمصانع، وكل ما له قيمة ماليّ      ة العقا يتعلق األمر بملكيّ  

، ولكنهّن يرفـضن    ة الذهبيّ الحلي البنات   أن ترِث  قد يقبلن    ، مثالً ، األمهات أّن

 ! هذا الموقف؟ ولماذا هو واقع غالب؟كانفلماذا .  في العقاراتتوريثهّن

ة ، وليست قـضية عـادات       ة تتعلق بفطرة بشريّ    يدل على أّن القضيّ    إّن ذلك 

لبـت مـوازين الكـسب فـي        وقد يختلف أداء هذه الفطرة لو قُ      .  فقط تقاليدو

األكثر وهي المنفقة   أصبحت  ة، و  فأصبحت المرأة هي األكثر فاعليّ     ،المجتمع

 هل يمكن مجافاة الفطرة وإحداث مثل هذا القلب؟ ثـم مـا             ولكن. نفعاً لألهل 

 !ة؟ وهل يتالءم مع الفطرة السوّي، وما فائدتهالداعي لذلك،

ة في نظام التوريث خارج العالم اإلسالمي،       د تكون الوصّية هي األكثر فاعليّ     ق .٧

فكيف بنا لـو تركنـا األمـر إلرادة         . وعلى وجه الخصوص العالم الغربي    

ة، باعتبار أّن المال حق شخصي، كما هـو فـي           المالك، عن طريق الوصيّ   

ل يحـص  مـاذا فالرأسمالية، وليس وظيفة اجتماعية، كما هو في اإلسـالم،          

  !عندها؟
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غم من أوامر الشرع والقانون     على الر وه  عندها لن ترث النساء إال قليالً، ألنّ      

  يتحدد نجد أّن المرأة ال تحصل على نصيبها الشرعي، فكيف إذا تركنا األمر           

 ! من خالل الوصية؟ وذلكوفق رغبة المالك،

وم علـى   ة ال يق   توزيع اإلرث في الشريعة اإلسالميّ     من األمور التي تؤكد أنّ     .٨

ة، أّن األم تـرث     ما على أساس الوظيفة الفطريّ    أساس األنوثة والذكورة، وإنّ   

ى تـساو ي حالةوهناك أكثر من    . كاألب عندما يتُْرك المتوفى أماً وأباً وأوالداً      

 لكـلِّ   وألبويه": من سورة النساء   ١١ جاء في اآلية     . الرجل والمرأة  فيها إرث 

  ."..ن له ولدواحد منهما السدس مما ترك إْن كا

 األحكام في األصـل     ال يقال إنّه قد يحصل أن تكون المرأة هي المنفقة، ألنّ           .٩

ة، وال مجـال أن تُـشرع        في القوانين الوضعيّ    األمر راعي الغالب، وكذلك  تُ

ـ   . ةحاالت فرديّ من أجل    ،األحكام، وكذلك القوانين   ه قـد تتبـدل     وال يقال إنّ

 للفطرة التي فطـر      ذلك منافٍ  ، ألنّ األحوال، فيصبح الغالب هو إنفاق النساء     

 .الدين ال يرتضي مثل هذا الواقع، بل يعمل على تغييـره          و ،اهللا الناس عليها  

 القانون على مراعـاة      حيث يعملُ  ، تخالف القانون  في هذا الموقف  الشريعة  و

تعمل الشريعة على تغيير الواقع في االتجـاه        في حين   ،   والتساوق معه  الواقع

  .اإليجابي
 

  :في شهادة المرأةمسألة 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم " : من سورة البقرة٢٨٢جاء في اآلية 

  ."...فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

  ؟فما الحكمة في التمييز بين الرجل والمرأة في الشهادة

  ."احتماالت الخلل في شهادة المرأة أكبر منها في شهادة الرجل"  :فرضية
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ة صحيحة في المجمل، فال بد من التمييز في إذا كانت هذه الفرضّي

  .الشهادة بين الرجل والمرأة

  

  :بعض االحتماالت

ضعف المرأة الجسدي، مقارنة بالرجل، يجعلها أكثر ُعرضة للضغوط  .١

 .واإلكراه

هناك أطراف كثيرة يمكن أن تمارس الضغوط على المرأة من أجل منعها  .٢

: دتها، ومن هذه األطرافمن أداء الشهادة، أو إكراهها على تحريف شها

وهذا أقل في عالم الرجال مقارنة بعالم ... الزوج، األب، واألخ، واإلبن

 .النساء

القدرة النفسّية على مقاومة الضغوط هي أقل في عالم المرأة عنها في عالم  .٣

الرجل، بل إّن البناء النفسي للمرأة يجعلها غير قادرة على ممارسة الصراع 

 .والرفض

 على متابعة النظر والتدقيق في المشاهد المرعبة هي أقل مما قدرة المرأة .٤

 .عند الرجل، وكذلك األمر في المشاهد الخادشة للحياء
  

  :مسألة في رئاسة الدولة

ُيعتبر الخليفة هو المقرر األخير في الدولة اإلسالمّية، أي أنه أعلى سلطة 

أبي بكر، رضي اهللا جاء في البخاري وأحمد والنسائي والترمذي عن . في الدولة

 لما بلغ رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن أهل فارس ملّكوا : قالعنه،

 واضح من سبب ورود ." ولوا أمرهم امرأةفلح قوٌملن ُي" :عليهم بنت كسرى قال

 تشير إلى ذلك، على )أمرهم(الحديث أّن المقصود باألمر هو أمر الحكم؛ فلفظة 

  " .شيئاً من أمرهم"، أو "همولوا بعض أمور: "خالف قولنا
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من يقرأ قصة ملكة سبأ، الواردة في سورة النمل، يدرك أّن تلك المرأة 

كانت متميزة على الرجال في قدرتها على إدارة األزمات التي تواجه الدولة، 

وهذا يشير إلى إمكانّية قيام المرأة بالدور القيادي مثل الرجل، ولكن فتح الباب 

 المسالة قد يأتي بمفاسد كبيرة، وهناك قاعدة شرعّية تقول على مصراعيه في هذه

:"أي عندما يحمل الشيء منفعة ومفسدة " المفاسد أولى من جلب المنافعدرء ،

في آن واحد فإننا نرجِّح جانب درء المفسدة، أي أننا نُضّحي بالمنفعة حتى ال 

  .يكون هناك مفسدة

، ونظراً لخطورة موقعه وبما أّن رأس الدولة تتمركز في يده السلطات

. وفداحة آثار أخطائه، فال بد من االحتياط الشديد في شروط ومؤهالت تنصيبه

، بل إّن خلق األنثى عالم السلطة أشد تناسباً مع عالم الذكورةومعلوم أّن 

وقد دلّت الدراسات العلمّية . وفطرتها تتناقض مع الرغبة في الهيمنة والسيطرة

يطرة هي من خصائص عالم الذكور، وقد ُوجد أّن المرأة على أّن المنافسة والس

  .ال تميل إلى المنافسة والسيطرة، وليس لديها الرغبة في القيادة
  

  :صور من واقع األمم

منذ االستقالل األمريكي إلى يومنا هذا لم يتول منصب الرئاسة في 

ي يسمح بترشح وعلى الرغم من أّن القانون األمريك. الواليات المتحدة إال الرجال

المرأة لمنصب الرئاسة إال أّن ذلك لم يحصل إال مّرة واحدة، وذلك في 

عشرينيات القرن العشرين حيث ترشّحت امرأة في الدور الرباعي، ولم تُفلح في 

 .الوصول إلى الدور الثنائي
  

حرص النظام الشيوعي في االتحاد السوفييتي على إذابة الفوارق بين المرأة  

م، ١٩٩٠م إلى عام ١٩١٧لوم أّن هذا النظام ساد من عام والرجل، ومع
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وخالل هذه الفترة لم يصل إلى سّدة الرئاسة امرأة، بل ولم تُرشّح امرأة 

 .واحدة

هناك دول أخرى متقّدمة لم تصل فيها المرأة إلى سّدة الحكم الرئاسي،  

  ...فرنسا، الصين اليابان: ومنها

  :مفارقة

ية العظمى من النساء اللواتي وصلن إلى أعلى الالفت لالنتباه أّن الغالب

منصب في الدولة كّن في دول شرقّية غير متقّدمة، أما في الدول الغربّية 

المتقّدمة فلم يحصل ذلك إال نادراً، في مثل حالة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء 

  .بريطانيا، وحديثاً وألول مرة في ألمانيا وصلت امرأة إلى هذا المنصب
  

   :ةشرقيعجائب 

ُيعد جواهر الل نهرو أشهر شخصّية حكمت الهند بعد استقاللها في القرن  

وبعد أن توفي نهرو ترك ابنة اسمها أنديرا، والتي ُعرفت بعد . العشرين

وقد فازت أنديرا غاندي برئاسة الوزراء عن طريق . زواجها بأنديرا غاندي

 .ام ديموقراطياالنتخاب الشعبي، حيث أّن النظام في الهند هو نظ

كان ألنديرا ولدان، أحدهما يهتم بالسياسة واسمه سانجاي، والثاني ال 

وقد بلغ األمر بسانجاي أن يشارك في . يهتم بالسياسة واسمه راجيف

االجتماعات الوزارّية، ليس بصفته وزيراً، وإنما بصفته ابناً مدلالً لرئيسة 

:" ل ألّمه رئيسة الوزراءوحصل في بعض االجتماعات أن قا. الوزراء أنديرا

وقد قُتل سانجاي في حادث طائرة فبادرت أنديرا إلى "!! اصمتي إنني أتكلم

إعداد راجيف لتولي شؤون الحكم من بعدها، ولم يكن راجيف كأخيه من 

وبعد مقتل أنديرا في حادث اغتيال استطاع راجيف . حيث االهتمام بالسياسة

وبعد .  االنتخاب الشعبي الحرأن يفوز بمنصب رئيس الوزراء عن طريق
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مقتل راجيف في حادث اغتيال أيضاً تم اختيار زوجته سونيا لرئاسة حزب 

وقد فازت مؤخراً بهذا المنصب . المؤتمر، كمقدمة للترشّح لرئاسة الوزراء

عن طريق االنتخاب الحر، إال أنها لم تتول منصب الرئاسة خوفاً من الفتنة 

ندية معارضة أن تكون سونيا رئيسة لوزراء الناتجة عن رفض قوى قومية ه

والمفاجأة هنا أّن هذه . الهند، على الرغم من نجاحها في االنتخابات الحرة

المرأة هي إيطالّية التقاها راجيف في الجامعة وتزوجها، أي أنها تخّرجت من 

الجامعة وهي إيطالية، وعلى الرغم من ذلك يقوم الشعب الهندي باختيارها 

لوزراء الهند، والتي يزيد عدد سكانها على مليار نسمة، وذلك ألنّها رئيسةً 

  !!تزوجت راجيف، الذي هو ابن أنديرا التي هي ابنة نهرو
  

م، وكانت تتألف من باكستان ١٩٤٧انفصلت الباكستان عن الهند عام  

م، وفي ١٩٧٠الشرقّية وباكستان الغربّية، وبقي الشطران موحدين حتى عام 

ريت انتخابات فاز فيها مجيب الرحمن في باكستان الشرقّية، هذا العام أج

وتقرر أن يكون بوتو هو . وفاز ذو الفقار علي بوتو في باكستان الغربّية

رئيس الوزراء الباكستاني نظراً للوزن االنتخابي في باكستان الغربية، ثم 

حصل خالف شديد بين الرجلين أّدى إلى حرب أهلّية نتج عنها انفصال 

، وأصبح مجيب الرحمن رئيساً )بنغالدش(ستان الشرقية تحت اسم باك

 .للوزراء في بنغالدش، وبوتو رئيساً للوزراء في الباكستان

لم يدم الحكم لبوتو، فقد قام الجنرال ضياء الحق بانقالب عسكري على 

وبعد . بوتو، وتّم توجيه تهمة القتل لبوتو الذي ُأعدم بعد إدانته بهذه التهمة

وبعد عودة االنتخابات الحّرة . ة قُتل ضياء الحق في حادث طائرة سن١١

. استطاعت ابنة بوتو أن تفوز برئاسة الوزراء وهي في الثالثين من عمرها

  .نعم لقد فازت بنازير بوتو ألنّها فقط ابنة ذو الفقار علي بوتو
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في كان بندرنيكا رئيساً لوزراء سيالن، التي تسمى اليوم سيريالنكا، وقد تو 

وقد تّم . في الخمسينيات من القرن الماضي وترك زوجة وابنة صغيرة

انتخاب زوجته رئيسة للوزراء، فكانت أول امرأة تحكم في الشرق عن 

ومضت األيام وكبرت البنت الصغيرة فكانت المفاجأة . طريق االنتخاب الحر

 !!أنّه تّم انتخاب األم لمنصب رئيس الدولة والبنت لمنصب رئيس الوزراء
 

ماركوس من الشخصّيات الشهيرة التي حكمت الفلبين في القرن الماضي،  

وكان أكينو زعيماً للمعارضة في عهده، وقد تّم نفي أكينو خارج الفلّبين، إال 

أّن ماركوس عاد فاضطر إلى القبول برجوع أكينو إلى الفلّبين، وذلك نتيجة 

اغتياله في المطار، مما ضغوط المعارضة، وعند رجوع أكينو إلى الفلّبين تم 

أّدى إلى هياج شعبي عارم أجبر ماركوس على إجراء انتخابات رئاسّية 

ومن الجدير . ففازت كرزون أكينو، زوجة أكينو، بمنصب رئاسة الوزراء

نعم، عاملة . بالذكر أّن كرزون هذه كانت عاملة بار قبل أن يتزوجها أكينو

 .ة زعيم المعارضةبار تصبح رئيسة للوزراء، فقط ألنّها زوج

في فترة حكم كرزون أكينو قام ضدها ما يقرب من عشر محاوالت 

وكانت كل المؤشرات . انقالبّية، أحبطت جميعها بفضل وزير الدفاع راموس

وعندما انتهت فترة أكينو . تدل على أنّه الحاكم الحقيقي في فترة حكم أكينو

 المذكور، وامرأة كانت ترشّح لمنصب الرئاسة كلٍّ من أميلدا زوجة ماركوس

تتولى منصب القضاء، وكرزون أكينو، وراموس، وقبل حلول موعد 

االنتخابات تنازلت أكينو لصالح راموس، وفاز راموس بمنصب رئيس 

ومن الجدير بالذكر أّن رئيسة وزراء أندونيسيا قبل انتخابات أيلول . الوزراء
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ا في القرن م هي ابنة سوكارنو، أشهر من حكم أندونيسي٢٠٠٤عام 

  ١٠٤.الماضي
  

  

  :قضية للنقاش

 عدد النساء الالتي حكمن في الشرق أكبر بكثير : الظاهرة اآلتيةما هو تفسير

  .من عدد النساء الالتي حكمن في الغرب
  

  ١٠٥:مسألة في تعدد الزوجات

   ة فـي مجتمعنـا      تعدد الزوجات هو ظاهرة هامـشيّ      غم من أنّ  على الر

ة ملحـة ذات آثـار       قـضيّ   وكأنّها لها يجعلها تبدو   الحديث حو  الفلسطيني، إال أنّ  

 ،ة منها  وعلى وجه الخصوص النسائيّ    ، هناك قطاعات  وهذا يدل على أنّ   . عميقة

ـ    ،ة بعيداً عن منطـق األولويـات      تتعامل مع القضايا االجتماعيّ    م ضخِّ بحيـث تُ

ى وقد يرجع ذلك إلى مستو    . أهمة على ما هو     م األمور األقل أهميّ   قدِّتُالصغائر، و 

 نهدف إلى   ، في هذه العجالة   ،ونحن هنا . ة لألمم الغربيّ  األعمىالوعي وإلى التقليد    

ة تعدد  لفت االنتباه إلى أمور ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن عند مناقشة قضيّ            

  :الزوجات
  

                                           
  م٢٠٠٠، ١لبيرة، فلسطين، طرسائل نون، بسام جرار، مركز نون للدراسات القرآنية، ا .١٠٤

  :للمتابعة .١٠٥

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣٩٨ -٣٨٥مالمح المجتمع المسلم، يوسف القرضاوي، ص .١

  م١٩٩٦، ١ط

  م١٩٦١، ٣المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .٢

  م١٩٧٩ماذا عن المرأة، نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق،  .٣
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 .الواجب، المندوب، الحـرام، المكـروه، والمبـاح        :ة هي األحكام الشرعيّ  :أوالً

 فعل الرسول،    البعض أنّ   وقد ظنّ  .م هو من المباحات   وتعدد الزوجات في اإلسال   

ستحب فعلها،   التعدد هو سنّة يُ    صلى اهللا عليه وسلم، في هذا المجال يدل على أنّ         

 الرسول ، صلى اهللا عليه وسـلم، يفعـل الفـرض والمنـدوب              وهذا خطأ، ألنّ  

  .باحةة أو الندب، بل لقد قام الدليل على اإلوالمباح، ولم يقم دليل على الفرضّي
  

 ال يعتبـر    ،عدد زوجها، وإعالن سـخطها لـذلك      ل الزوجة ألن يُ   قبعدم تَ  :ثانياً

له أو  تقّبورون بين فعل المباح أو تركه،       اعتراضاً على حكم اهللا تعالى، ألننا مخيّ      

 فالتعدد مباح، وهذا ال يمنع أن يختلـف         ،ر في تغيير حكمه   خّيرفضه، ولكننا لم نُ   

  .عصر إلى عصر، أو من مجتمع إلى مجتمعالموقف من هذا المباح من 
  

 نسبة النساء تعـادل نـسبة       ي مجتمع بشري نجد أنّ    في الوضع الطبيعي أل    :ثالثاً

ه حتى   ألنّ ،ة التعدد سيبقى ظاهرة هامشيّ     وهذا يعني أنّ   ،%٥٠ي  أالرجال تقريباً   

 %٦٦قارب  تُ ال بد أن تكون نسبة النساء        امرأتينج  ن يتزوّ أ رجل من    ن كلّ يتمكّ

 أربع نساء ال بد أن تكون        من ج وحتى يتمكن كل رجل من أن يتزوّ       .من المجتمع 

  .%٨٠نسبة النساء 
  

ظمى من المجتمعات المعاصـرة، وعلـى وجـه الخـصوص           ة العُ الغالبّي :رابعاً

ة سالمّيإلمارس التعدد على نطاق واسع، وتشذ المجتمعات ا       ة، تُ المجتمعات الغربيّ 

لى أسباب منهـا الـضوابط التـي شـرعها          إ ذلك    ويرجع .فال تمارسه إال نادراً   

ة فقد أصبح التعدد فيها قاعدة وعدم التعدد         أما المجتمعات غير اإلسالميّ    .اإلسالم

  :هو االستثناء، وذلك ألسباب منها

  .إباحة الزنا عند تراضي الطرفين .١

 .ةة خارج العالقة الزوجّيعدم وجود قانون يمنع العالقات الجنسّي .٢
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التحرر الجنسي، والتي تشكل قوة ضاغطة تـدفع الرجـل          أجواء االنفتاح و   .٣

 بـل ظـاهرة     ،ة أمـراً شـاذاً    ة، بحيث تصبح العفّ   ليستجيب لنوازعه الفطريّ  

 .ةمرضّي

  فـال يجـوز  .حظر التعدد المنضبط تبيح التعدد غير المنضبط   القوانين التي تَ   .٤

ة، ة أكثر من زوجة وأكثر من أسر      ل مسئوليّ  أن يتحمّ   وفق هذه القوانين   للرجل

 بشرط أن   ، أكثر من أسرة   أن ُينشء ه يستطيع أن يعاشر أكثر من إمرأة و       ولكنّ

ل على الرجـل    سّه يُ  الموقف هذامثل   و .إطار صيغة ُملزمة    في ال يكون ذلك  

 من أهـم العوائـق أمـام         هي  والمسئوليات ات االلتزام ممارسة التعدد، ألنّ  

 إلـى   ُيـؤّدي لواقع   هذا ا  ومثل. التعدد، وواقع الغربيين أكبر دليل على ذلك      

  عن األسرة الناشئة عن العالقات غير الرسمّية،       ة المسئوليّ تحميل المرأة كامل  

 أوالد لـيس     من النساء الالتي لهـنّ     %٦٠  نجد أنّ  ، مثالً، ففي بلد كبريطانيا  

 وترجع هذه اإلحصائية إلى العقد األخير من القرن العشرين، أما           . أزواج لهّن

 .د حّدةاليوم فإن المشكلة باتت أش

ة تجعل الرجل الغربي    عالقة الزوجيّ الة على   اآلثار التي ترتبها القوانين الغربيّ     .٥

ة، مما يؤدي إلـى     لى العالقات غير الرسميّ   إ  ويفر  الرسمي ينفر من الزواج  

ضياع حقوق األوالد واألمهات، ويفتح باب التعدد على مصراعيه، ويجعـل           

 وليس غريباً بعد ذلـك      .مسؤولياتهاظاً من   المرأة تلجأ إلى عدم اإلنجاب تحفّ     

ة يزيد فيها عدد الوفيات على عدد المواليد، مما         البالد األوروبيّ  أن نجد بعض  

 .يؤذن بانقراضها
  

ة، وال  لقد أصبح التعدد اليوم هو القاعدة في كل المجتمعات غير اإلسالميّ           :خامساً

  وميلة ة الرجل  إلى فطر  ألسباب ويرجع جزء من هذا ا     .أسباباألمر من   ذلك   ل بّد

ضرورة إلى كسر كل القيـود      بالي  ، مما يجعل أجواء االنفتاح تؤدّ      للتعدد وقابليته
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بـرر كـل    يسهل عليه بعد ذلك أن يُ     فالتي تحول بين الرجل واالستجابة لنزواته،       

ات السلبّية لهذه العالقة علـى      نعكاساال عن بغض النظر    ه،عالقة تحقق له مطالب   

   .مكانتها وإنسانّيتها وكرامتهاواقع الطفل وواقع المرأة و
  

 التعدد المعاصر أصبح هـو      ة التعدد قديماً وحديثاً، إال أنّ     عرفت البشريّ  :سادساً

ـ      .ةالمجتمعات غير اإلسالميّ   القاعدة في  ة عـودة    وال تشير التطورات إلى إمكانّي

 إذن األولىف .ة شيئاً عن الواقع    ولن تغني النظرة المثاليّ    ،التعدد إلى هامش الحياة   

 أما الطمع في إلغاء التعدد تمامـاً     . التخفيف من سلبيات التعدد    كيفّيةأن نبحث في    

 والتجربة الوحيدة التي استطاعت أن تحـصر  .فهو بعيد المنال وعيش في الخيال    

  ألنّ ،ةالتعدد في دائرة ضيقة وتخرجه إلى هامش الحياة، هي التجربة اإلسـالميّ           

  .ر لفطرة اإلنسان وحقائق االجتماع البشرياإلسالم يعالج األمور من غير تنكُّ
  

فهذه مالحظات أحببنا أن تكون في عقل كل من يريد أن يبحث            ... وبعد  

ة تريد أن تقلّد     هناك دعوات متأثرة بالثقافة الغربيّ     ة تعدد الزوجات، لعلمنا أنّ    قضّي

 ذلك هـو التحـّضر،      الغرب في منع تعدد الزوجات قانونياً، بل قد يزعمون أنّ         

 إلى التقليد النابع عـن االنبهـار        هذا الموقف يرجع في حقيقته      أنّ  نُبّين أردنا أن ف

ا نإنو .ةة، وال يستند إلى وعي حقيقي بجوهر القضيّ       وفقدان الثقة بالذات الحضاريّ   

  يتساءلون عن تعـدد الزوجـات فـي اإلسـالم           أولئك الذين   منطق  من لنعجب

 ويتعامون عن واقـع      من التعدد  ة الحضارة الغربيّ   موقف ثون بإعجاب عن  يتحّدو

ُيجهدون   الذين  بعض المدافعين عن اإلسالم    واألعجب من ذلك منطق    .التعدد فيها 

 فيزعمون أّن التعدد شـّرع ألجـل حـاالت خاّصـة،            ، التعدد أنفسهم في تبرير  

ليقّيد إباحة التعـدد وليحـصره فـي حـاالت           تأويل النصوص     بعضهم يحاولو

ه موقـف    وال شك أنّ   .نهم في استرضاء الفكر العلماني     رغبة م  كل ذلك . استثنائّية

علن عن   ثم هو موقف يُ    ،ه يحمل في طياته التناقض العجيب     مضحك ومؤسف، ألنّ  
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 وهم ال شـك    .ة، وشعوره بالدونيّ   بالذات الحضارّية  تهافت صاحبه، وفقدانه للثقة   

عتبر صماماً   هذه الممارسة تُ    مجتمعنا ال يمارس التعدد إال نادراً، وأنّ       يعلمون أنّ 

قد ينجح هؤالء في استـصدار      : قولن .امات كثيرة تحفظ توازن مجتمعنا    من صمّ 

 القـوانين   بإصدار سيجدون أنفسهم ملزمين  هم   حظر التعدد، ولكنّ    لتقييد أو  قوانين

ال  التـي  ،ةإلباحة الزنا والعالقات غير المشروعة، متعللين بالحريـة الشخـصيّ      

 التعـدد غيـر     ولكنها تصلح لتسويغ  منضبط،   التعدد ال  لتسويغ تصلح في منطقهم  

  !!المنضبط

وأبلغ مثال على تناقض المنطق العلماني وصفاقته ما ينص عليه القانون   

  في المقابله يحظر تعدد الزوجات حتى على المسلمين، ولكنّاإلسرائيلي، حيث

 وتبرير .ل في بطاقته عدداً غير محدود من النساء كرفيقاتسّجيجيز للرجل أن ُي

والدهم ل من الوارثين ، غير الزوجة، يجعلهم أوالد الرفيقة تسجيلذلك عندهم أّن

  !!بانظر وتعّج ...همالذي لم يتزوج أّم

   

  :النوع االجتماعي

ة الحديث في النوع االجتماعي، المسّمى بالجندر، من كونه تأتي أهمّي

ل هذا ة جديدة تتبناها منظمات نسوّية غربّية استطاعت أن تجعفلسفة غربّي

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل استطاعت مثل هذه . المفهوم محل جدل

التنظيمات النسوّية أن تخترق بعض المستويات العليا في منظمات عالمّية، مثل 

منظمة األمم المتحدة، وأفلحت كذلك في عقد مؤتمرات دولّية تخص قضايا 

ة  فوجئت الوفود العربّيوقد. م١٩٩٥المرأة، كان من أشهرها مؤتمر بكين عام 

واإلسالمّية في هذه المؤتمرات بهيمنة تلك المنظمات النسوّية، كما وفوجئت 

ة، وذلك ة واإلسالمّيبمحاوالتها لفرض مفاهيم وقيم تأباها الشعوب العربّي
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ة السامية، ولخطرها الشديد على لتناقضها الصارخ مع القيم والمبادئ الدينّي

  .األسرة والمجتمع

  : اآلتيمساعدة علىال إلى الصفحات تهدف هذه من هنا

ة اكتساب القدرة على تحليل الواقع االجتماعي، والتمييز بين األدوار الوظيفّي 

الناتجة عن الفطرة التي فُطر عليها كٌل من الذكر واألنثى، واألدوار الناتجة 

عن الواقع االجتماعي، الذي يختلف من عصر إلى آخر، ومن ثقافة إلى 

 .أخرى

الذكور  ةقدرات المتفاوتة بتفاوت فطربال  تتعلّقاكتساب اتجاهات بناءة 

 .واإلناث

ة في المجتمع لمعرفة أسبابها وطرق القدرة على تحليل المواقف السلبّي 

  .معالجتها

 .)الجندر (إدراك مفهوم النوع االجتماعي 

 .التعرف على آثار هذا المفهوم على مستوى األسرة والمجتمع 
 

  :)الجندر (االجتماعيفلسفة النوع 

ترى هذه الفلسفة أّن التقسيمات واألدوار المنوطة بالرجل والمرأة، 

وكذلك الفروق بينهما، وحتى التصورات واألفكار المتعلقة بنظرة الذكر لنفسه 

كل ذلك هو من صنع المجتمع وثقافته ... ولألنثى، ونظرة األنثى لنفسها وللذكر

ه مصطنع ويمكن تغييره وإلغاؤه تماماً، بحيث  أي أّن ذلك كل،وأفكاره السائدة

. يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة

غّير فكرة الرجل عن نفسه وعن المرأة، وأن نغّير فكرة وباإلمكان أيضاً أن نُ

 حيث أّن هذه الفكرة يصنعها المجتمع في الطفل ،المرأة عن نفسها وعن الرجل

وتعمل المنظمات المؤيدة لهذه . صغره، ويمكن تدارك ذلك بوسائل وسياساتمن 



 ٣٢٢

الفلسفة على تعميم هذه الوسائل والسياسات، وحتى فرضها، إن أمكن، بغض 

  .النظر عن عقيدة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده

هذا يعني أّن فلسفة الجندر تتنكّر لتأثيرالفروق البيولوجّية الفطرّية في 

، فيما  أدوار الرجال والنساء، وتُنكر أن تكون فكرة الرجل عن نفسه تستندتحديد

نكر أي تأثير للفروق البيولوجّية في وهي تُ.  إلى واقع بيولوجي وهرمونيتستند،

وتتمادى هذه الفلسفة إلى حد الزعم بأّن الذكورة . سلوك كلٍّ من الذكر واألنثى

ما يريده كّل منهما لنفسه، ولو كان واألنوثة هي ما يشعر به الذكر واألنثى، و

وهذا يجعل من حق الذكر أن يتصرف كأنثى، . ذلك مناقضاً لواقعه البيولوجي

ومن حق األنثى أن تتصرف كذلك، حتى في إنشاء . بما فيه الزواج من ذكر آخر

من هنا نجد أّن السياسات الجندرّية . مرأة واحدة تنجب ممن تشاءاأسرة قوامها 

روج على الصيغة النمطّية لألسرة، وتريد أن تفرض ذلك على كل تسعى إلى الخ

لذلك وجدنا أّن بعض المؤتمرات . ة بالترغيب أوالترهيبالمجتمعات البشرّي

النسوّية قد طالبت بتعدد صور وأنماط األسرة؛ فيمكن أن تتشكّل األسرة في 

تبنّي، أو نظرهم من رجلين أو من امرأتين، ويمكن أن تتألف من رجل وأوالد بال

كما طالبت هذه المؤتمرات باعتبار . لزنى أو بالتبنّيا منمن امرأة وأوالد جاءوا 

دانة كل دولة تحظر العالقات الجنسّية بإلبت االشذوذ الجنسي عالقة طبيعّية، وط

  .الشاذة

خالصة األمر أّن الفلسفة الجندرّية تسعى إلى تماثل كامل بين الذكر 

بوجود الفروقات، وترفض التقسيمات، حتى تلك واألنثى، وترفض االعتراف 

ال تقبل بالمساواة  فهذه الفلسفة. التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة

  .التي تراعي الفروقات بين الجنسين، بل تدعو إلى التماثل بينهما في كل شيء
  

  



 ٣٢٣

  :بعض ما ينبني على فلسفة النوع االجتماعي

 .ع من أنواع التهميش لهااهتمام المرأة بشؤون المنزل نو 

 .ةمن الظلم أن تُعتبر ُمهّمة تربية األوالد ورعايتهم مهّمة المرأة األساسّي 

لدى المرأة القدرة على القيام بكل أدوار الرجل، ويمكن للرجل كذلك أن يقوم  

 .بأدوار المرأة

 .األسرة هي اإلطار التقليدي الذي يجب االنفكاك منه 

 .ويته الجنسّية وأدواره المترتبة عليهامن حق اإلنسان أن يغّير ه 

 .تلعب المالبس دوراً هاماً في التنشئة االجتماعّية الخاطئة 
  

  :قضية للنقاش

الحدادة، :  على القيام بالمهن اآلتية،ما مدى قدرة المرأة، مقارنة بالرجل

 السيارات والشاحنات، عمل المناجم، سياقة الشاحنات في المسافات ميكانيكا

  .  التدريس في األماكن النائية البعيدة عن الحضر؟البعيدة،

ما مدى قدرة الرجل على القيام برعاية األطفال الرّضع، واألطفال في في المقابل 

  .ور الحضانة، مقارنة بقدرة المرأة؟ُد
  

  :فلسفة تتناقض مع العلم

فلسفة نسوّية غربّية تعّبر عن أزمة الفكر : )الجندر(النوع االجتماعي 

هذه الفلسفة ال ويجدر بنا هنا أن نتنّبه إلى أّن . في مرحلة ما بعد الحداثةالغربي 

 بل هي تصورات فلسفّية تتناقض مع معطيات العلم تقوم على أسس علمية،

وال تملك هذه الفلسفة . الحديث، وتتناقض مع الواقع الملموس للرجل والمرأة

 وليس لديها الضمانات .ءالدليل على إمكانية إلغاء الفروق بين الرجال والنسا

ويبدو أّن . التي تجعلنا نطمئن إلى أن تطبيق هذه الفلسفة سيأتي بنتائج إيجابية

أما النتائج فهي . المجتمعات الغربّية التزال تنزلق في متاهات الفلسفة المادّية



 ٣٢٤

وتكمن خطورة هذه الفلسفة في أنه يراد لها . ماثلة في الواقع االجتماعي الغربي

تسوغ  تجربة ناجحة يتم تقديمولم . ة على مستوى العالمون فلسفة البشرّيأن تك

 على كيان المجتمعات واألسر واألفراد  مثل هذه التجربة الخطيرةقبول

  . أما تناقض فلسفة الجندر مع العلم فيظهر الحقاً. ةواإلنسانّي
  

  

  : للنقاشاياقض

  :مالحظات في عالم الحيوان

 ! البقر؟الثيران وليسالثيران، فلماذا اشتهرت إسبانيا بمصارعة  

في دول جنوب شرق آسيا هناك مصارعات للديكـة، فلمـاذا ال تتـصارع               

 .الدجاجات

ات العليا، التي تعيش في قطعان، لمن القيادة في الغالب، للذكر           ّييفي عالم الثد   

 أم لألنثى، ولماذا؟

 م متغيرة؟أدوار الذكور واإلناث في المملكة الحيوانية، هل هي ثابتة أ 
  

  :ماذا يقول العلم

ة في العقدين األخيـرين لتثبـت أّن الفـروق          لقد جاءت الدراسات العلميّ   

، وعلـى   طريقـة التفكيـر   ة بين الذكر واألنثى تنعكس بوضوح على        البيولوجّي

 حيث  ،ة في عالم التربية   وقد انعكست هذه البحوث العلميّ    . الميول، وعلى السلوك  

علماء التربية سياسات تربوّية تقوم على أساس الفروق        تتبنى الغالبية العظمى من     

أي أّن البحوث   . ة التربوّية بين الجنسين، وضرورة مراعاة هذه الفروق في العمليّ       

العلمّية ومعطيات علم التربية جاءت منسجمة مع اإلجماع البشري، الذي يقـوم            

  .موقفه على أساس علمي، وهو التجربة والمالحظة عبر آالف السنين
  



 ٣٢٥

  :تجارب علمية

ر دماغ الفأر بعد الميالد على خالف ما يحصل في اإلنسان، يتكامل تطّو

 وقد سّهل هذا الواقع في عالم الفئران على .حيث يولد اإلنسان متكامل الدماغ

ر الذكر أ فعندما ُيعطى الف.العلماء إجراء التجارب المتعلقة بتطور الدماغ

. د أنه يتصرف فيما بعد تصرفات األنثىة أثناء نمو دماغه نجهرمونات أنثوّي

ة أثناء نمو دماغها نجد أنها تتصرف ر هرمونات ذكرّيأعطى أنثى الفوعندما تُ

  .فيما بعد تصرف الذكر

مثل هذه التجربة وغيرها كشفت عن بعض أسرار السلوك البشري، فقد 

التفكير والسلوك تبّين للعلماء أّن هناك دماغاً ذكورّياً ودماغاً أنثوّياً، وأّن طريقة 

وقد اكتشف العلماء أن حصول خلل في إفرازات . والميول يحددها نوع الدماغ

ي إلى ميالد ر الدماغ البشري، يؤّدالهرمونات أثناء الحمل، أي أثناء نمو وتطّو

لّة من الرجال ذكور بأدمغة أنثوّية وإناث بأدمغة ذكورّية، ويلحظ ذلك في ق

  .والنساء
 

  :تبعض آثار الهرمونا

الهرمونات الذكرّية تزيد في العدوانّية، والهرمونات األنثوّية تقلل        : العدوانية .١

 . منها

ـ        : المنافسة .٢ ة الهرمونات الذكرّية تزيد من حب المنافسة، والهرمونات األنثوّي

 .تقلل من ذلك

الهرمونات الذكرّية تزيـد مـن الثقـة     :  واالعتماد على الذات   ،الثقة بالنفس  .٣

 .االعتماد على الذاتبالنفس والرغبة في 

٤. ع الجنسي، علـى    الهرمونات الذكرّية تخلق الرغبة في التنوّ     : ع الجنسي التنو

 .نقيض الهرمونات األنثوّية



 ٣٢٦

الهرمون الذكري هو هرمون القوة والعنفوان، وتبلغ نسبته        : القوة والعنفوان  .٥

  .عند الرجل أكثر من عشرة أضعاف نسبته عند المرأة
  

  :الرجالبعض ما يميز النساء و

الرجل أكثر اهتماماً بعالم األشياء، في حين أّن النساء أشد اهتماماً ونجاحاً في              .١

 .عالم األشخاص

ة، وهي تميل أكثر إلى الكالم      المرأة تطلب التواصل وتحب العالقات الشخصيّ      .٢

حقق نجاحاً عندما تفلح في إقامة عالقات       في العواطف، لذا فهي ترى نفسها تُ      

ين يعتبر الرجل نفسه ناجحاً عندما يفلـح فـي عـالم    في ح. ة حميمة شخصّي

 .الصناعات مثالًكاألشياء، 

. ُيظهر الرجل رغبة في المنافسة، في حين تظهر المرأة رغبة في المشاركة            .٣

من هنا نجـد أّن االرتقـاء       . ويظهر ذلك واضحاً في ألعاب الذكور واإلناث      

ة أّن نجاحهـا    الوظيفي هو دليل نجاح في نظر الرجل، في حين ترى المـرأ           

 .يقاس بقدرتها على العطاء والتواصل

ة، ولديها حدس قوي، فـي حـين نجـد أّن           المرأة أقدر على قراءة الشخصيّ     .٤

 .الرجل أقدر على اإلحساس بالمكان واالتجاهات وقراءة الخرائط
  

  :قضايا للمناقشة

  :على ضوء االختالفات البيولوجّية بين الرجل والمراة علل اآلتي

المرأة سن اليأس نالحظ ازدياد الرغبة لديها في إثبات الذات، عندما تبلغ  .١

 . من العدوانّية تشبه بعض ما عند الرجليئاًوش

في المقابل عندما يبلغ الرجل سن الشيخوخة يصبح أقدر على التعامل مع  .٢

 .األطفال، ويكتسب قدرة أكبر في التواصل والتفاهم مع زوجته



 ٣٢٧

ة فـي   نسبة النساء في المراكز القياديّ    أشارت اإلحصاءات في الغرب إلى أّن        .٣

بدايات القرن الحادي والعشرين هي أقل بكثير مما كانت عليه فـي بـدايات              

 .القرن العشرين

في صالة الجماعة يغلب أن ُيذكّر الرجال بضرورة التراص في الـصفوف،             .٤

 .وال تحتاج النساء إلى مثل هذا التذكير

 قبل الرجال هي أكثر بكثير مـن        نسبة الجرائم التي تُرتكب في المجتمع من       .٥

 .الجرائم التي ترتكبها النساء

قبل فترة الحيض بأيام قليلة يمكن أن نلحظ عنـد المـرأة بعـض الـسلوك                 .٦

 .العدواني يشبه ما عند الرجل

هناك نسبة كبيرة من النساء الالتي يضعن حملهن يفقدن العاطفة تجاه المولود             .٧

  .لفترة من الوقت
  

ةمبادئ وقيم إسالمي:  

وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على        " : من سورة النساء   ٣٢جاء في اآلية     

 وسئلوا اهللا   ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن        ،بعض

 . " إن اهللا كان بكل شيء عليماً،من فضله
 

 وهذا الفضل يجعـل     .هو الزيادة، فلدى النساء فضل ولدى الرجال فضل       : الفضل

 منهما خصوصّية يحتاجها اآلخـر، وبـذلك تتكامـل أدوار الرجـال             لكل واحد 

ى الرجال أن تكون لهم خصائص النساء، وعنـدما تتمنـى           وعندما يتمنّ . والنساء

 خصائص الرجال، يكون ذلك مؤشراً على وجود خلل فـي           النساء أن يكون لهنّ   

ـ       . ة، وهذا وضع شاذ   ة، والبنية النفسيّ  البنية الفكريّ  ضٌل وفـضل الرجـال هـو ف

وظيفي، وفضل النساء هو أيضاً فضل وظيفي، وما ينبغي ألحـدهما أن يـشعر              

  .بالدونّية عند القيام بوظيفته التي شّرفه اهللا بها



 ٣٢٨

األمومة من أخص خصائص المرأة الفطرّية، وينبغي تعزيز هذه الفطرة  

ة مع هذه الوظيفة وعندما تتعارض أي وظيفة اجتماعّي. وتنميتها وتوجيهها

 وظيفة األمومة، ألنها أشرف من أية وظيفة أخرى، ميةلشريعة اإلسالم اقّدتُ

 .كيف ال وهي تتعامل مع اإلنسان الطفل

األسرة ضرورة بشرّية، وتعزيز بنيان األسرة يضمن أجواء سليمة وصحّية  

من هنا نجد أّن الفقه اإلسالمي قد ركّز بشكل . ة األجيال واستمرارهاألنش

 .ا يتعلق بهاكثيف على أحكام األسرة وم

ينبغي تعزيز الفوارق الفطرّية ألنها تضمن قيام الرجل والمرأة بالوظيفة على  

من هنا نجد أّن اإلسالم قد عزز هذه الفوارق عندما نهى عن . أكمل وجه

 ويشمل ذلك اللباس والزينة .تشّبه الرجال بالنساء، وتشّبه النساء بالرجال

 .وغيرها من المظاهر

أة أن الرجل تجاه مفاتن المرأة عندما طالب المرراعى اإلسالم ضعف  

 .تستتر، ألّن الرجل حسي بعينيه أكثر من المرأة، والمرأة حسّية بأذنها أكثر

 لذا كان للمرأة حق . للطفلاًحق ة حضانة الطفلاعتبرت الشريعة اإلسالمّي 

حضانة الطفل في صغره، لتفوقها على الرجل في هذه المهمة، بينما يتولّى 

ل الحضانة عندما يقارب الطفل سن البلوغ، ألّن الرجل هو في الغالب الرج

 .أقدر على رعاية الطفل في هذه المرحلة

ة النفقة من واجبات الرجال بالدرجة األولى، نظراً جعلت الشريعة اإلسالمّي 

لفطرتهم التي تجعلهم األقدر على الكسب، ونظراً ألهمّية وظيفة المرأة 

يضاف إلى ذلك .  باألمومة، والتي تعيقها عن الكسبة المتعلقةاالجتماعّي

 .أمور أخرى هي أيضاً من معوقات الكسب في عالم المرأة



 ٣٢٩

األمة وحماية الفكرة  ة الرجال بواجب القتال من أجلكلّفت الشريعة اإلسالمّي 

والوطن، ولم توجب ذلك على النساء إال عند عجز الرجال وعند 

 .الضرورات

ه اإلسالم الفوارق الفطرّية بين الرجل والمرأة نجده في الوقت الذي عزز في 

قد حارب كل مظاهر الظلم والعدوان، وحارب العادات والتقاليد واألعراف 

 فينبغي مراعاة الفروق .التي ظلمت اإلنسان وعلى وجه الخصوص المرأة

 والتي ، وينبغي في المقابل التنبيه إلى الفروق المصطنعة،الفطرية الحقيقية

ثيرة في هذا العالم المتلون بألوان شتى من العقائد والثقافات هي ك

 .واألعراف

ة، والمتدبر للكون الرائع الفروق الفطرّية هي بعض مظاهر الحكمة الّربانّي 

وجاءت الشرائع لتعلّم اإلنسان كيف . البديع يجد االنسجام والوحدة في الخلق

فعالقة اإلنسان بالكون  .ينسجم مع فطرته، وكيف ينسجم مع الكون من حوله

 .المحيط هي عالقة تصالح وانسجام، وليست عالقة عداء وصراع

يمكن أن ينحرف اإلنسان عن الفطرة السوّية، ومن هنا جاءت الشريعة  

. اإلسالمّية لتعلّمنا كيف نحافظ على فطرتنا سليمة، وكيف نتّقي شّر االنتكاس

اإلنسان يمكن أن رك أّن ومن يرجع إلى قصة قوم لوط في القرآن الكريم يد

ينحرف عن فطرته فيتناقض مع وظيفته التي شرفه اهللا تعالى بها، ويدرك 

أن بعض الفلسفات والممارسات المادية المعاصرة هي في حقيقتها انتكاسة 

 لم يكن صالحاً للبقاء، فكان الحكم الّرباني بزواله ورجعةٌ إلى ماضٍ شاذٍّ

 . وانقراضه

 فال هي ،سالمّية بين مصالح الفرد ومصالح المجتمعتُوازن الشريعة اإل 

وإّن ما . اشتراكّية تهضم حق الفرد، وال هي رأسمالّية تهضم حق المجتمع

ة إلى درجة تهدد كيان تدعو إليه فلسفة الجندر اليوم لهو إغراق في الفردّي
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وهي تظلم المرأة عندما تدعو . المجتمعات التي هي ضمانة لحقوق األفراد

 وهي بذلك تُجهض الدعوات الجاّدة إلى ،لتماثل بين الرجل والمرأةإلى ا

المساواة، ألّن المساواة تقتضي أن نأخذ الفروق بعين االعتبار حتى نوازن 

   .في الحقوق والواجبات
  

  

 :قضايا للمناقشة

 .مفهوم القيم، والمصدر الرئيس لها 

 .األسرة ضرورة بشرّية، وعالقة األمومة باألسرة 

ي األساس الذي تستند إليه التربية الناجحة، وموقف اإلسالم من كل           الفطرة ه  

 .ذلك

تقوم األدوار اإلجتماعّية للرجل والمرأة على أسس منها ما هو سليم وفطري،             

 .ومنها ما هو مصطنع زائف

ع حقوق ولألفراد حقوق، فكيف تتم الموازنة لضمان أن ال يكون هناك            مللمجت 

 .ظلم

 .الرجال والنساء مفهومان مختلفان ومتعارضانالتماثل بين والمساواة  
  

  للمتابعة
  ١٠٦كتاب جنس الدماغ

من الكتب الجاّدة التي ناقشت باستفاضة أثر الفروقـات البيولوجّيـة           : هذا الكتاب 

   وهو من تأليف كلٍّ من آن موير وديفيد جيسيل.على األفكار والميول والسلوك
  

                                           
  - من مقتنيات مكتبة دراسات المرأة). ن.د) (م.د. (م١٩٩٣ماغ، آن موير و دديفد جيسيل، جنس الد .١٠٦

  . جامعة بيرزيت
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، وهي منتجة سابقة للبرامج      حاصلة على دكتوراة في علم الوراثة      :آن موير  

في هيئة اإلذاعة البريطانية، وعملت في اإلذاعـة الكنديـة فـي بريطانيـا              

 . كمحررة للشؤون األوروبّية

كاتب ومقّدم برامج تلفيزيونية في تلفيزيـون هيئـة اإلذاعـة           : ديفيد جيسيل  

 .البريطانية

  :اقتباس من مقدمة المؤلفَين

 يتساوون إال في عضويتهم الرجال مختلفون عن النساء، وهم ال"

 واالدعاءات بأنهم متماثلون في القدرات .المشتركة في الجنس البشري

ة والمهارات أو السلوك تعني بأننا نقوم ببناء مجتمع يرتكز على كذبة بيولوجّي

  .ةوعلمّي

 فالدماغ وهو العضو .فالجنسان مختلفان ألّن أدمغتهم تختلف عن بعضها

 بصورة مختلفة في ُركِّبة في الحياة، ة والعاطفّيدارّيالذي يضطلع بالمهام اإل

الرجال عنه في النساء، ولهذا فهو يقوم بمعالجة المعلومات بطريقة مختلفة عند 

  .المفاهيم واألولويات والسلوكاختالف في  والذي ينتج عنه في النهاية ،كل منهما

لمي ولقد شهدت السنوات العشر األخيرة زيادة هائلة في البحث الع

لمعرفة األسباب التي تكمن وراء اختالف الجنسين، فخرج األطباء والعلماء 

وعلماء النفس واالجتماع أثناء عملهم، الذي تم بشكل مستقل، بمجموعة من 

 وهي في ذات ،النتائج التي لو أخذنا بها جميعاً فإنها تعطينا صورة متجانسة

  .الوقت صورة مذهلة من عدم التماثل بين الجنسين

: أخيراً تم التوصل إلى جواب عن هذا النُّواح المزعج والمتمثـل فـي            و

ولقـد حـان الوقـت لنـسف        ". لماذا ال تستطيع المرأة أن تصبح مثل الرجل؟       "

ة تبادل األدوار بين الرجال والنـساء إذا مـا ُأعطـوا            األسطورة التي تقول بقابليّ   
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شيء فيهما أبعد مـا      كل   فرصاً متساوية إلثبات ذلك، ولكن األمر ليس كذلك ألنّ        

  .يكون عن التساوي

ة بين الجنسين مـن     وإلى عهد قريب كان يتم تفسير االختالفات السلوكيّ       

خالل عملية التكّيف االجتماعي، مثل توقعات الوالدين اللذين تعكـس مواقفهمـا            

 ّنأ فُيطلب من األوالد الـصغار عـدم البكـاء و          ،بدورها توقعات المجتمع ككل   

 وبهذا لـم يعـط أي اعتبـار         .ةعتمد على اإلصرار والعدوانيّ   الطريق إلى القمة ي   

ة التي تقول بأننا قد نكون ما نحن عليه بـسبب الطريقـة             لوجهة النظر البيولوجيّ  

البرهان البيولوجي وفر لنا أخيراً إطاراً علمياً وشامالً وقابالً         و...لقنا عليها التي خُ 

 في فهم لماذا نحن على ما نحن        لإلثبات بالدليل، والذي من خالله نستطيع أن نبدأ       

  .عليه

ـ            ـ  وإذا كان التفـسير االجتمـاعي قاصـراً، فـإن الحّج ة ة البيوكيميائّي

)biochemical(    ّبأّن الهرمونات هي التي تجعلنـا       -ة   تبدو وكأنها أكثر معقولي 

 ولكن، وكما سنكتشف ذلك الحقـاً، نجـد أّن          –ة  نتصرف بطريقة معينة ونمطيّ   

زودنا باإلجابة الشاملة عن السؤال، حيث أّن الذي يؤدي         الهورمونات وحدها ال ت   

إلى هذا االختالف هو التفاعل بين تلك الهرمونات وأدمغة الذكور أو اإلناث التي             

  .ت سلفاً من أجل أن تتفاعل معها بطرق خاصةأعّد

 ما سوف تقرأه في هذا الكتاب حول االختالفات بين الرجال والنـساء             إّن

ن أو يجعلهما يشعران بالرضا، ولكن كال هذين المـوقفين          قد ُيغضب كال الجنسي   

على خطأ، فلو كان للمرأة من األسباب ما يدفعها للغضب، فإن ذلـك لـيس ألّن                

العلم قد قلل من قيمة المعركة التي كسبتها المرأة بعد كفاحها المرير مـن أجـل                

لى إساءة  المساواة، ولكن الغضب يجب أن يوجه أساساً إلى أولئك الذين يسعون إ           

ت العديـد مـن     أفلقد نش . ينكرون عليها جوهر تكوينها   توجيه المرأة وإلى الذين     

النساء في الثالثين أو األربعين سنة الماضية ليؤمّن بأنهن أو أن عليهن أن يكـن               
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 وفي غمرة هـذا كلـه تحّملـن اآلالم الـشديدة وغيـر              ."مثل زمالئهن الرجال  "

ه وبمجرد أن يقمن    د حملن على االعتقاد أنّ    الضرورّية واإلحباط وخيبة األمل، ولق    

 –ة   السبب المزعوم في منزلتهن المتدنيّ     -بتحطيم قيود تحيزات واضطهاد الرجال    

فإن أبواب الجنة الموعودة من المساواة سوف تفتح على مصراعيها، وسـتكون            

النساء، وبعد طول انتظار، ُحّرات في تسلق وانتـزاع أعلـى مراتـب المهـن               

  .رجالوالحرف من ال

    غم من القدر الكبير من الحرية التي حـصلت         وبدالً من ذلك، وعلى الر

عليها المرأة في التعليم والفرص في الحياة وفي عدم خضوعها لقيود المجتمـع،             

إال أّن النساء لم يحققن تقدماً مهماً بالمقارنة مع ما كان عليه وضعهن قبل ثالثين               

ولقد كانت هناك نساء    .  الذي يثبت القاعدة   والسيدة تاتشر ما زالت االستثناء    . سنة

أكثر في الوزارة البريطانية في سنوات الثالثينيات من هذا القرن مما هن عليـه              

كما أنه لم تحصل زيادة تـذكر فـي عـضوات البرلمـان             . في الوقت الحاضر  

البريطاني خالل الثالثين سنة الماضية، وبعض النساء، ومن منطلق إحـساسهن           

وصول واالقتسام المزعوم للسلطة والقوة، يشعرن بأنهّن قد فشلن،         بالقصور في ال  

  .ولكن الحقيقة هي أنهّن فشلن فقط في أن يصبحن مثل الرجال

ومن الناحية األخرى يتعين أال يكون هذا دافعاً للرجال للشعور بـالفرح            

والسرور، على الرغم من أّن بعضهم سوف يجد في ذلك سالحاً من أجل زيـادة               

هـن  فمع أّن معظم النساء ال يحسّن قراءة الخرائط مثل الرجال، إال أنّ           التعصب،  

سـيحاول  . أفضل في قراءة شخصية اإلنسان، والناس كما نعلم، أهم من الخرائط          

  "عقل الذكر، في هذه اللحظة، البحث عن استثناءات لهذه القاعدة
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  :قضية للنقاش

ق الرجل عليهـا فـي      تتفوق المرأة على الرجل في قراءة الشخصّية، ويتفوّ        

 .قراءة الخارطة الجغرافّية

 ؟ إيجابياً الفطرّية بين الذكور واإلناثف الفروقكيف يمكن أن نوظّ 

  :ويضيف الكاتبان

 فالبعض من هذه ،وقد شعر بعض العلماء بالقلق حول مصير كشوفاتهم"

 وذلك بسبب ،النتائج إما أن تكون قد طمست أو أنها وضعت بهدوء على األرفف

ه من األفضل عادة أن يتصرف ة التي قد تثيرها، ولكنّود الفعل االجتماعّيرد

اإلنسان على ضوء ما هو حقيقي بدالً من مواصلة الزعم بأّن ما هو حقيقي يجب 

  .أن ال يسود

واألفضل من هذا كله هو في أن نرحب بهذه االختالفات المكّملة لبعضها 

المرحلة أن يساهمن بمواهبهن  فالواجب على النساء في هذه .وأن نستثمرها

ة الخاصة بدالً من تبديد طاقتهن في البحث عن بديل ذكوري ألنفسهن، األنثوّي

 مهنّية – أن يجد الحلول ألصعب المشكالت ، مثالً،فيستطيع خيال المرأة الخصب

  . بضربة حدسّية واحدة–ة كانت أو منزلّي

كرة وجوب  يمكن أن يسوقه اإلنسان للدفاع عن فمسّوغإّن أكبر 

االعتراف بهذه الفوارق قد يجعلنا أكثر هو أّن  االعتراف بالفوارق بين الجنسين

ة مختلفة  فإدراكنا، على سبيل المثال، بأّن للجنس مصادر ودوافع وأهمّي.سعادة

قد يجعل منا أزواجاً وزوجات أفضل، وأكثر ... في أدمغة الذكور واإلناث،

اإلدراك بأن الرجال والنساء غير كما أّن مراعاة لحقوق ومشاعر الطرف اآلخر، 

قادرين على تبادل أدوار األبوة واألمومة فيما بينهم قد يجعل منا آباء وأمهات 

  .أفضل
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ة ولكن االختالف السلوكي األكبر بين الرجال والنساء هو في عدوانّي

)aggression (والتي تفسر إلى حد بعيد ،لة فيهمة والمتاّصالرجال الطبيعّي 

ة  والرجال لم يتعلموا هذه العدوانّي.ة على بقية األجناس األخرىنتهم التاريخّيهيم

م أطفالنا من أجل استخدامها في الحرب الدائرة بين الجنسين، ونحن بدورنا ال نعلّ

 .كي يصبحوا عدوانيين، مع أننا في الواقع نحاول عبثاً أن ننزع منهم عدوانيتهم

 راف بالفوارق بين الجنسين يقّرون بأّنوحتى أكثر الباحثين معارضة لالعت

ة، وأنه ال يمكن تفسير وجودها من خالل عملية التكيف ة هي ميزة ذكورّيالعدوانّي

  .االجتماعي

وبإمكان الرجال والنساء أن يجعلوا حياتهم أكثر سعادة، وأن يفهموا 

فوا ويحبوا فيها بعضهم أكثر، كما يمكنهم تنظيم عالمهم بشكل أفضل، إذا ما اعتر

يؤسسوا حياتهم على األعمدة الثنائية بفوارقهم، ويستطيعون بعد ذلك أن 

فلقد حان الوقت كي نتوقف عن التنازع العقيم حول . لهوياتهم الجنسانية المميزة

مقولة إّن الرجال والنساء خلقوا متساوين، فهم لم يخلقوا كذلك ولن يستطيع أي 

ائي تغيير هذه الحقيقة، ولكنها بالتأكيد مقدار من المثالّية أو من الخيال الطوب

  ١٠٧هـ.ا."ستؤّدي إلى توتر العالقة بين الجنسين

  :اقتباس من خالصات كتاب جنس الدماغ

 .النساء ليست لديهّن رغبة في فعل ما يفعله الرجال 

 طفلة بعمر ساعة واحدة تتصرف بطريقة تختلف عن تصرفات طفل ذكر إّن 

 .من العمر نفسه

                                           
  .قتباس من مقدمة الكتابتم اال. جنس الدماغ، المرجع السابق .١٠٧
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 البنات، وليس األوالد، هن اللواتي  فإّنل من والدتهّنفي األسبوع األو 

يستطعن التمييز بين أصوات صراخ طفل وضجيج عادي له حدة النبرات 

 .نفسها

والنساء . النساء أكثر حساسّية للصوت والرائحة والتذوق واللمس من الرجال 

يمتلكن القدرة على تمييز الفوارق الدقيقة في الصوت والموسيقى بسهولة 

ة وطالقة اللسان والحفظ قبل األوالد، بر، والفتيات يكتسبن المهارات اللغوّيأك

ة، وأكثر مهارة ة واالجتماعّيكما أّن اإلناث أكثر حساسّية للمضامين الشخصّي

ة واإليماءات، وهن أسرع من في فهم التلميحات التي تحويها التعبيرات اللفظّي

ة، ألنهّن يعتمدن بشكل  والشفهّيالرجال في عمليات تحليل المعلومات الحسّية

 .أكبر على إحساسهّن الداخلي

ة، والهيكل العظمي، حجم الجسم والتقاطيع الجسدّي(ة هناك فروق بدنّي 

ة موازية في  هناك اختالفات جوهرّيإّنو ،)الخ... واألسنان، وفترة البلوغ

 .ةالوظائف الدماغّي

داخل الرحم أصبحن أكثر ة الفتيات الالتي تعرَّضن إلى الهرمونات الذكرّي 

تأكيداً للذات وثقة بالنفس، وفضلن حين كن طفالت صغيرات صحبة األوالد 

 أقل اهتماماً من والمشاركة في األنشطة التي تدور خارج المنزل، كما أنهّن

 بالعرائس واللعب المستغرق في األحالم ورواية القصص والحديث أخواتهّن

 يصبحن أقل  في النهاية إلى أنهّنإلى الفتيات األخريات، ويصل األمر

أما األوالد الذين تعرضوا لهرمون األنوثة داخل . اهتماماً بأمور األمومة

ة،  فأصبحوا أقل عدوانّي،الرحم، فقد انتحوا في سلوكهم ناحية السلوك األنثوي

 .ةوأقل تأكيداً للذات، وأقل إقباالً على األلعاب الرياضّي
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بمعنى أّن ، ة بين أدمغة الرجال والنساءوجّيوهنالك أيضاً فروق مورفول "

 يكون الدماغ مركباً بشكل ُمحكم الرجال ففي ؛هناك اختالفاً في التركيب أو الشكل

 وحيث .تحليل المعلومات البصرية والمكانية والتفكير الرياضيوفّعال يمكنه من 

إلمكانات أّن الرجال يتفوقون في هذا المجال فإنهم يستدعون بصورة أكثر هذه ا

وبنفس الطريقة فإّن . بالتحليل وإطالق النظريات في طريقة تعاملهم مع الحياة

وبناء على .  الدقة والتتابع والطالقة اللغوية مصمم لمهارات تتطلبالمرأةعقل 

ة عالمهن ليست كتلك التجريدّية الصريحة للرجل، ولكنها أشبه ما ذلك فإن خلفّي

  .لهاتكون بصورة مصغرة أحكمت تفاصي

والنساء يتمتعن بترابط أكثر بين شقي الدماغ، وهذا يعزز لديهن 

 وأحياناً يكون هذا االتصال بين نصفي .ة التي تستخدم اليدين معاًالمهارات اليدوّي

 كمن يحاول أن يركز انتباهه عندما –الدماغ مصدراً لإلرباك ومعرقالً للكفاءة 

ة تكمن في القدرة الزائدة على  لكن الفائد–يكون هناك من يتحدث في الجوار 

  .ةيربط وفهم ونقل المعلومات اللفظية وغير اللفظية وكذلك العاطف

وحيث أّن جنس الدماغ يتحدد وهو في مرحلة التكوين العصبي داخل 

 اختالف جنس الدماغ ال يظهر بشكل كامل حتى تبدأ هرمونات البلوغ الرحم فإّن

تعزز حسب ارتفاع وانخفاض تدفق في التدفق، وآنذاك تظهر االختالفات وت

 ستدفع بالرجال إلى العنف – إذا اتخذت منحى التطرف –الهورمونات، وهي 

وفي الغالب فإنها تعطي . ة والنفسّية غير المنطقّيةوبالمرأة إلى التقلبات السلوكّي

الرجال قدراً أكبر من الثقة بالنفس والقدرة على التركيز والتفرد بالرأي 

 بينما هي عند النساء تنّمي الحاجة والرغبة إلى إقامة وإدامة ...والعدوانّية

  .عالقات حميمة مع من حولهن من الناس
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ويؤثر مستوى الهرمون الذكري عند سن البلوغ على مستوى الكفاءة 

العقلّية عند الرجال، فالمستويات الهرمونّية المرتفعة جداً أو المتدنّية جداً تكبح 

قدرات المكانّية بالطريقة نفسها التي تتركها عملّية مزج المهارات الرياضّية وال

 حين يكون هذا المزج كثيراً جداً أو قليالً جداً بمادة –الوقود بالنسبة للسيارة 

ة ربما يكون ة الرياضّيوالعبقرّي.  من ضعف في كفاءة أداء محركها–األوكتين 

  .لها ذلك المستوى المتوسط من الهرومون الذكري

متقدمة من العمر وحين تبدأ ينابيع الهورمونات بالنضوب، وفي مرحلة 

تأخذ هذه الفروقات العقلية بفقدان طابعها الحاد الذي كانت تستمد عناصر قوتها 

منه، فتصبح المرأة أكثر عدوانّية ورغبة في تأكيد الذات، وذلك ألّن الهرمونات 

هرمون الذكري ة تكون قد فقدت عناصر قوتها وقدرتها على تحييد الاألنثوّي

فهنالك أساس بيولوجي لذلك النمط الشائع من . والمتواجد لدى جميع النساء

النساء المتقدمات في العمر، والمتميز بظهور الشعر في وجوههن إلى جانب 

أما الرجال فإن اتجاهاتهم يظهر عليها . بروز بعض النزوات واألطباع الغريبة

م في الهبوط وبالتالي يصبحون أقل الضعف حين يأخذ مستوى التستوسترون لديه

ة المتواجدة عندهم بشكل طبيعي، ولو نظرنا قدرة على تحييد الهرمونات األنثوّي

إليهم وهم يتأملون حديقة المنزل لوجدناهم يتساءلون عن السبب الذي جعلهم 

  .يبددون هذا العمر الطويل في الصراع والكفاح في سبيل الصعود الوظيفي

 يستطيع أن يقدم لنا تفسيراً للطريقة التي أصبح ، ذلك بناء على،فالعلم

 المنادين ، بعض السياسيين ولكن،فيها الرجال والنساء مختلفين عن بعضهم

وفي الحقيقة فإن قلة من . بمساواة المرأة بالرجل، سوف ينكرون صدق العلم

 تبطل العلماء يجادلون بأّن اآلراء السياسية المطالبة بالمساواة قادرة على أن

سالمة العلم نفسه، فأحد الكتّاب يقول بأننا خاضعون بقوة لفكرة تساوي الجنسين 

 – إرادياً أو الإرادياً –وإّن الجو الجنساني مشحون لدرجة أّن الباحثين وبحوثهم 
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تكون عادة متحّيزة، وبأّن آالف الدراسات اإلكلينيكّية تخلو من أي معنى، وأّن 

ة، والمقاالت األكاديمّية التي ال حصر لها إنما ت أهمّيالفروق التركيبّية ليست ذا

  .ذهبت أدراج الرياح وهي تحاول أن تدعم مغالطة علمّية

ويعتقد آخرون بأنه حتى لو كان العلم مصيباً فإنه ال حق ألحد في أن 

يستمع إلى هذا الصدق بسبب التخوف من إساءة استخدام هذه الحقيقة العلمّية 

  : علماء وظائف الجسم النرويجيين عن ألمه فيقولويعّبر أحد. الحقاً

، ومن بينهم أولئك الذين وصلوا أعلى المراتب بين جمهرة ونالناس المثقف"... 

العلماء، ُيظهرون الجهل نحو الحقائق البيولوجّية األولّية، أو أنهم ببساطة 

 يتمسك بالرأي القائل بأنه حتى لو كانت الفوارق في... ينكرونها، والبعض

السلوك بين الجنسين ترجع في جزء منها إلى فوارق بيولوجّية بينهما، إال أّن 

المناقشات في هذا المجال يجب أال تجري حتى ال نُخاطر بمنح أنصار العنصرّية 

  ".والعناصر غير الديموقراطّية مبرراً للتمسك بآرائهم
  

لهذا إّن كاتب المقالة السابقة يعتقد بأّن من واجب العلم أن يتصدى 

ه رأي غير علمي، وثانياً ألنه يشوش إحساسنا بالعدالة، والتي لن الرأي؛ أوالً ألنّ

نستطيع الكفاح من أجل تحقيقها إال من خالل معرفة حدود وإمكانات طبيعتنا 

  .البيولوجّية

إّن إهمال الحقائق األساسّية للطبيعة البشرّية يكون في أقل االحتماالت 

  ."سير تلك الحقائقفي مستوى خطورة إساءة تف
  

  :قضايا للنقاش

أفادت بعض الدراسات اإلحصائّية في أوروبا بأّن هناك إمرأة واحدة بين كل             

 . عالم رياضّيات١٣
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  :كيفّية توظيف تفّوق المرأة على الرجل في 

 .قوة الحدس، ومهارة فهم اإليماءات والتعبيرات .١

  .ة للصوت والذوق والرائحةالحساسّي .٢
  

 نحن من أنصاره، يجادل بأننا نستطيع االستفادة أكثر         إّن الرأي، والذي  "

من هذا العالم متى ما فهمنا كيفّية تركيبه وصنعه أكثر مما لو كنا نحاول أن نبني                

  .العالم الذي نريد من مواد ولوازم ال نعرف عنها شيئاً

فالجهل أو اإلنكار للفروق لم يجعال العالم مكاناً طيبـاً للعـيش بالنـسبة              

  يقول في Lionel Tigerالعالم األنثروبولوجي األمريكي ليونيل تايجر و. للمرأة

 إّن المفاهيم المتداولة اآلن في العالم حول المـساواة بـين الرجـل              :هذا الصدد 

وإذا كنت ممن   . والمرأة قد أدت في واقع األمر إلى مزيد من عدم المساواة بينهم           

 ال تغّير مؤسـسات وبنـاءات       يرفضون األدلة حول الفوارق الجنسانية فإنك بهذا      

ففي هذا الوقت يتعين علـى      " ولذلك،. المجتمع بطريقة تسمح بتسوّية هذه الفروق     

، وهن الالئي ُيطلب منهن أن ينافسن       النساء أن يقمن بتسوية الخالف مع أنفسهنّ      

الرجال في مؤسسات يقوم الرجال بتوجيهها، وتكون النتيجة النهائّية لذلك هي في            

  ".واصل، والمزيد من التذمر والقلق الذي نشهده حالياًحرمانهن المت

 أداء الفتيـات المتحـان      إّن: ويسرد البروفيسور تايجر مثاالً معبراً لذلك     

 استناداً إلى وقت الـدورة الـشهرّية، والـبعض مـن            %١٤كتابي يهبط بمعدل    

يـة  العقليات األنثوّية الممتازة يحكم عليها بالحصول على نتائج من الدرجـة الثان           

، وهذا ال يمكـن     ) Calendar(بحكم األمور البيولوجّية ومجرد مصادفة التقويم       

اعتباره عدالً بأي شكل من األشكال، ومع ذلك فإّن العديد من النـساء يفـضلن               

قر وُيدخل في اعتباره هذه     القبول بهذا اإلجحاف على أن يطالبن بنظام لالختبار يُ        

ّن نسبة مماثلة من الرجال عانت مـن إعاقـة          ولو أ . اإلعاقة األنثوّية البيولوجّية  
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مشابهة لتلك التي للنساء، لكان ذلك رهاناً رابحاً بأّن تشريعاً سيوضع للتخفيـف             

  .من آثارها
    

ومع ذلك يظل ذوو النوايا الحسنة من الساسة والمربين على إصرارهم،           

 ففـي   ،وإن كان بوسائل أقل تعسفاً، في رسم نهاية للفوارق الجنـسانّية الـشائعة            

فصول المدارس التقدمّية يقرأ األطفال عن األميرة التي تنتصر على التنين وتُنقذ            

أما المعلم  . وترسم لنا الكتب صور نساء إطفائّيات ومن سائقات الشاحنات        . األمير

المعادي لمبدأ اختالف الجنسين فيقترح على طلبته أن يكتبوا موضوع إنشاء يبدأ            

كمـا أّن   ". دية قفازات المالكمة ودخلت إلـى الحلبـة       لبست نا : "بالكلمات التالية 

 وال ينبغي   .الفتيات يجب أن ال يسمعن المديح بسبب تفوقهن في النظافة والهندام          

ما لم يتمادوا    –للطالب دون الفتيات أن يسمعوا التقريع بسبب سلوكهم المشاغب          

لجنسين عمليـة   وإّن عملية التعليم التي تقوم على المساواة بين ا        . في سلوكهم هذا  

  .كلّية يجب أن تشمل كل جوانب بيئة الفصل الدراسي

 –األولى وهي حتمّيـة الكـذب باسـم التعلـيم      : ولكن ثمة مشكلتان هنا   

والثانيـة أّن هـذه     . واألسوأ من ذلك هو أنه كذب ال يخفى حتى على األطفـال           

يكون  وربما   .الطريقة الكلية لن تترك سوى القليل من الوقت لتعلم أي شيء آخر           

 هو نظام إدخال المعلومات الـذي       )المحو الجنساني (من أكثر األمثلة سذاجة على      

 يقوم الطابع بإدخالهـا، فهـذا       )هو ( بعد كل كلمة   )هي(يدرج أوتوماتيكياً كلمة أو     

يضمن التخلص األوتوماتيكي من الكتابة المتحيزة جنسانياً وبهذا نحصل على قمة           

  هـ.ا."مكننة اللغة في هذه المسالة

  :حالة للنقاش

 تفّضل صحبة أقرانها الـذكور دون اإلنـاث،         ،سميرة فتاة في الثامنة من عمرها     

تحب المشاركة في األنشطة خـارج البيـت        ووتحبذ ألعاب الكمبيوتر البوليسّية،     
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ة، وتظهر الرغبـة فـي      وتفّضل ذلك على األنشطة البيتّية، ولديها نزعة عدوانيّ       

  .لى ابنتهوالد سميرة قلق ع .تأكيد الذات
  

  قتباس من مجلة العربي الكويتيةا

كتب الدكتور محمد الرميحي، رئيس تحرير مجلة العربي الكويتّية، فـي           

الرجال من كوكب المريخ والنساء من      (مقالة حول كتاب    ،  م١٩٩٧ /٤٦٢العدد  

كتاب أضحى لمدة عام كامل على رأس قائمة المبيعات من          : فقال) كوكب الزهرة 

عندما قلّبتُه ألول مرة وجـدت أّن       . من الواليات المتحدة وبريطانيا   الكتب في كلٍّ    

عنوانه غريب بعض الشيء، فلم أهتم به، ولكنني عندما وجدت هذا العنوان يعود             

للظهور أسبوعاً وراء أسبوع وشهراً وراء شهر كأفـضل الكتـب مبيعـاً فـي               

  .رأتهفال بد أّن به شيئاً خاصاً يبرر هذا اإلقبال، فق...  األسواق

، وهو أسـتاذ فـي التحليـل    jhon gray جون كريمؤلف الكتاب هو 

وإليـك  . للجنسين النفسي، قضى ربع قرن من حياته يحاضر في دروس خاصة         

 : بتصّرف الدكتور الرميحيما لخّصهبعض 

تعلـم  . قضى المؤلف سبع سنوات في البحث واالستقصاء لكتابة هذا الكتاب          

 وعن طريق هذه المعرفـة أنقـذ        .لعكسكيف تختلف النساء عن الرجال وبا     

أسراً كثيرة من التحطم والطالق واالفتراق، كما أنه أنقذ فوق ذلك األطفـال             

 الذين سوف يعانون أكثر 

  ...               القلوب لن يأتي بثمار طيبة إال إذا كانت هناك قناعة سـابقة بـأن فَتح

   ر، وكيفية   مختلفة في كيفية التفكي    ؛ة مختلفة الرجال والنساء مخلوقات بشري

، االتصال والتعبير عن المشاعر، وفي كيفية التصرف في المواقف المتباينة         

  كما أنّ  ،بل مختلفون في فهمهم لألحداث والعالقات، وحاجتهم للحب والعطف        
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طريقة تعبيرهم عن المشاعر مختلفة، وفي هذا األمر يكادون يكونـون مـن             

 .كوكبين مختلفين

ماً للمرأة، فإّن تقديم المـساعدة لـيس بـاألمر           تأكيد الثقة بالذات ليس مه     إّن 

الرجـل  . السلبي، واالحتياج إلى المساعدة ليس مظهراً من مظاهر الضعف        

 .ربما يشعر باإلهانة عندما تقدم له المرأة المشورة

... أحد الفروق الكبيرة بين الرجل والمرأة هو كيفية التصرف أمام الضغوط             

كلة، وهي تشعر بالتحسن عن طريق      هو يشعر بالتحسن عن طريق حل المش      

 .الحديث عن المشكلة

ة عندما يتحققون من حاجة اآلخرين إليهم، والنـساء         الرجال يشعرون باألهميّ   

 .يشعرن باألهمية والتفاعل عندما يجدن الرعاية

االختالف بين الجنسين يشكل عامل جذب للرجل، هو قاس وهي مرنة، هـو              

يا بالمعنى النفسي، هو بارد وهي ساخنة       ذو زوايا حادة، وهي مستديرة الزوا     

 .ه متكاملبشكل سحري، فإن اختالفهما يبدو وكأنّ

عندما تحب المرأة فإنها تطلب العناية واالهتمام والحماية والعاطفة 

  .والفهم والرعاية
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  تنظيم وتحديد النسل
  

  

  

  

 ُيقصد به اتفاق الزوجين على تنظيم اإلنجاب بما يرونه :تنظيم النسل

اسباً، مستعينين بالوسائل المؤقتة لمنع الحمل؛ كحبوب منع الحمل، واللولب، أو من

 طالما تنظيم النسل جائز شرعاًوالراجح أّن . غيره من الوسائل القديمة والحديثة

  .أنّه يمارس بخيار الزوجين
  

  : وله صور من أشهرها:تحديد النسل

زواج عدداً محدداً  في خصوصّيات األسر، بحيث تفرض على األل الدولةتدخّ  .أ 

ويكون ذلك عن طريق إصدار تشريعات ُملزمة، كما هو األمر . من األوالد

 .في الصين، بحيث تجبر األسر على االقتصار على ولد واحد أوعدد محدد

اتخاذ الزوجين وسائل دائمة لمنع الحمل، كأن تقوم المرأة بعملية جراحّية   .ب 

 .بقطع الحبل المنويتزيل المبيض أو الرحم، أو أن يقوم الرجل 

وهذه الصورة ال . اتخاذ الزوجين وسائل مؤقتة لمنع الحمل ولكن بشكل دائم  .ج 

والذي نراه أّن هذه الصورة هي من . يجيزها الكثير من الفقهاء المعاصرين

صور تنظيم النسل وليست من صور تحديده، ألّن الزوجين يحتفظان بخيار 

وال يوجد في الشريعة اإلسالمّية نص اإلنجاب، وال ُيلحقان بنفسيهما ضرراً، 

يوجب اإلنجاب والتكاثر إلى ما ال نهاية، بل جاءت النصوص لتشّجع على 

وأي زوجين أنجبا عدداً من . اإلنجاب المؤّدي إلى تكاثر المجتمع وبقائه
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ومعلوم أّن الزواج عند جمهور الفقهاء هو ُسنّة . األوالد فقد حققا هذا الهدف

 ١٠٨! فكيف يكون الزواج ُسنّة واإلنجاب فرضاً؟.مؤكدة وليس بواجب
  

  متى يكون اإلنجاب فرضاً شرعياً؟

  :يكون اإلنجاب فرضاً شرعياً في الحاالت اآلتية

فال يجوز للزوج، مثالً، . إصرار أحد الزوجين على حقه في أن يكون له ولد  .أ 

وكذلك . أن يتزوج امرأة ثّم يطلب منها أن ال تنجب مع رغبتها في اإلنجاب

 يجوز للزوجة التي قبلت أن تكون زوجة أن ترفض اإلنجاب مع إصرار ال

أّما عندما يكون اإلنجاب متحّصالً وفق ما هو متعارف في . زوجها على ذلك

المجتمع ثم أصر أحد الزوجين على التوقف عن اإلنجاب، ألسباب وجيهة، 

 واحد فينبغي أن يحدد الحكم الشرعي بعد دراسة الحالة وتحديد الحقوق لكلِّ

ومعلوم أّن على الزوجة أن تطيع الزوج في حدود ما ُيعتبر . من الزوجين

 .معروفاً في الدين

 على فرض عينعندما يكون المجتمع مهدداً باالنقراض ُيصبح اإلنجاب   .ب 

أما في األوضاع الطبيعّية فيعتبر اإلنجاب في رأينا من . أفراد المجتمع

ية إذا أقامه البعض سقطت فرضّيته ومعلوم أّن فرض الكفا. فروض الكفاية

 .عن اآلخرين، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعاً
  

  

  

  

                                           
  : للمنابعة.١٠٨

  )يتبع(م ١٩٧٥دي، مؤسسة الرسالة، بيروت، حركة تحديد النسل، أبواألعلى المودو .١

  م١٩٨٥ى ضوء الكتاب والسنة، موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، تحديد النسل عل .٢



 ٣٤٧

  :حكم التنظيم وحكم التحديد

   :حكم تنظيم النسل

الراجح عند العلماء أّن تنظيم النسل جائز شرعاً طالما أنه بخيار 

وقد استدل العلماء على جواز ذلك باألحاديث الصحيحة التي أجازت . الزوجين

، وهو طريقة قديمة لمنع الحمل، حيث يعمد الزوج إلى قذف الحيوانات العزل

وال تخلو هذه الطريقة من بعض األضرار البسيطة، ومنها . المنوّية خارج الرحم

وإليك . حرمان الزوجة من االستفادة من الخصائص الطبّية الفّعالة للسائل المنوي

  :بعض األحاديث الصحيحة التي أجازت العزل

 ، على عهد النبيا نعزُلكنّ" :ء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد اهللا قالجا

  ." والقرآن ينزل،صلى اهللا عليه وسلم

 كنا نعزل على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، ":وجاء في صحيح مسلم

  ."فبلغ ذلك نبي اهللا فلم ينهنا

  .وهذا إقرار من النبي، صلى اهللا عليه وسلم، لفعلهم

ه عندما ُسئل الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، عن  في صحيح البخاري أنّوجاء

 فإنّه ليست نسمة كتب اهللا أن تخرج إال هي ،ال عليكم أن ال تفعلوا" : قالالعزل

، أي أّن قدر اهللا غالب، وفعل الناس من قدر اهللا، وتمكين الناس من "كائنة

  .الخ... الوسائل العلمية من قدر اهللا أيضاً

 صلى ، لما أخبر الرسول ": ابن القيم في زاد المعاد الحديث الصحيح اآلتيوأورد

 كذبت يهود : أن اليهود تُحدث أن العزل الموؤدة الصغرى قال،اهللا عليه وسلم

  ."لو أراد اهللا أن يخلقه ما استطعتَ أن تصرفه

. وكره بعض العلماء العزل إذا كان الدافع إليه الفقر وقلة ذات اليد

حيح أن ال كراهة في ذلك، ألّن تقدير المصلحة في تنظيم النسل متروك والص

ومعلوم أّن القرآن الكريم قد حّرم قتل . للزوجين ما لم يرتكبا مخالفة شرعّية



 ٣٤٨

ليس من قبيل قتل األوالد، لورود األحاديث  األوالد خشية الفقر، والعزل

  ١٠٩. الصحيحة بجوازه

  :تنبيه

قلناه من جواز تنظيم النسل يتعلق بخيار الزوجين، أّما يجب التنّبه هنا إلى أّن ما 

السياسات الغربّية التي تعمل على الحد من النسل في بالد العرب والمسلمين فهي 

 تهدف إلى إبقاء المنطقة العربّية واإلسالمّية تحت السيطرة سياسات غير بريئة

م أربعة ١٩٦٤داده عام فبلد كالعراق كان تع. االستعمارّية المستغلّة لموارد األمة

ماليين نسمة، وكان هذا أيضاً تعداد سكان تونس، وبعد أربعين سنة نجد أّن عدد 

عدد سكان العراق   مليون نسمة، في حين نجد أّن١١سكان تونس يقارب الـ 

 ٣٠ مليون نسمة، وكان ممكن أن يصل عدد السكان إلى ٢٥حالّياً يتجاوز الـ 

وهذا يعني أّن .  إلى اليوم١٩٨٠حنة من عام مليون نسمة لوال الحروب الطا

  .السياسات الغربّية قد نجحت نجاحاً مذهالً في بلٍد كتونس
  

  :حكم تحديد النسل

ال يجوز للدولة أن تتدخل في شؤون األسرة، وال يحل لها أن تفرض على   .أ 

وفي الوقت الذي تُشكل فيه الزيادة السكانّية . الناس عدداً محدداً من األوالد

 حقيقياً على حياة األمة ُيمكن عندها اتخاذ سياسات للحد من الزيادة خطراً

السكانّية، ألّن ضرورة المحافظة على النفس مقدمة في الشرع على ضرورة 

ولكن هذا االفتراض غير واقعي، فبلد كالصين، وهو . المحافظة على النسل

 مليار ٣,٣األشهر في ممارسة سياسات التحديد، عندما يبلغ عدد سكانه 

                                           
  :  للمتابعة ١٠٩

، ٢تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه، عبد اهللا الطريقي، مكتبة الرياض، ط .١

  م١٩٩٠

  م١٩٨٢، ٤معالم الشريعة اإلسالمية، صبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط .٢



 ٣٤٩

ومعلوم أّن عدد سكانه اليوم . نسمة تكون كثافته قد بلغت كثافة فلسطين

 . فقط المليار وثلث الملياريقارب 

ال يجوز شرعاً تعّمد اإلضرار بالنفس باتخاذ وسائل دائمة لمنع الحمل؛   .ب 

وفي الوقت الذي . كإزالة المبيض أو الرحم أو قطع الحبل المنوي للرجل

 على حياة المرأة عندها يجوز تحديد النسل بالوسائل ُيشكل فيه الحمل خطراً

الدائمة، ألننا نقّدم ضرورة المحافظة على النفس على ضرورة المحافظة 

 ١١٠.على النسل

  :قضية للنقاش

قامت الواليات المتحدة في سنة من سنوات التسعينيات بتقديم مساعدة لمصر  

 !!بموانعٍ للحمل مليون دوالر، وكانت هذه المساعدة تتمثل ١٠٠بقيمة 
  

  :قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل

هـ ١٤٠٩قرر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد بالكويت عام    

  :م اآلتي١٩٩٨الموافق 

  . ال يجوز إصدار قانونٍ عام يحّد من حرية الزوجين في اإلنجاب:أوالً

 وهو ما ُيعرف  يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل والمرأة،:ثانياً

  .باإلعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعّية

 بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو – يجوز التحكم المؤقت باإلنجاب :ثالثاً

 إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير –إيقافه لمدة معينة من الزمان 

                                           
  :للمتابعة ١١٠

  م١٩٦٠رأة، محمود شلتوت، القاهرة، دار الطباعة المحمدية، القرآن والم .١

  م١٩٨٨، ٤مسألة تحديد النسل، محمد سعيد رمضان البوطي، دمشق، مكتبة الفارابي، ط .٢

، ٢قضية تحديد النسل في الشريعة اإلسالمية، أم كلثوم خطيب، الدار السعودية، جدة، ط .٣

  م١٩٨٢



 ٣٥٠

ط أال يترتب على ذلك ضرر، وأن الزوجين، عن تشاور بينهما وتراض، بشر

  .تكون الوسيلة مشروعة، وأال يكون فيها عدوان على حمل قائم
  

   :المشكلة السكانية والموارد

ويشكل هذا .  مليون كيلومترٍ مربع)١٤(تقدر مساحة العالم العربي بـ 

 من %٥ من مساحة العالم المسكون، في حين أّن السكان العرب يمثلون %١٠

 وفي العالم العربي مساحات من الصحارى كسائر بلدان العالم، إال .سكان العالم

أننا نجد أّن هذه الصحارى هي مصدر الثروة األول في العالم العربي، وعلى 

الرغم من ذلك نجد هناك من يقول بأّن لدينا مشكلة سكانّية، بل يتمادى البعض 

لتي تعيق النمو فيزعم بأّن الزيادة في عدد السكان في العالم العربي هي ا

  .االقتصادي

 مساحة مصر، ثلثفي المقابل نجد أّن اليابان جزر بركانّية تبلغ مساحتها 

.  سكان مصر، وهي تستورد المواد الخام حتى البترولضعفويبلغ عدد سكانها 

وعلى الرغم من ذلك نجدها في مقدمة الدول الصناعّية، بل تكاد تكون الدولة 

 مساحة أوروبا، ويبلغ ربعوتبلغ مساحة السودان . العالماالقتصادّية األولى في 

 من عدد سكان أوروبا، أي أّن كثافة أوروبا أكبر بكثير من كثافة %٣عدد سكانه 

السودان الغني بالثروات الطبيعّية، وعلى الرغم من ذلك كلّه نجد أّن المشكلة 

لتي تعتبر دولة أما الصين، ا. االقتصادّية تتفاقم في السودان وليس في أوروبا

 ٣٠٠ مليون كيلومترٍ مربع، ويبلغ عدد سكانها مليار و ٩عظمى، فمساحتها تبلغ 

أي أّن مساحة الصين تقل عن مساحة العالم العربي بما . مليون نسمة تقريباً

 مليون كيلومترٍ مربع ويزيد عدد سكانها عن العالم العربي بما ٥يقارب الـ 

 مليون كيلو متر مربع، ٩حة الواليات المتحدة وتبلغ مسا. يقارب المليار نسمة



 ٣٥١

ويعيش فيها عدد من السكان يقارب عدد سكان العالم العربي، وعلى الرغم من 

  . ذلك ال تزال بحاجة للهجرات التي ترفد تطورها وتصنيعها

  .بذلك يتضح أّن المشكلة االقتصادية ال عالقة لها بالكثافة السكانّية

  أين تكمن المشكلة إذن؟ف

كمن حقيقة المشكلة االقتصادّية في اإلنسان؛ في درجة وعيه، وفي ت

، على مدار السنة، اليابانللفرد الواحد في  إّن معدل ساعات العمل. حقيقة فعاليته

 ربع  هو أقل منمصرفي المقابل نجد أّن المعدل في .  في اليومسبع ساعاتهو 

من في عدد السكان، بل إذا عرفنا ذلك ندرك أّن المشكلة في مصر ال تك. ساعة

في واقع اإلنسان، فكيف ال يكون هناك مشكلة اقتصادّية وسكانّية في الوقت الذي 

  ! مصرياً؟٢٨تعادل فيه فعالية الياباني الواحد فعالية 

حتى تتمكن الشعوب العربّية من استغالل مواردها ال بد لها من نشر      

ويطلب ذلك على وجه الخصوص الوعي، وتفعيل األفراد، وزيادة عدد السكان، 

 .كون معنيين بالنهوض العلمي وبالتطور التكنولوجي وبالتصنيع الثقيلن  عندما

رى أّن الحل ال يكمن في الحد من النسل بل يكمن في تفعيل اإلنسان من هنا ن

إّن الحد من النسل ال يحل المشكلة إذا لم يتغّير اإلنسان، . االرتقاء بوعيه وفي

د والثروات نهباً لألمم الغربّية، وسيكتشف العرب أّن وجودهم وستبقى الموار

 ١١١.يكون مهدداً إذا ما بقيت الكثافة السكانّية على ضآلتها مقارنة بالدول المتقدمة

                                           
  : للمتابعة ١١١

، دائرة األوقاف، دفعها من منظور إسالمي، كامل القيسيشبهات حول الزيادة السكانية و .١

 م١٩٩٩، ١دبي، ط

 م١٩٧٥ حركة تحديد النسل، أبواألعلى المودودي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .٢

، ٤ مسألة تحديد النسل، محمد سعيد رمضان البوطي، دمشق، مكتبة الفارابي، ط .٣

  م١٩٨٨
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 ٣٥٣

  
  غير المسلمين

   في المجتمع اإلسالمي
  

  

  

  

الموقف من غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي هو جزء ال يتجزأإن  

 حرص من أول يوم على  قد اإلسالموالالفت لالنتباه أّن .ةمن الشريعة اإلسالمّي

، مما يعني أنه  في المجتمع اإلسالميتنظيم العالقة بين المسلمين وغير المسلمين

 ولم يقتصر األمر على االعتراف، . مستوى العالقات الدنيويةفييعترف باآلخر 

يه اضطهاد اآلخر من المباحات، بل من  في عصر كان ف،اه إلى الحمايةبل تعّد

عقد اليوم بين السلوك اإلسالمي مع غير المسلمين، وأية مقارنة تُ. الواجبات

 االنضباط وسلوك غير المسلمين مع المخالفين عبر التاريخ تبرهن على أّن

ة  إلى النصوص الواضحة في القرآن الكريم والسنّ في حقيقتهاإلسالمي يرجع

  . الشذوذ كان يصدر عن مواقف غير ملتزمة بقيم اإلسالمة، بل إّنالنبوّي

ة، على  فيه اإلسالم القواعد والمبادئ األساسّيحددفي الوقت الذي 

مما مستوى العقيدة والتشريع، وجدناه يترك لإلنسان مساحة كبيرة لالجتهاد، 

  موقف أّننجدمن هنا . أضفى مرونة على موقف المسلم وحركته في التاريخ

،  بين المسلمين وغيرهمالتي تسود يتأثر باألجواء المسلمين فقهاء  منالكثير

 مثالً، ب،من الصعف . االجتهاد البشري منحىر فيفطبول الحرب ال بد أن تؤثّ

 على اعتبار أنّه عدو ال ة، المسلمات في المجتمع هذه األيامل الوجود اليهوديتقّب

مين في األندلس، نظراً  وهذا الموقف يتناقض مع موقف المسل.يؤمن جانبه

وفي الوقت الذي نبدو فيه اليوم أكثر مرونة . ةالختالف المالبسات التاريخّي



 ٣٥٤

وتسامحاً في التعامل مع اآلخرين، إال أننا نجد أنفسنا عاجزين عن التسامح مع 

 . دعوات التسامح اليوم تثير الشكوك والّريبةجرائم اليهود وعدوانيتهم، بل إّن

ول في حق األمريكيين الذين يرتكبون الجرائم والفظائع صباح ويصح مثل هذا الق

من هنا يتوقّع أن يتشدد المسلمون في مواقفهم ووجهات نظرهم من . مساء

  .األمريكيين البروتستانت على مدى عقود، بل ربما قرون

  وفلسفتها فإّنها إلى فكرمستنداً من اآلخر  أي أّمةعندما يكون موقف

 كما هو في بعض العقائد واألمم، ،راوح بين التعصب المقيتهذا يجعل المسألة تت

ات االعتقاد  من أساسّي بل إّن، كما هو في اإلسالم،وبين التسامح اإليجابي

وفي الوقت .  متساوون في الكرامة وهمخوة في األصل،أ  هماإلسالمي أنَّ النّاس

 نجده خرىح من الفلسفات والتشريعات األوضبو هسالم موقفالذي يحدد فيه اإل

 على األساس  القائماالختالفيعتبر جميع البشر أخوة في اإلنسانّية، ويعتبر

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر :"العرقي والقومي مدعاة إلى التعارف والتآلف

أكرمكم عند اهللا أتقاكموأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن …" 

  .)١٣:الحجرات(

ة دي والمهادنة الفكرّيق فيه اإلسالم النفاق العوفي الوقت الذي يرفض

ة االعتقاد، بل ويضع التشريعات التي تنظم عالقة المسلم نجده يحرص على حرّي

 من  في المجتمع هوبالذين يخالفونه في فكره واعتقاده، مما يجعل وجود اآلخر

 وبمثل هذا التصّور، وبمثل. وجوده اإلجتماعيمألوفات المسلم، ومن بدهيات 

 من  هودي والفكريق الخالف الع نكون قد أوجدنا صّمام األمان، ألّنهذه الفلسفة،

 االختالف في الفكرة قد يفسد بل إّن أهم أسباب العداء والصراع بين األمم،

  .العالقة ما بين الزوج وزوجته واألب وابنه واألخ وأخيه

  وبيندةالمخالفة في الدين والعقي بوضوح بين  الكريملقد مّيز القرآن

 يقول سبحانه وتعالى في ،عتبر عدواً المخالف في العقيدة ال ُي أي أّن،العداء



 ٣٥٥

خرجوكم من  عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يال ينهاكم اُهللا":سورة الممتحنة

  لقدبل. )٨:الممتحنة( "بروهم وتقسطوا إليهم، إن اهللا يحب المقسطيندياركم أن تَ

وال ":ى ضرورة التزام أحسن الوسائل في الحوار الفكريشدد القرآن الكريم عل

 وأكد على وجوب الوفاء .)٤٦:العنكبوت( " أحسن هيتجادلوا أهل الكتاب إال بالتي

وإن ":بالعهود والمواثيق، حتى عندما يتعلق األمر بنصرة الموافقين لنا في العقيدة

 "نهم ميثاقإال على قوم بينكم وبي استنصروكم في الدين فعليكم النّصر،

  .)٧٢:األنفال(

 ألسباب ال تهمنا هنا، ولكن من واجبنا للبعض تعبير ال يروق أهل الذمة

ة في المعامالت المالّي: ولتقريب المعنى نقول.  المسلمينعندن مفهومه بّيأن نُ

ثبتُي ين حتى عندما  المدين مسؤول عن إرجاع الدَّ أي أّن، في ذمة المدينينالد

 ال يثبت أمانة المال الذي هو في حين أّن.  من غير تقصير منهمال الدينيتلف 

 .وبالتالي ال ُيلزم األمين بإرجاع المال الذي تلف من غير تقصير في الذمة

ة إلى اضطهاد األقليات أو تميل األكثريات في المجتمعات البشرّي: وعليه نقول

 وهذا مرض يصيب .أو االستهانة بها وبحقوقها هضم حقوقها أو االستعالء عليها

 تحّول التسامح في  لقدة، بل أصبح ظاهرة طبيعّي قدالمجتمعات إلى درجة أنه

  ليرّسخ في ضمير المسلمأهل الذمة مفهوم يأتي من هنا .نظر البعض إلى مرض

. ةة ملزمة بحماية األقلّي األكثرّي بل إّن،ةة مطلوبة من ذمة األكثرّي األقلّي حقوقّنأ

ة، بل يجب عليها أن تتحقق من ة أذاها عن األقلّيف األكثرّيال يكفي أن تكوعليه 

 إّن: وقد يقول البعض. العدل مع األقليات التي تخالف في الدين والعقيدة إقامة

 فكان األولى السكوت ،وجود مفهوم أهل الذمة يعزز الفرقة في المجتمع الواحد

 ،ة يكذبها الواقعالّيمثو،  اإلشكالّية هذا هروب من مواجهةّنإفي الحقيقة !! هعن

 الواقع ت واجهاه ألنّّية اإلسالم الشريعةالمت وال. تفريط بحقوق األقلياتو
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 اهالم ألنّ، وال ت البشر وتسامحهم الموهومألمزجةترك األمور ت أن تورفض

   .هاات المساواة من أساسّيتجعل

 على غير المسلمين الذين يقيمون في المجتمع أهل الذمةطلق تعبير ُي

أهل ":ة جاء في الموسوعة الفقهّي.ةسالمي ويحملون جنسية الدولة اإلسالمّياإل

الذمة هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار 

 وقد اشتهر .، وألهل الذمة ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين١١٢"..اإلسالم

لهم ما :" دما قال عنمستمدة من الشريعةقول الخليفة علي بن أبي طالب كقاعدة 

  ولغيرهملزم للمسلمينالذمة عقد م ّنأ مما سبق ويتّضح". لنا وعليهم ما علينا

يشترط في :"ةجاء في الموسوعة الفقهّي. ، وهو عقد مؤّبدفي المجتمع اإلسالمي

ُوقِّتَ الصلُح لم يصح العقد، ألّن عقد الذمة بالنسبة لعصمة عقد الذّمة التأبيد، فإن 

سالم مؤّبد، فكذا بديله، وهو عقد إلسالم، واإلماله ونفسه بديل عن ااإلنسان في 

وعقد الذمة عقد مؤّبد ال يملك المسلمون نقضه … الذّمة، وهذا شرط متفقٌ عليه

عتبر عقد الذمة متى ُي: وهنا يثور سؤال. ١١٣"ما دام الطرف اآلخر ملتزماً به

ة يعجبنا هنا قول الحنفّي و،منقوضاً من قبل غير المسلم؟ اختلف العلماء في هذا

 أن ُيسلم الذّمي، :ينتقض عقد الذّّمة بأحد أمور ثالثة وهي:"من المذاهب المشهورة

  .١١٤" أو يغْلب الذّّميون على موضع فيحاربوننا،أو يلحق بدار الحرب

ة كان ال بد من التشديد ة بظلم األقلّية أن تقوم األكثرّيبالنظر إلى إمكانّي

 أهل تشريع أحكام ومن هنا كان ،في المجتمع اإلسالميعلى حقوق األقليات 

                                           
  .١٦٣،١٦٤،صفحة١٥ الموسوعة الفقهية الكويتية،ج.١١٢

  .١٦٥ ،صفحة ١٥ المرجع السابق ، ج.١١٣

  .١٦٦ ، صفحة ١٥ المرجع السابق ، ج.١١٤
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 إليكو. الذّّمة، والذين هم أهل عهد وميثاق يلتزم به المسلمون التزامهم بدينهم

  :المشتهرة بين المسلمينو  المتعلّقة بذلكبعض األحاديث الشريفة

  .١١٥"…ةمن قتل رجالً من أهل الذّّمة لم يجد ريح الجنّ"

"١١٦."…ةرح ريح الجنّمن قتل معاهداً لم ي.   

أال من ظلم معاهداً، أو انتقصه، او كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب "

  .١١٧"نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

  .١١٨"اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً، فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب"

ل في تقّبة الشريفة يساعد كثيراً  اشتهار مثل هذه األحاديث النبوّيإّن

 .اآلخر، مما يساعد على إقامة مجتمع يتساوى فيه الناس، وتتضافر فيه الجهود

ة تثبت  التجارب البشرّيأّما المراهنة على مجرد التثقيف والوعي فال يكفي، بل إّن

ة  اليوغسالفّيتانوالتجرب. ة هي أساس التعصب أو التسامح العقيدة الدينّيأّنب

واقع المسلمين المتراجع في بلد ثم إّن .  للعيانتينل ماثنة ال تزاالوااليرلندّي

ة، والتي أهملت دورها في  يهدم مزاعم المجتمعات الديمقراطّي، مثالً،كفرنسا

فالمشكلة ليست في وجود أديان مختلفة، . غرس وتعميق الشعور الديني المتسامح

جة قصور بعض األديان والفلسفات وعدم تصّديها لمعالفي  المشكلةتكمن  بل

 االختالف في العقيدة والفلسفة وبما أّن. العوارض السلبية لظاهرة االختالف

 في تقريب ّية الدين المبادئ ال بد من االرتكاز على فكانوالدين أمر حتمي

 ألتباعه أّن وجود اآلخر أمر  قد بّين اإلسالم من هنا نجد أّن.وجهات النظر

 سبحانه ،واحدة، وكذلك لم يردة  اهللا لم يرد أن يجعل الناس أّمحتمي، ألّن

                                           
  .٤٦٦٨ سنن النسائي،كتاب القسامة، الحديث .١١٥

  .٢٩٣٠ البخاري، كتاب الجزية والموادعة، الحديث ،.١١٦

  .٢٦٥٤ سنن أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة ، الحديث .١١٧

  .١٢٩١ مسند أحمد ، الحديث .١١٨
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 العقيدة بل إّن. ةّيخلوقات مجبرة ال خيار لها وال حر أن يجعل البشر م،وتعالى

ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من ":ة ال يمكن اإلكراه فيها، يقول تعالىالدينّي

  .١١٩"الغي

ومن كان على … ": إلى أهل اليمن، عليه السالم،جاء في كتاب الرسول

وقد أجمع فقهاء اإلسالم على أّن  "،١٢٠"…فتن عنهاه ال ُيته فإنّته أو نصرانّييهودّي

جعل وجود اآلخر   قد اإلسالموبذلك يكون، ١٢١"قتل الذمي من كبائر المحّرمات

  .من حقائق المجتمع المسلم

هم يفضلون كلمة اسم يتمنى البعض أن يزول من الذاكرة، ويبدو أنّ: الجزية

 أي مضروبة ،مفعولة بمعنى فعيلة على وزن ريبةض على اعتبار أّن ضريبة

 أخذها بسطوة هو من ال مجال للتهاون في جبايتها، بل إّنفبالقوة والجبروت، 

ها  فهي كلمة خجولة ألنّجزيةأما .  الدولة المعاصرة والقديمةها فيأهم أركان

ى تستحق علف تقوم بها الدولة  التيوظيفةالمأخوذة من الجزاء، وهذا يشير إلى 

 الزكاة فريضة  الجزية تقابل الزكاة، إال أّنويبدو أّن. أساسها الجزاء المناسب

 غير المسلم يرغب في وال نظن أّن.  الدولة الفرد تجاهة قبل أن تكون واجبدينّي

ة، أما الجزية فرض عليه الزكاة أسوة بالمسلمين، لما للزكاة من داللة دينّيأن تُ

 الجزية كلمة وعلى الرغم من أّن. ةدّيقلحسابات العة بعيدة عن افذات داللة دنيوّي

 غير المسلم  قبل من إجباريها التزامذات جرس لطيف وداللة مؤنسة، إال أنّ

 إّن الجزيةمن هنا ف. التي تقوم بواجباتها تجاه المواطنوتجاه الدولة ذات السيادة 

 ال يجوز أن  فهي جزاء. المستمدة من قيامها بواجبهالسلطة الدولةخضوع للرمز 

                                           
  .٢٥٦، اآلية  سورة البقرة .١١٩

  .٣١ األموال ألبي عبيد ، صفحة .١٢٠

  .١١٩ معاملة غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ، إبراهيم عيسى ، صفحة .١٢١
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. بل جزاء تفرضه سطوة القيام بالواجب من قبل الدولة أنه منّة،  علىيفهم

حتى يعطوا الجزية عن يد ":الّصغار في قوله تعالىب  المقصود هذا هوويبدو أّن

  كلمةة تشبه داللجزية كلمة  داللة تجعلصاغرون وكلمة .١٢٢"وهم صاغرون

، بل  الدولةيب أو بعيد إلى مسؤوليةضريبة ال تشير من قر  كلمة إال أّن،ضريبة

  . دافع الضرائب المواطن إلى خضوع فقطتشير

  يجعل لكلمةذلك قد كون الجزية ضريبة تُفرض على غير المسلم، فإّن

  أّنوقد جاء في التاريخ.  دالالت سلبية في نفوس غير المسلمين)صاغرون(

 ، من الذِّلةيئاًية ش الجز فيأّنبشعروا قد  ، وهم من نصارى الشام،تغلب قبيلة

 يدفعوا الزكاة بدالً من الجزية،  أّن، رضي اهللا عنه،فطلبوا من عمر بن الخطاب

 الدولة المعاصرة وهذا يعني أّن.  على ذلك، رضي اهللا عنه،فوافقهم عمر

 فتأخذ الزكاة من المسلم ؛بإمكانها أن تُوحِّد الجزية والزكاة في الجانب الدنيوي

ا من غير المسلم، فتكون للمسلم عبادة ولغير المسلم التزاماً وتأخذ النسبة نفسه

  .ضريبياً تجاه الدولة
  

  !؟الخليفة مسلملماذا 

ة حتى يستند دستورها وقانونها إلى اإلسالم، ال تكون الدولة إسالمّي

 وعليه يشترط في الخليفة . حارساً للدستور والقانون)الخليفة(ويعتبر رأس الدولة 

 وهذا موقف واضح وصريح، وهو من أساسيات نظام الحكم في أن يكون مسلماً،

 متنكّراً أن يكون رأس الدولة  ُيعقل إذ ال، من البدهياتذلك  ونرى أّن.اإلسالم

 أن يتبّوأ هذا المنصب أي نظرياً يمكنفة  أما في الدول العلمانّي.مبادئ الدستورل

 الناحية أّما من . بغض النظر عن دينه ومعتقده،مواطن تتوافر فيه الشروط

الدين ال ة على الرغم من أّن فيغلب أن يدين رأس الدولة بدين األكثرّيةالعملي 

                                           
  .٢٩ سورة التوبة ، اآلية .١٢٢
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 ففي الواليات المتحدة لم يكن الرئيس ؛ واألمثلة على ذلك كثيرة.دخل له بالدولة

 فقد كان ، الذي تم اغتياله، الرئيس كنديإال،  بروتستانتياًًاًيوماً إال مسيحّي

  أيضاً وما يقال في حق أمريكا يقال.حيد بين الرؤساء األمريكيينالكاثوليكي الو

 وعلى أية حال .ةة الساحقة من الدول الغربّيفي حق بريطانيا وفرنسا والغالبّي

 ولكن .ة في حياتها ومقبول في المجتمعات التي تجعل للدين أهمّيي منطقفهذا أمر

 في المجتمعات التي  أن يكون ذلك ظاهراًمقبولالغير ومن منطقي الغير  من

  !!ةأقصت الدين عن الحياة وتغنّت بالعلمانّي

نقرأ في كتب الفقه اإلسالمي تفصيالت عن حكم تولي غير المسلم 

 المجتمع اإلسالمي كان يقبل أن يتبّوأ غير المسلم لمنصب الوزارة، مما يعني أّن

د المخالفين لم يكن فيه العالم يتقّبل وجو  الوقت الذي في، وذلكأعلى المناصب

 ة في أكثر من دولةتولى غير المسلمين مناصب وزارّيوقد  .في الدين واالعتقاد

واليوم لم يعد منصب الوزارة في الدولة . عصرفي أكثر من و إسالمّية

رت أنظمة الرقابة  تطّوفقد ، كما في العصور السابقة،ق يد الوزيرطلالمعاصرة ُي

ب األسلوب الجماعي على أنظمة الحكم ل، وغَ الوزراء من صالحياتوتّم الحد

 تولي غير المسلمين من يختلف اليوم الموقف من هنا يمكن أن .المعاصرة

 أّما .إذا كانت السلطة بيد األمة  طبعاًهذاو  العليا في الدولة اإلسالمّية،للمناصب

عندما يكون النظام دكتاتورياً فالمصلحة تقتضي مقاومة أي توجه لتنصيب غير 

 المناصب في ترويج األفكار ستغلاسة، حتى ال تُن في مناصب عليا وحّسالمسلمي

   .والسلوكّيات المناهضة لفكر األمة وقيمها
  

  ؟الزواج والردةماذا عن 

ة وال يبيح له أن ة والنصرانّيج اليهودّييبيح اإلسالم للمسلم أن يتزّو

يح اإلسالم للمسلمة أن بفي المقابل ال ُي…  أو البوذّيةةة أو الهندوسّييتزوج الوثنّي
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 وال يخص غير  الدينّية وهذا أمر من خصوصيات المسلم، غير المسلم منتتزوج

 ينص على حرمة الزواج من غير ، مثالً، ولو كان الدين المسيحي.المسلمين

 المسألة تتعلق باالعتقاد الديني، المسيحي لما وجد المسلم في ذلك غضاضة، ألّن

 ا في هذ دينياًرخّيالمسلم غير ُمو .ةرات البشرّيوليس األمر من قبيل التصّو

وما يقال في الزواج يقال في . يةالجتهادا المسألة من المسائل ت، وليساألمر

ة، وهي تتعلق بالمسلم فقط وال تخص  مسألة اجتهادّي أيضاًليست المسألة، فالّرّدة

عصرنا هذا ومن المفارقات في .  ولذلك فلسفة ال مجال لبسطها هنا،غير المسلم

ة غير معمول به في دول مسلمة تُحكم بالدكتاتورّيات، في  نجد قانون الرّدأن

 تتبنى قانون ، كالباكستان مثالً،حين نجد أّن الدول التي تمارس االنتخابات الحرة

والمراقب  .قصد به حماية كيان المجتمعة ُي قانون الرّد إلى أّنذلك ويرجع .الردة

 مّية المعاصرة يدرك أّن قانون الرّدة هو أشد إلحاحاً،لواقع المجتمعات اإلسال

  هذهنظراً لتخلف، ةة غير العربّيوعلى وجه الخصوص في المجتمعات اإلسالمّي

ة ممارسة غسل  ونظراً المكانّي ونظراً لجهلها باللغة العربّية،المجتمعات وفقرها،

الشعوب  وحاجة  جهلالقوى الغربّية المستعمرة، والتي تستغلاألدمغة من قبل 

أشّد ة  المجتمعات العربّيوقد لوحظ في هذا العصر أّن. في الدول األقل تقّدماً

 سببال ويبدو أّن. ة غير العربية من المجتمعات اإلسالمّيتحصيناً في هذا الجانب

  .ة هي لغة القرآن الكريم والّسنة الشريفة اللغة العربّيكون هو لذلك الرئيس
  

  ؟وننماذا عن القا

 التشريع نجد أّنمن هنا  . جوانب الحياة كلسالم دين شامل يمساإل

ه يأخذ ز هذا القانون بأنّ ويتمّي.ةاإلسالمي هو أساس القانون في الدولة اإلسالمّي

بعين االعتبار خُصوصّيات األديان األخرى في األمور التي تمس أساسيات 

كما  ،ة على الجميعالمّييسري القانون في الدولة اإلس واألصل أن. االعتقاد فيها
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ز، كما قلنا، بمراعاة ه يتمّي الدول المعاصرة، إال أنّهو الشأن في الكثير من

ة المعاصرة ال تقيم وزناً العتقاد  فالدولة العلمانّي.لآلخرينة األساسيات االعتقادّي

 مجرد عالقة بين العبد الدين ، وتفترض أّن...المسلم أو اليهودي أو المسيحي

ة إلى حد بعيد، على اعتبار أنها تَعتَبر قد يصح ذلك في حق المسيحّي و.والرب

 في حق اإلسالم الذي يتمّيز ذلكالدين عالقة بين العبد والرب، ولكن كيف يصح 

  .شَرِّع لكل صغيرة وكبيرة من أمور الحياةفُيبالشمول 

 ة من القانونة واليهودّي أقرب إلى روح المسيحّي هو القانون اإلسالميإّن

 لرفض قوانين سّوغوإذا لم يكن لدى المسيحي أو اليهودي الم. العلماني

   .جوهره رفض القانون اإلسالمي األقرب إلى مسّوغه فيالعلمانيات، فما 

ة م الخمر ويحارب انتشاره، وقد سبق لدولة علمانّيحّر اإلسالم ُينعم إّن

 ومساوئ أضراراًر  للخمأّنبسنوات ليقينها لكالواليات المتحدة أن منعت الخمر 

مكانة  أخذت بعين االعتبار  قدة الدولة اإلسالمّيوعلى الرغم من ذلك فإّن. فاحشة

 . لذا لم تكن تعاقب غير المسلم في حالة شربه للخمر،، عند أهل الكتابالخمر

 لعاّمة ُيسّوقهوبالتالي يمكن لغير المسلم أن يقتني الخمر ولكن ليس بإمكانه أن 

ه الحالة ما الذي يمنع أن ال يكون هناك مساواة في قانون في مثل هذ. الناس

 ما هو منوال نعاقب على   المصلحة العامةما يمسنعاقب على ف ،العقوبات

 بل ينبغي أن يكون ذلك في كل قانون يسعى إلى العدالة،. ةالخصوصيات الدينّي

إذ ال يمكن ألي قانون أن يساوي بين الناس من غير مراعاة للظروف 

  . البساتوالم

تُحّرم بعض المذاهب الفقهّية اإلسالمّية قتل المسلم عندما يقتل شخصاً 

 .في المقابل هناك من المذاهب من يقول بقتل المسلم إذا قتل ذمّياً غير مسلم،

 فهم .ة الفقهاء وبعدهم عن التعصب موضوعّيدل علىهذا يتعارض األقوال و

وقد ذهب األحناف في . أحكامهم الذي تقوم عليه األساس  الشرعييجعلون النص
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 ة الذّمي إلى أّن دي أيضاًهذه المسألة إلى قتل القاتل المسلم إذا قتل ذّمياً، وذهبوا

  . ١٢٣ة المسلمي كدهي

 ، في المجتمع اإلسالميين،عندما نقارن موقف المسلمين من غير المسلم

ز  تمّي قدمي المجتمع اإلسال، نجد أّنالمختلفةبموقف األمم األخرى عبر القرون 

 إلى التوجه الديني المستند إلى القرآن  حصراً ويرجع ذلك.بموقفه اإليجابي،

، ألننا نقيس األمور من اً هذه المقارنة غير مقبولة إسالمي مثلإال أّن. والّسنّة

وإذا .  القرآن والسنّةالمستمدة منة حيث قربها أو بعدها عن المبادئ اإلسالمّي

 العصور األولى كانت هي األقرب إلى روح ييس نجد أّنقمنا بتطبيق هذه المقا

ولم يكن التاريخ اإلسالمي نموذجياً . اإلسالم في تعاملها مع المخالفين في العقيدة

 فقد كان للصراع بين المسلمين وغير المسلمين انعكاساته على ، مراحله كلفي

المنسوبة  بعض النصوص بل إّن اجتهادات العلماء في فهم النصوص وتأويلها،

 يقول . العصور األولىعنإلى الخلفاء األوائل لم تظهر إال في مراحل متأخرة 

 إّن:"البن القيم )أحكام أهل الذّمة( الدكتور صبحي الصالح في مقدمة كتاب

 ،_ةهدة العمرّييقصد الُع_المؤرخين الذين أسهبوا في مواد هذا العهد وتفصيالته

 فما ، كانوا من المتأخرين،لذميين بالزنّاروال سيما في موضوع الغيار وإلزام ا

عرض قط ألزياء الذمّيين ابن جرير الطّبري، وال البالذري، من أئمة التاريخ 

ة ظل مجهوالً خالل  عهد عمر بصورته التقليدّيمين، بل من العجب أّنالمتقّد

  ". ولم يبدأ ظهوره إال في أواخر القرن الثاني،القرن الهجري األول

ث العلماء المسلمون عن تمّيز أهل الذّّمة بمالبس خاصة، وهذا  تحّد،نعم

 وقد ،ة الشرع تركها لتقدير المصلحة العاّمة، أي أّنمن قبيل السياسة الشرعّي

 اللباس كان يرتبط  التمّيز في أّنال ننسىلكن و ، أمور كثيرة ذلكيدعو إلى مثل

                                           
  ٢٦٣  صفحة ٣، ج ١٤٤ صفحة ٧ الموسوعة الفقهية ،ج .١٢٣
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كون بمالبسهم وال  يتمّسانوا، ك بشكل عام، الذّميين من هنا نجد أّن.قديماً بالدين

في المقابل كنا نجد أّن .  المخالفين لهم في العقيدة المسلمينيرغبون في تقليد

المسلم، في بعض العصور، يعتبر زّيه خصوصّية دينّية، وبالتالي يستفزه تقليد 

ماذا لو لبس اليوم رجال الدين المسيحي : ولتقريب الفكرة نقول. اآلخرين له

ياً ّد عندها تع ذلك المتمثل بالُجّبة والعمامة البيضاء، أال ُيعدسلمينالملباس شيوخ 

ها كانت من إفراز واقع  واليوم لم تعد هذه المسألة مطروحة، ألنّ!واستفزازاً؟

  . ، وال عالقة لها بمبادئ الدينمعين

لإلنسان في الدولة ": جاء في كتاب الحرّيات العاّمة في الدولة اإلسالمّية

يملك حق …  أّياً كان مذهبه وجنسيته، حقوق ثابتة في العيش الكريم،اإلسالمية

أو أن يرفض … االختيار في أن يؤمن بأهداف الدولة واألسس التي قامت عليها

وإن اختار الرفض فهو مجبر من أجل اكتساب …فإن آمن بها كان مسلماً. ذلك

  .١٢٤"امها العامحقوق المواطنة أن يوالي الدولة ويعترف بشرعيتها فال يتهدد نظ

بل أن نختم قد يكون من المناسب االستشهاد بأقوال المؤرخ األمريكي وق

 المسلمين األولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم إّن:"درابر

ومن اليهود على مجرد االحترام، بل فّوضوا لهم كثيراً من … من النصارى

واستوزر عدد من الخلفاء …  الدولةاألعمال الجسام ورقّوهم إلى المناصب في

  .١٢٥"عدداً من اليهود والنصارى

 الزعم بأّن إقصاء الدين عن الحياة وقيادة المجتمع يساعد في توحيد إّن

والءات الناس ويجعلهم شعباً واحداً متجانساً هو زعم غير واقعي بل يزيد 

  .المشكلة تعقيداً
  

                                           
  .٢٩٠راشد الغنوشي ، صفحة:  الحريات العامة في الدولة اإلسالمية .١٢٤

   .٢٩٢راشد الغنوشي ، صفحة :  الحريات العامة في الدولة اإلسالمية.١٢٥
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  :اآلتي ويجدر أخيراً مالحظة 

  هذهال مجال لطمس نزعة التدين فيبالتالي ة ولنفس البشرّيالدين أصيل في ا .١

 هذه صدقّية عزز من  العشرينة في القرن الماركسّيإخفاق  وإّن.النفس

  .المقولة

 مسّوغ وال يعود هناك ، في الوقت الذي نفقد فيه الدين يفقد كل شئ معناه .٢

 ة بين البشر تصبح الدعوة للمساوا بل إّن. والمبادئ األخالقّيةللحياة وال للقيم

  .التي ال تقوم على أساس واقعيفارغة ال من الدعاوى

تقارب بين األمم والشعوب من أجل الف مبادئ الدين السامية وظّن عندما  .٣

  .نكون قد ارتكزنا على أساس متين

 الدين فسوف يختلفون على أسس أخرى  من إذا لم يختلف الناس على أساس .٤

سنفقد السيطرة و ،وابط التي تضبط الجميع وعندها سنفقد الض،يصنعها البشر

  .على كل شئ

 ،ضرورة التعايش وإيجاد الصيغ المالئمة لذلكب و، االعتراف بواقع التعدد .٥

تبقى الهدف الذي يسعى إليه الناس في س أما المثاليات ف.هو الحل األمثل

 .   واقع أفضلمحاوالتهم إلقامة
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  نحن والحضارة الغربية
  

  

  

  

 ون إلى أوطانهمين وما تالها رجع األوروبّي هزيمة الصليبيين في حطّبعد

 وقد أكسبهم االحتكاك بالمسلمين الشيء الكثير على المستوى المعرفي والقيمي، 

وكان تأثّرهم األكبر بمسلمي األندلس، حيث تتلمذ الغربيون في مدارسها 

ضون نتيجة تأثرهم بالمسلمين وفي الوقت الذي بدأ فيه الغربيون ينه. وجامعاتها

كان المسلمون قد بدأوا يتراجعون شيئاً فشيئاً، وبلغ التدهور مداه بدخول المسلمين 

  .ما سمي بمرحلة االنحطاط، أي مرحلة التخلف واألمّية

وشاء اهللا تعالى أن يكون اللقاء بالغربيين مرة أخرى وقد انقلبت 

 والمسلم أمي ضعيف فقير الموازين، فالغربي متنور ومنظم وقوي وغني،

وشكّل هذا اللقاء صدمة للمجتمعات العربّية واإلسالمّية، فلم يكن المسلم . ومتخلف

يشعر بتخلفه حتى أبصر الغربي المتسلح بالعلم والتكنولوجيا، ولم يكن يشعر 

وكان هذا الواقع الجديد هو التحدي . بضعفه حتى وقع فريسة لالستعمار الغربي

  .يواجه العالم اإلسالمي مثيالً له عبر تاريخه العريقالكبير الذي لم 
  

  :ردود أفعال

اختلفت ردود أفعال الناس في العالم اإلسالمي على هذا التحدي الخطير، 

  :واختلف موقفهم من الحضارة الغربّية، ويمكن حصر هذه المواقف في ثالثة
  

ا لواء الدعوة  بالحضارة الغربّية، الذين حملوموقف المنبهرين :الموقف األول

وكان ألمثال . إلى تقليد الغربيين وأخذ حضارتهم بحلوها ومرها خيرها وشرها
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وال يزال العالم .. هؤالء تأثير كبير في عالم الفكر واإلعالم واالقتصاد والسياسة

اإلسالمي يعاني من هؤالء، حيث عملوا على إلحاق المسلمين بالغرب، وخرجوا 

 وحاربوا كل من يعمل من أجل عودة األّمة إلى ذاتها على قيم األمة ومبادئها، بل

  .الحضارّية

نعم، لقد نجح هؤالء لفترة من الزمن، وساعد في نجاحهم حقيقة أّن 

وكانت . الضعيف يتأثر بالقوي، والفقير يتأثر بالغني، والجاهل يتأثر بالعالم

تصادّية لهؤالء صوالت وجوالت، وال يزالون يؤثرون في حياتنا الفكرّية واالق

  .والسياسّية
  

 رفضوا الحضارة الغربية وهو نقيض الموقف األول، فهؤالء :الموقف الثاني

 على أنفسهم، وكانوا دعاة للتمسك بكل وتقوقعوابخيرها وشرها حلوها ومرها، 

وساد مثل هذا الموقف في بلد . قديم، ورفض كل جديد يأتي من جهة الغربيين

يجته أن بقي أصحابه في تخلفهم وأميتهم، وكان من نت.. كأفغانستان واليمن

في المقابل استطاع هؤالء بتقوقعهم أن يحفظوا أنفسهم . وتجاوزهم قطار التقّدم

  .من مفاسد الغرب وضالالته، فلم يأخذوا من خيره ولم يتأثروا بشره
  

 االستفادة من إيجابيات الحضارة وهو الموقف الداعي إلى :الموقف الثالث

وقد حّض أصحاب هذا الموقف على مقاومة التبعّية . ي سلبياتهاالغربّية وتوق

للغربي، كما ودعوا إلى عدم التقوقع وإلى ضرورة االنفتاح على كل ما هو 

 وإبراز مفاسدها، نقد الحضارة الغربيةوقد تمّيز هؤالء بقدرتهم على . إيجابي

الموقف الداعي مع أصحاب ... وخاضوا معاركهم اإلعالمّية والفكرّية والسياسّية
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ولم تكن هذه معركتهم . إلى تغريب األمة اإلسالمّية وإلحاقها بالحضارة الغربّية

  ١٢٦.الوحيدة، فقد خاضوا معارك فكرّية مع دعاة التقوقع أيضاً

  :نتائج

  :نتج عن هذه المواقف المتعارضة أمور منها

في ساعد موقف المتقوقعين على الحفاظ على تراث األمة وذاتها الحضارّية  .١

 .الفترة التي كانت فيها األّمة متخلفة وغير قادرة على المواجهة الفكرّية

استفز موقف دعاة التغرب علماء األّمة ومفكريها، فنهضوا ليذودوا عن فكر  .٢

األمة وقيمها، فأكسبهم هذا الصراع الوعي الكافي لنقد الحضارة الغربّية 

 .ولتقديم اإلسالم في صيغة وثوب معاصرين

اع الذي قام بين المواقف الثالثة على إبصار السلبّيات ساعد الصر .٣

واإليجابيات في تراث األمة اإلسالمّية، وساهم في تصحيح وتصويب 

 .كما ساعد في إبصار سلبيات الحضارة الغربّية وإيجابياتها. األخطاء

إذا كان موقف المتقوقعين يحافظ على الذات من غير قدرة على التأثير، مع  .٤

حاق تحت عجلة التقدم، فإّن موقف دعاة التغريب وجد له تربة احتمال االنس

خصبة في ظل األمّية والتخلف والفقر والفوضى، إال أنّه موقف غير قابل 

وال شك أّن قوة تأثير الحضارة . لالستمرار، لتناقضه مع فكر األمة وأصالتها

ح اإلسالمّية يجعل من هزيمة الفكر التغريبي مسألة وقت، ويجعل من نجا

والمراقب .  قضية حتمّية بإذن اهللا تعالى)الموقف النقدي(الموقف الثالث 

                                           
  :للمتابعة .١٢٦

الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية في األقطار اإلسالمية، أبو الحسن الندوي، دار  .١

  .م٤،١٩٨٣القلم، الكويت، ط

  .م١٩٨٤، ١نحن والحضارة الغربية، أبو األعلى المودودي، الدار السعودية، ط .٢

  م١٩٧٨حضارتنا وحضارتهم، عبد المنعم النمر، دار المعارف، القاهرة،  .٣
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لمسيرة المجتمعات اإلسالمّية اليوم يدرك أّن الفكر التغريبي يعاني من هزيمة 

منكرة جعلت الغرب يخرج عن طوره فيحاول استخدام القوة العسكرّية 

ه وإفالسه، ومبشراً واالقتصادّية لفرض مبادئه وقيمه، معلناً بذلك عن هزيمت

 الذي رفض التقوقع ورفض التابعّية الفكر النقدي الوسطيبانتصار 

واالنسياق، واعتز بذاته الحضارّية، ولم يمنعه اعتزازه هذا من أن يمارس 

ولم تمنعه أصالته من االنفتاح . النقد الذاتي المؤدي إلى التصحيح والتصويب

 .  التي تحفظه من التأثرلضوابطيملك المقياس، ويملك اعلى اآلخر، ألنّه 
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  المصارف
  

  

  

  

وقد ثبت .  الفائدة الربوّية النظام المصرفي المعاصر على أساسيقوم

علم من الدين وهذا مما . تحريم فوائد القروض بالقرآن والُسنّة واإلجماع

 هي مؤسسات تقوم بعملية إقراض )البنوك(وبما أّن المصارف . بالضرورة

ائدة ربوّية فقد أجمع العلماء على حرمة التعامل مع هذه واقتراض مقابل ف

  .المصارف الربوّية إال في األمور التي يقرها الشرع
  

١٢٧: ة وحكم كلٍّ منهابعض التعامالت البنكي  

وهذا من .  حالٌّ مقابل عمولة يأخذها البنكالذي له رصيدصرف الشيك  .١

له رصيد حال وصرفه أّما إذا كان الشيك ليس . المعامالت الجائزة شرعاً

 .البنك مقابل عمولة فإّن ذلك غير جائز من الناحية الشرعّية

                                           
   : للمتابعة .١٢٧

المصارف واألعمال المصرفية في الشريعة اإلسالمية، غريب الجمال، مؤسسة الرسالة،  .١

  م١٩٧٢بيروت، 

فوائد البنوك واالستثمار والتوفير في ضوء الشريعة اإلسالمية، رمضان السيوطي، مكتبة  .٢

  م١٩٩٤، ١، القاهرة، طوهبة

الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية، عمر المترك،  دار العاصمة،  .٣

  م١٩٩٣، ١الرياض، ط

، ٧موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، علي أحمد السالوس، دار الثقافة، الدوحة،  قطر، ط .٤

 م٢٠٠٢
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 من بلد إلى آخر، أو من مصرف إلى آخر، مقابل عمولة تحويل األموال .٢

 . وهذه معاملة جائزة شرعاً. يأخذها البنك

 عندما يقوم تاجر باستيراد بضاعة من مصنع ما فإنّه يطلب :فتح االعتماد .٣

يفتح له اعتماداً بالمبلغ المطلوب، فيقوم البنك بدوره بتوجيه من البنك أن 

رسالة إلى المصنع يخبره بأّن التاجر قد فتح اعتماداً لديه لصالح المصنع 

بذلك يكون المصنع قد ضمن أن يدفع البنك المبلغ المطلوب من . بمبلغ محدد

ابل هذه ويتلقى البنك مق. التاجر، فيقوم بإجراءات تسليم وتصدير البضاعة

وفي حالة عدم تغطية التاجر للمبلغ المطلوب يقوم البنك بأخذ . الخدمة عمولة

وهذا غير جائز من الناحية . فائدة ربوّية عن المبلغ من وقت فتح االعتماد

أما في حالة قيام التاجر برصد المبلغ كامالً عند . الشرعّية، ألنّه فائدة ربوّية

تلقى فقط عمولة فتح االعتماد، وهذا جائز من فتح االعتماد فإّن البنك عندها ي

 .الناحية الشرعّية

وهو الحساب الذي يكون تحت طلب المودع بحيث يمكن  :الحساب الجاري .٤

ومثل هذا الحساب يحتاج إليه .  متى شاء– بعضه أو كله –أن يأخذ رصيده 

من التجار في معامالتهم التجارّية، وقد يحتاج إليه أيضاً من يخشى على ماله 

ومثل هذا التعامل جائز للضرورة التجارية، ولضرورة . السرقة أو الضياع

واألصل عدم جواز الحساب . حفظ المال عند الخشية عليه من الضياع

، ألّن فيه إعانة للبنك على ممارساته المحّرمة، حيث يقوم البنك الجاري

ساب الجاري لذلك ال يجوز التعامل بالح. بإقراض هذه الحسابات بفائدة ربوّية

وفي حالة وجود بدائل، . ، والضرورة تقدر بقدرهاإال في حاالت الضرورة

مثل المصارف اإلسالمّية، تنتفي الضرورة ويصبح الحساب الجاري عندها 

 .من المحرمات



 ٣٧٣

وهو يشبه الحساب الجاري، غير أنّه يخضع لقيود ال يخضع  :دفتر التوفير .٥

ر التوفير تكون أقل من الحساب ونسبة السحب من دفت. لها الحساب الجاري

الجاري، لذا تقوم البنوك بدفع فوائد ربوّية على هذا الحساب، أو تقوم أحياناً 

والتعامل بدفتر . بإعطاء جوائز بعد إجراء سحب على أرصدة التوفير

 . سواء أكان بفوائد ربوّية أم بجوائز سحبالتوفير من المحرمات شرعاً

هي الركن األساس الذي تقوم عليه أرصدة وهذه الودائع  :الودائع ألجل .٦

البنوك، فهي المصدر األساس في المدد المالي الذي يرفد المصارف الربوّية 

ويساعدها على القيام باإلقراض الربوي، لذا تقوم البنوك بإعطاء فائدة أكبر 

 .على هذه األرصدة، وتزيد هذه الفائدة أحياناً عندما تكون مّدة الوديعة أطول

 .غير جائزة شرعاًذه الودائع ومثل ه

تقوم بعض البنوك بتوفير صناديق توضع فيها األمانات  :صناديق األمانات .٧

وتغلق هذه الصناديق وال تفتح إال بحضور صاحب األمانة، الذي يكون معه 

وهذه . ومثل هذه الصناديق تأخذ البنوك أجرة مقابل توفيرها. مفتاح آخر

 .المعاملة جائزة شرعاً

 تلجأ الحكومات أو الشركات أو البنوك إلى إصدار سندات، وهي :السندات .٨

عبارة عن تعهد بدفع قيمة السند كاملة بعد مّدة معينة، منصوص عليها في 

كما ويتعّهد ُمصدر السند بدفع فائدة سنوية مقّدرة، وهي نسبة محددة . السند

ابل خصم ويستطيع حامل السند أن يبيعه قبل حلول موعده مق. من قيمة السند

ها والسندات محرمة شرعاً ألنّ. نسبة تتالءم مع المدة المتبقّية الستحقاق السند

ةقروض ربوي. 

 وهي عبارة عن صكوك تتضمن التزاماً بدفع مبلغ :خصم األورراق التجارية .٩

ويمكن بيع هذه الصكوك . من النقود بتاريخ محدد لشخص أو جهة معينة

ويقوم البنك بدفع قيمة االلتزام بعد أن . بهاللبنك قبل أن يحل موعد االلتزام 



 ٣٧٤

يخصم فائدة تتالءم مع المدة المتبقّية لالستحقاق، باإلضافة إلى عمولة البنك 

 التي يتعهد فيها شخص  الكمبيالةومن هذه الصكوك. ومصاريف التحصيل

ة محرم وخصم األوراق التجاري. بدفع مبلغ معين لشخص آخر بتاريخ محدد

 .صورة من صور اإلقراض الربويه شرعاً، ألنّ
 

  :قضية للنقاش

دور النظام المصرفي الربوي في تركيز رأس المال في أيدي القلة المالكة،  

 .وانعكاسات ذلك على المجتمع
  

  :)البنوك اإلسالمية( البديل اإلسالمي

م، والذي ترجع ١٩٥٧بنك التنمية اإلسالمي عام كانت البداية إنشاء 

ثم أخذت البنوك اإلسالمّية . ر من دول العالم اإلسالميملكيته إلى عدد كبي

التجارّية بالظهور واالنتشار، حتى أصبحت اآلن واقعاً في الكثير من دول العالم 

  .العربي واإلسالمي

تقوم البنوك اإلسالمّية على أساس شركة المضاربة؛ حيث يقوم البنك 

ر هذا المال بالطرق بأخذ أموال المودعين بصفته مضارباً ثم يقوم باستثما

 )الذين هم في الحقيقة مستثمرون(الشرعّية، ويقوم بتوزيع األرباح على المودعين 

وذلك وفق النسبة المتفق عليها سابقاً، وهي نسبة من األرباح وليست نسبة من 

  .رأس المال

  ولكن كيف يستثمر البنك اإلسالمي هذه األموال؟ 

  ١٢٨:نوك اإلسالميةبعض صور االستثمار التي تقوم بها الب

                                           
  : للمتابعة .١٢٨

  م١٩٨٨، ١فى كمال طايل، طالبنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق، مصط .١



 ٣٧٥

. ، أي عامالً بالمال مقابل نسبة من األرباحيأخذ البنك المال بصفته مضارباً .١

وبعد أخذه للمال يقوم بإعطاء جزء منه للمضاربين الذين يعملون بالمال مقابل 

 الذي هو رب البنك مضارباً بالنسبة للمودعوبهذا يكون . نسبة من الربح

فعندما يقتسم البنك .  الذي يستثمر المالللمضاربورباً للمال بالنسبة المال، 

الربح مع المضارب، فيكون له ألف دينار، مثالً، يقوم باقتسام هذه األلف مع 

 . وفق النسبة المتفق عليها، أي المعلنة من قبل البنك)رب المال(المودع 

وقد عرف الفقه اإلسالمي .  وهي صورة مستحدثة:مر بالشراءالمرابحة لآل .٢

المرابحة (أما المرابحة المركبة . بسط منها، وهي المرابحة البسيطةصورة أ

 : فإنها ال تزال محل خالف بين الفقهاء المعاصرين)لآلمر بالشراء

ليه نسبة أو إ يضافوهي  شراء أو بيع سلعة بسعر التكلفة  :المرابحة البسيطة

نك كأن يقول شخص آلخر أشتري م. مقدار محدد من الربح باتفاق الطرفين

فإذا . من سعر التكلفة %١٠هذه السيارة بسعر التكلفة وأربحك ألف دينار أو 

قبل البائع بذلك وجب عليه شرعاً أن ُيبّين سعر التكلفة، وال يجوز له أن يكتم 

  . ذلك

وهي، كما قلنا، صورة مستحدثة، : )المرابحة لآلمر بالشراء(المرابحة المركّبة 

  . ووعد ُملزِم بالشراءوهي مركّبة من المرابحة البسيطة

  : مثالها

                                                                                                        
، ١المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، عبد الرازق الهيتي، دار أسامة، عمان، ط .٢

  م١٩٩٨

المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، محمد عثمان شبير، دار النفائس، عمان،  .٣

  م١٩٩٨، ٢ط

  م٢٠٠٢، ١المصارف اإلسالمية، محمد شيخون، دار وائل، عمان ط .٤

، ٧موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، علي أحمد السالوس، دار الثقافة، الدوحة،  قطر، ط .٥

  م٢٠٠٢



 ٣٧٦

يريد شخص أن يشتري بيتاً ولكنه ال يملك المال الكافي لشراء هذا البيت، 

فيذهب إلى البنك ويطلب منه أن يشتريه له، ويلتزم هو بشراء البيت من البنك 

فالبنك إذن يقوم بشراء البيت بمال ُمعّجل . بالتقسيط مع ربح معين ُيتفق عليه

لشخص بمال مؤجل مع ربح متفق عليه مسبقاً بين البنك واآلمر ويبيعه لذلك ا

  .لزم بالشراءوعد م+  مرابحة بسيطة :فالمرابحة المركبة إذن هي. بالشراء

  لماذا هو وعد ُملزم للمشتري؟

قد ُيقدم البنك على شراء البيت ثم ُيفاجأ بعد ذلك بتراجع الشخص اآلمر 

مر بالشراء أن يوقع على أوراق يلتزم فيها لذلك يقوم البنك بإلزام اآل. بالشراء

وقد اختلف . بشراء البيت بالسعر المتفق عليه في حال امتالك البنك للبيت

ها جائزة والراجح أنّالفقهاء المعاصرون في حكم المرابحة لآلمر بالشراء ، 

وإذا هلكت السلعة قبل . بشرط أن ال يبيع البنك السلعة قبل امتالكها وقبضها

ويجوز لآلمر بالشراء .  لآلمر بالشراء يكون هالكها على حساب البنكتسليمها

أن يرد السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات التي تّم االتفاق عليها، وكذلك 

  .األمر في حال وجود عيب خفي في السلعة

لقد أوصى المجمع الفقهي البنوك اإلسالمّية أن ال تلجأ كثيراً إلى 

كما وأوصى باالبتعاد عن بعض الصور التي تظهر فيها المرابحة المركّبة، 

ومن أمثلة ذلك أن يعمد بعض الناس إلى التظاهر بشراء سلعة ما . شبهة الربا

ويكون قصده الحصول على المال وليس السلعة، ويتم ذلك بالتواطؤ بين اآلمر 

ي فينبغي أن يكون البنك متنبهاً لمثل هذه الصور الت. بالشراء وصاحب السلعة

  ١٢٩.تُفضي إلى القرض الربوي

                                           
  :للمتابعة .١٢٩

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد سليمان األشقر وزمالؤه، دار النفائس،  .١

  )يتبع (م١٩٩٨، ١عمان، ط



 ٣٧٧

 ومن صورها أن يقوم البنك باالشتراك في تمويل :الشراكة المنتهية بالتمليك .٣

مشروع سكني تجاري، ثم يتم تأجير المساكن، ويكون للبنك من األجرة ما له 

وقد يعمد الشريك، وفق اتفاق سابق، بالتنازل . من نسبة في ملكّية المشروع

عن جزء منها للبنك، ويكون ذلك مقابل تخفيض نسبة عن نسبته من األجرة أو 

ويستمر البنك بأخذ أجرة حصته الجديدة مع حصة . ملكّية البنك في المشروع

. وهكذا حتى يتم في النهاية امتالك المشروع بالكامل من قبل الشريك...شريكه

بذلك يكون البنك قد استرد ما دفعه كثمن لحصته في المشروع عن طريق أخذ 

ة الشريك في األجرة، يضاف إلى ذلك الربح الذي تحّصل له من خالل حص

 .األجرة التي كانت تقابل حصته في المشروع، والتي هي متناقصة شيئاً فشيئاً

 ومن صوره أن يقوم المزارع ببيع مائة طن من القمح للبنك :عقد السلم .٤

الثمن للمزارع ويقوم البنك بدفع . اإلسالمي على أن يتم التسليم بعد ستة أشهر

وبذلك . الذي يقوم بدوره باستخدام هذا المبلغ في استصالح أرضه وزراعتها

تتحقق مصلحة المزارع ومصلحة البنك؛ أما المزارع فقد تمكّن من استصالح 

أرضه وغرسها، وأما البنك فيكون قد حصل على سعرٍ تفضيلي، ألّن التسليم 

ك مع المزارع اتفاقاً يقوم بموجبه وغالباً ما يعقد البن. سيكون بعد ستة أشهر

 .المزارع بااللتزام بتسويق القمح مقابل أجرة متفق عليها مسبقاً

 السلَم أيضاً أن يقوم مصنع ما ببيع مليون قطعة معينة من ومن صور

. منتجاته للبنك على أن يتم التسليم في موعد محدد، أو خالل فترة زمنّية معينة

وبذلك تتحقق مصلحة المصنع باستخدام . اً للمصنعويقوم البنك بدفع الثمن فور

في . المال في شراء اآلالت الالزمة لإلنتاج، والتي بدونها قد ال يمكنه أن ينتج

                                                                                                        
، ٧ار الثقافة، الدوحة،  قطر، طموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، علي أحمد السالوس، د .٢

  م٢٠٠٢



 ٣٧٨

ويقوم البنك . المقابل يكون البنك قد حصل على سعر تفضيلي يحقق له أرباحاً

  . بعقد اتفاقّية مع المصنع ليقوم بتسويق الُمنتَج مقابل أجرة محددة

لعقد السلم شروط ُمفّصلة في كتب الفقه، منها أن تكون السلع المبيعة و

محددة المواصفات بشكل يمنع االختالف عند التسليم، وأن يكون تاريخ التسليم 

للسلعة محدداً، وأن يتم تعجيل دفع ثمن الُمسلَم فيه في مجلس العقد، أو في 

  .وقت قريب كأيام معدودة
  

  :أحكام عقد المضاربة

.  يقّدم أحدهما رأس المال ويقّدم اآلخر العملربة شركة بين طرفينالمضا .١

وقد يكون المال من الطرفين والعمل من طرف واحد، وقد يكون المال من 

 .طرف واحد والعمل من الطرفين

يقتسم الشريكان الربح بالنسبة المتفق عليها عند العقد، ويكون للمال نسبة  .٢

ف فعالية المال أو العمل، واألمر متروك وتختلف النسبة باختال. وللعمل نسبة

 .لتقدير الشركاء

ال يجوز اشتراط أن يكون ألحد الشريكين مقدار معين من الربح، وإنما يتم  .٣

 .تحديد نسبة يتفق عليها بينهما

تلحق الخسارة رأس المال، ويخسر المضارب جهده، وال يجوز االتفاق أن  .٤

 إال إذا كان مشاركاً في رأس يكون المضارب شريكاً في خسارة رأس المال،

 .المال فيشارك في الخسارة بقدر ما يلحق رأسماله منها

 أميناً على المال، وهذا يعني أنّه ال يضمن )العامل بالمال(ُيعتبر المضارب  .٥

في حال هالك المال من غير تقصير منه، كما أنه ال يشارك في الخسارة إذا 

 ١٣٠.نهكانت الخسارة عن غير تقصير أو تعدٍّ م

                                           
  :  للمتابعة.١٣٠



 ٣٧٩

  

  المقدس والتاريخي
  

  

  

  

. ة بين المقّدس والتاريخي ماثل في الثقافات والحضارات البـشريّ         الخلط

 فهو ينظـر  ،ة لإلنسان بصفته إنساناًويبدو أّن تقديس الماضي يتعلق بالبنية النفسيّ      

. ل بمضي الوقت إلى تقديس    إلى الماضي بعين اإلجالل واالحترام الذي قد يتحوّ       

وإعمال العقل فـي    . من إعمال العقل حتى ال يتمادى القلب وينساق       من هنا ال بّد     

تصحيح انحراف القلب والهوى ال يتيّسر إال لقلة رائدة تتسم بـالجرأة والـوعي              

 .واإلبداع، وتجعل من اإلصالح هدفاً لها ورسالة

خب تالقي مقاومة ورفضاً، ثم ال يلبث الناس أن يتقبلـوا           إّن مثل هذه النُّ   

وال يكـون حكـم النـاس       .  يطمئنوا إلى صدقّية األفكار المطروحة     األمر بعد أن  

من هنـا   . ةمعصوماً، وذلك نظراً للقصور المالزم لإلنسان في مسيرته التاريخيّ        

وعنـدما بلغـت    . ة لتصحح المسار بين الحين واآلخـر      جاءت الرساالت اإللهيّ  

ة لـتعلن أّن    ة مرحلة مناسبة من الوعي جاءت الرسالة الخاتم       المجتمعات البشريّ 

                                                                                                        
، ٧موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، علي أحمد السالوس، دار الثقافة، الدوحة،  قطر، ط .١

  م٢٠٠٢، ١م المصارف اإلسالمية، محمد شيخون، دار وائل، عمان ط٢٠٠٢

الثقافة، الدوحة، قطر، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة، علي السالوس، دار  .٢

  م١٩٩٦

  م١٩٨٣، ٢، ط٧دار الفكر، بيروت، جنيل األوطار، الشوكاني،  .٣

  م١٩٩٧، ٤الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط .٤

  م١٩٩٣، ٤الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط .٥

 .ية الكبرى، مصر، المكتبة التجار٢سبل السالم، الصنعاني، ج .٦
  



 ٣٨٠

اإلنسان قد بلغ مرحلة الرشد وأّن بإمكانه أن يكمل مسيرته مـستعيناً بالدسـتور              

  .المتمثل بالقرآن والسنّة

كثيراً ما يكون األخذ عن اآلباء تقليداً لهم عن غير وعي وتمحيص، وقد             

يكون هذا األخذ متسلحاً بالمسّوغات العقلية، فيكون حضوره في العقـل والقلـب          

 أشار القرآن الكريم إلى درجات هذا األخذ، فقال في حق األخذ الـذي              وقد. معاً

  :يكون عن غير قصد وتحقق

  .)١٧٠ :البقرة( )باءناآقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه (

  .)٧٠ -٦٩: الصافات() رهم يهرعوناثآباءهم ضالين، فهم على آإنهم ألفوا (

  :واعيأما األخذ الذي ُيزعُم فيه حضور القصد والتلقّي ال

  :ُمسّوغُه األقوى عندهم أنّه تاريخيف

  .)٥٣ :األنبياء( )بديناباءنا لها عآقالوا وجدنا (

  :لذا فهو األحق في زعمهم أن ُيتّبع

  .)٢١: لقمان() باءناآقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه (

  :ثم هو برأيهم يكفي، وال حاجة للزيادة عليه

  .)١٠٤ :المائدة( ) ..باءناآقالوا حسبنا ما وجدنا عليه (

  :وهو صراط ال يجوز في عقيدتهم االنحراف عنه

  .)٧٨: يونس() باءناآقالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه (

  :وحتى لو وجد ما هو أهدى يبقى للتاريخي سلطانه وسيطرته

  .)٢٤ :الزخرف() باءكمآقال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه (

  :ي يأخذ التاريخي لمجرد أنه تاريخيوالقرآن الكريم يدين الموقف الذ

  .)١٧٠: البقرة() باؤهم ال يعقلون شيئاً وال يهتدونآأولو كان (

 نهج الكثير من البشر، ومن أجل ذلك كان البيان           هو  أّن ذلك   الكريم وُيبّين القرآن 

  :واإلرشاد واإلنذار
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  .)٧٢-٧١: الصافات() ولقد أرسلنا فيهم منذرين،ولقد ضل قبلهم أكثر األولين(

 بصفته تاريخّياً، من غير أن يقّدم الدليل والبرهان علـى           ،والذي ُيقّدس التاريخي  

  :صدق مسلكه، ال ُبدَّ من أجل تنبيهه أن ُيصدم بالحقيقة

  .)٥٤ :األنبياء( )ل مبينباؤكم في ضالآقال لقد كنتم أنتم و(

  :أما اتّباع اآلباء عن غير وعي فهو طريق شيطاني يقود إلى الهاوية

  .)٢١:لقمان() ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرأ(

  :زعمهم يكفي وُيغني، فقد يكون عن غير علم وال هدىبوإذا كان التاريخي 

  .)١٠٤: المائدة( )باؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتدونآأولو كان (

إّن سرد القرآن الكريم لوقـائع تاريخّيـة، وتشخيـصها، وتوصـيفها،            

تها أحياناً، يؤّدي إلى تنّبه المسلم إلى المنزلق الذي وقعت فيه           ومناقشتها، ومناقض 

 وذلـك لقـوة فعـل       ،األمم السابقة، ويمكن أن تقع فيه األمم المعاصرة والالحقة        

والمطلوب، قرآنياً، أن يكون لدينا الوعي الكافي بسلطان        . التاريخي في المعاصر  

وهـذا الـوعي    . بّيات أيضاً التاريخ وسيطرته، بما يحمل من إيجابيات كثيرة وسل       

يخلق لدى اإلنسان القدرة على التحرر من سلبيات التاريخي ويساعد في التمييـز    

بين ما هو تاريخي وما هو مقّدس، ويساعد قوى اإلصالح في تحرير األمـور،              

  .وتمييزها في الوعي المجتمعي

  إن اهللا يبعثُ لهذه األمة على رأس كّل مائة         :"جاء في الحديث الصحيح   

ومن صور تجديد الدين التمييز بين مـا  ) السلسلة الصحيحة(."سنة من يجدد لها دينها 

. هو تاريخي وما هو مقّدس، ويظهر ذلك جلّياً عند الحديث عن البدعة في الدين             

ة مؤسِّـسة شـملت     ويلفت االنتباه ما تّم في العقدين المنصرمين من نهضة فكريّ         

  :دارس يمكن حصرها في ثالث فقد ظهرت م،التراث وإعادة النظر فيه

تتمسك بقوة بالنص المقدس وترفض كل ما هو تاريخي طـارئ            مدرسة  - أ

ويمكن للـدارس أن يالحـظ أّن   . وقد قامت هذه المدرسة بمحاربة البدع     . عليـه 
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بعض المدارس المنبثقة عن هذه المدرسة الجامعة قد بالغت في التبديع وأدانـت             

المقابل نجد أنها قد انزلقت في منزلق تقديس        في  . الكثير من تراث األّمة الفكري    

، فنجدهم،مثالً، يبالغون في تقـدير الـصحابة،        التاريخي باعتباره ممثالً للمقّدس   

  .رضوان اهللا عليهم، إلى درجة اعتبار اجتهاداتهم ملزمة ويعطونها قوة النص

دت في تسريع إعادة النظر فيمـا هـو         وال شك أّن هذه المدرسة قد ساع      

خيل على المقّدس، ولكنها تعّصبت للتاريخي وظهرت عـاجزة عـن           تاريخي ود 

واألمـل أن تفـرز هـذه       . مواكبة مسيرة االجتهاد اإلبداعي المستند إلى المقّدس      

المدرسة توّجهات رشيدة قادرة على تحّمل مسئولياتها، وقد بدأنا نلمس إرهاصات           

  .مثل هذا األمر

 ،و تاريخي وما هو مقـدس     حريصة على التمييز بين ما ه       وسطية مدرسة -ب

 وتعيد صياغة األمـور بهـدوء       ، باحترام  مصحوبة وتمارس إعادة النظر بجرأة   

  . بعيداً عن التشنّج واإلدانة،واتزان

، وسلوكها يوحي لك بأّن     مدرسة تقليدية تخلط كثيراً بين التاريخي والمقدس       -ج

حارس والمـرّوج   وهي تُمثّل ال  . الكثير من التاريخي هو في نظرها أيضاً مقّدس       

  .لكل ما هو تاريخي

والناظر بعمق يدرك أّن وجود هذه المدارس الثالث ُيشكّل ضمانة لتطورٍ           

شكّل حصناً أمام الهجمة التغريبّية التي تريد أن تتجاوز ما هو           يفكري منضبط، و  

وتبقى المدرسة الوسطية هي األقدر على الفعل والتأثير        . مقّدس وما هو تاريخي   

  . واألقدر على التغيير الجوهري الخالّق،واالستقطاب

ونحن بحاجة لتأكيـد ذلـك      .  غير ُمقّدس   هو إّن التراث في نظر اإلسالم    

عندما يكون التراث متعلقاً بالُمقّدس؛ فالفقُه والتفسير، وكـذلك العلـوم المتعلقـة             

ومن هنا فكل ما هو     .  ألنّه من فعل البشر    ،بالقرآن والُسنّة، كل ذلك ليس بُمقّدس     
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 ، الكـريم  النّص القرآني على خالف   اث قابل للمراجعة وغير ُمتّسم بالعصمة،       تر

  . فكل ذلك مقدس،وما يتعلّق بهما من اللغة العربية ،الشريفةوالسنّة 

واحتـرام  .  نفي القداسة عن التراث ال يعني االستهانة واالستخفاف بـه         

من هنـا   . ّية وسوّية ة تحقيق مراجعة حقيق   التراث هو المقّدمة الضرورّية إلمكانيّ    

نجد أّن القدرة على مراجعة التراث تكون لدى أولئك الذين يؤمنـون بالمقـّدس،              

أمـا أولئـك    . ويتّسمون بالصدقّية العلمّية، واالنتماء العميق لجذور األمة وتراثها       

الذين ال يملكون مثل هذه المؤّهالت فينظر الناُس إليهم كأعداء، بل ويتّهمونهم في             

 .لذا نجدهم غير قادرين على المساهمة في إحداث التغيير المرجونواياهم، 

مراجعة التراث ال تعني االنقالب على التاريخي، بـل تعنـي تعزيـز             

 وثالثـة   نفسية وأخرى   جماليةويبقى للتراث وظيفة    . اإليجابيات ونفي السلبيات  

  .ة والنفسّيةوعندما يفقد التراث قيمته العملّية تبقى له قيمته الجمالّي. عملية

األصل في المقّدس أن يستند إلى القناعات العقلّية، وال بد أن يقوم علـى              

وفي الوقت الذي يفقد فيه المقدس هذا األسـاس ال بـد أن            . أساس من البرهان  

وهذا . يتّكئ على التاريخي، ليستمد منه األصالة وقوة التأثير في عالم المشاعر          

 ولكنه يبقى مهدداً مـن النُّخـب        ،مى من الجماهير  غالباً ما يفلح مع الغالبية العظ     

وشيئاً فشيئاً ال بد لسلطان العقـل أن يحقـق          . التي تتمّيز بقدرات نقدّية وإبداعّية    

  .إنجازات تساهم في إحداث التغيير الذي يؤمل أن يكون إيجابياً

يتجلى الخلط بين التاريخي والمقّدس لدى الشيعة أكثر بكثير مما هو عند            

مثلة هذا الخلط من تراث     بعض أ غم من ذلك سنقوم بانتقاء      وعلى الر . نّةأهل الس 

  :أهل السنّة
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  : في مجال الحكم والسياسة-أ

الالفت أّن الكثير من الكتب التي تتحدث عن نظام الحكم فـي اإلسـالم،              

والتي تحمل عناوينها هذا المضمون، هي في الحقيقة إنما تتحدث عن نظام الحكم             

 فعندما تُقّسم الوزارة، على سـبيل       ،مسلمين وتاريخ التراث اإلسالمي   في تاريخ ال  

المثال، إلى وزارة تفويض ووزارة تنفيذ، فإّن ذلك ال يزيد عـن كونـه تقـسيماً      

بشرياً يعطينا فكرة عن المستوى الذي وصل إليه الفكر السياسي في عصر مـن              

 الكتاب يخلطون   وعلى الرغم من وضوح ذلك فإننا نجد أّن الكثير من         . العصور

وعندما يتحدث البعض   . ة والواقع التاريخي للمسلمين   بين حقيقة الشريعة اإلسالميّ   

عن شروط الحاكم المسلم، ومنها، مثالً، شرط سالمة األعضاء والحواس، نجدهم           

ال يمّيزون بين واقع األجداد وواقعنا المعاصر، فيشترطون أن تكون يد الحـاكم             

  .هذا الشرط تشترطه الشريعة اإلسالمّيةورجله سليمة، ويظنون أّن 
  

  : في الفن والعمارة-ب

يمكن اعتبار فنٍ ما إسالمياً، وكذلك أنماط البناء، عندما تكون تفاصـيل            

هذا الفن أو البناء، منضبطة بالضوابط اإلسالمّية، وتراعـي القـيم اإلسـالمّية،             

ذه الفنون إسـالمّية    وعندما نقول إّن ه   . وعندما يكون المبدع متفاعالً مع اإلسالم     

لـذا  . فإننا ال نعني أنها مقّدسة؛ ألنها مما أنتجه المبدع عندما تفاعل مع اإلسالم            

  .، بل هي من التراث اإلسالميفهي ال تعتبر جزءاً من اإلسالم
  

  : في اللباس واألزياء-ج

ـ      .ليس هناك زّي إسالمي محدد     شترط فـي زي     ولكن هناك شـروطاً تُ

فإذا توافرت هـذه الـشروط      . عتبر ذلك الزي شرعّياً   زي المرأة حتى ي   والرجل  

يمكن عندها أن نصف الزي بأنه إسالمي، ولكنه ليس بمقّدسٍ، كما أنّه ليس جزءاً          

  .من اإلسالم، وإنما هو جزء من التراث اإلسالمي القابل للمراجعة وإعادة النظر
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  : في األدب-د

فعندما يتفاعل األديب    ،ما قلناه في الفن والعمارة والزي نقوله في األدب        

 أدباً إسالمياً، وبمضي الوقت      عندها ة يكون أدبه  مع اإلسالم ويلتزم القيم اإلسالميّ    

 المبـدع، فـي      األديب يصبح تراثاً إسالمياً، ولكنه ليس بمقّدس، ألنّه نتاج تفاعل        

  .عصر من العصور، مع القيم اإلسالمّية
  

 :المعامالت  في فقه-هـ

 واإلجماع، هي المصادر األساسّية للتشريع فـي        القرآن والسنّة والقياس  

ومن نصوص القرآن والسنّة ما هو قطعي في داللته، ال يحتمل أكثـر             . اإلسالم

والقطعي فـي داللتـه ال      . من معنى، ومنها ما هو ظنّي، يحتمل أكثر من معنى         

يسمح بتعدد األقوال واالجتهادات، في حين أّن الظنّي يوفّر مـساحات لالجتهـاد             

 نجد أّن الكثير من مسائل الفقه اإلسالمي يخـتلط فيهـا            ،غيرهل و ،لذلك. ريالبش

ولنأخذ مثـاالً   . التاريخي بالمقّدس، ويشمل ذلك العديد من مجاالت الفقه المختلفة        

  على ذلك من 

  :فقه العقودفي 

وهم يقّسمون شركة   . ُيقّسم الفقهاء الشركة إلى شركة أمالك وشركة عقود       

ثم هم  ... ن، وشركة مفاوضة، وشركة أبدان، وشركة وجوه      العقود إلى شركة عنا   

والدارس لفقه الـشركات فـي   . بعد ذلك يشترطون شروطاً لصحة هذه الشركات     

اإلسالم يدرك أّن بعض تلك الشروط، التي تشترط لصحة الشركات، هـي فـي              

ثـّم إّن تقـسيم     . ة ال تستند إلى نص من القرآن أو السنّة        الحقيقة شروط اجتهاديّ  

نيف الشركات هو أيضاً تقسيم اجتهادي أملته وقائع تاريخّية تتعلّق بمستوى           وتص

وال شّك أّن الفقه المعاصر اليوم هو أقدر على التقسيم          . تطّور الواقع اإلقتصادي  

. والتصنيف والتفصيل في أنواع الشركات وشروط صّحتها وفسادها وبطالنهـا         
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ثير من الدارسين ال يزالون يخلطون      وما نود أن نلفت االنتباه إليه هنا هو أّن الك         

  .في هذه المسألة بين التاريخي والمقّدس
  

  : في العالقات االجتماعية-و

ة يالحظ اهتمام اإلسـالم الـشديد باألسـرة         المستقرئ للشريعة اإلسالميّ  

والنـصوص الـشرعية    . وعلى الرغم من ذلك فقد أباح اإلسالم الطالق       . وكيانها

  .زوجي، أّما الطالق فيدعو إليه واقع النفس البشرّيةتُشعرك بقداسة الرباط ال

ة إال أننـا نجـد أّن       على الّرغم من وضوح ذلك في الشريعة اإلسـالميّ        

جمهور الفقهاء عبر الُعصور المختلفة قد توّسعوا في إيقاع الطالق، حتـى بلـغ              

 فـالحكم   ،األمر عند بعضهم حد القول بوقوع الطالق قبل انعقاد عقـد الـزواج            

كلما تزّوجتُ امرأة فهي طـالق، أن تطلـق كـل امـرأة             :  إذا قال رجل   ،معنده

االحتياط في الدين إلى مثل هذا التوسع، أي أنّهم يفـّضلون            وقد دفعهم . يتزوجها

فّض الزواج لمجرد الشبهة، حتى ال تكون هناك عالقة جنسّية تـتم فـي دائـرة                

من هنا نجد أّن بعض     . ةوال شّك أّن هذه الفلسفة قد أملتها ظروف تاريخيّ        . الشك

علماء العصر يغلُب عليهم الميل إلى فلسفة مناقضة تستند إلـى روح الـشريعة              

 فهم ُيقّدسون العالقة الزوجّية وال يقبلون أن تُفّض هذه الرابطة الجليلة            ،وقواعدها

 هي من أهم القواعـد      )اليقين ال يزول بالشك   (: وإذا كانت قاعدة  . لمجرد الشبهة 

  !الشريعة اإلسالمّية، فلماذا يستثنى منها عقد الزواج؟ة في الفقهّي
  

  :في التفسير -ز

  أنّ نجـد في المقابل   . النص القرآني الكريم منّزه عن الزيادة أو النقصان       

 ، حتى بات هذا األمر     األفهام عند تدبر هذا الكتاب العزيز      اً في  واختالف اً اتفاق هناك

  يتعلّق بفهـم هـذا الـوحي       راث هائل ت اليوم   ولدينا. من أهم حقائق علم التفسير    

وكيف لمحدوٍد أن يحيط علماً بدالالت كـالم    . ، الذي مصدره العلم المطلق    الكريم
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ولكـّن  . من هنا ال ُيتوقّع أن تتوقّف مسيرة التفسير عند حد         !. اهللا الحكيم العليم؟  

يقـوم  لذا ال بّد أن     . انطالقة هذه المسيرة قد ُيعيقها الخلط بين المقّدس والتاريخي        

وال يتفاعـل   . أهل االختصاص بواجب التوعية للتمييز بين المقدس والتـاريخي        

المسلمون في مثل هذا األمر الخطير إال مع العلماء الرّبانيين الـذين يتمّيـزون              

  . بروح التجديد المنبثقة عن أصالٍة في الفكر واالنتماء

ة العربّية كما   األصل عند تفسير القرآن الكريم أن نأخذ بدالالت ألفاظ اللغ         

والدارس لتطـّور التفـسير     .  في عصر الرسول، صلى اهللا عليه وسلّم        تدل كانت

ـ    ر صـفو  عبر العصور يالحظ تسّرب الدخيل من الدالالت شيئاً فشيئاً، حتى عكّ

وليس من السهل على المعاصرين اليوم أن ُيعيدوا األمور         . اللغة وأثّر في األفهام   

 ولكن يمكننا أن نباشـر ذلـك، وعلـى وجـه            إلى نصابها بين عشّية وضحاها،    

الخصوص عندما نلتزم منهجّية سوّية في تدّبر القرآن الكريم، وعندما نستـشعر            

  .حقيقة أن ال عصمة لغير األنبياء

 لقد أّدت أخطاء بعض المفسرين، عبر العصور المختلفة، إلى إعطـاء           

 هو تـاريخي  بعض األلفاظ دالالت جديدة ترّسخت بمضي الوقت، حتى اختلط ما 

وعلى الرغم  .  والّضم والعزم  فيها معنى الشدِّ  ،  مثالً،  )صر(فكلمة  . بما هو مقّدس  

 فـذهب إلـى   ،من وضوح ذلك نجد أّن بعض المفّسرين قد أعطاها معنى مضاداً      

والمحقق يجد أّن الدافع إلى ذلـك هـو          .التقطيع والتفريق القول بأّن فيها معنى     

قال فخذ أربعـةً    : "... من سورة البقرة   ٢٦٠في اآلية   الفهم غير الدقيق لما ورد      

 فالفهم الُمجمـل    ،..."من الطير فَصرهن إليك ثم اجعل على كّل جبًل منهن جزءاً          

الذي تَحّصل لدى المفّسر لآلية الكريمة، وكـذلك تـصّوره الخـاص للمعـاني              

.  وغيرها فصرهن التشويش على الداللة األصلّية لكلمة مثل        أدى إلى المقصودة،  

وال شّك أّن النظر العميق في معاني النص الكريم يساعد في تصويب التـصّور              

  .الذي يؤّدي بدوره إلى العودة إلى صفاء دالالت الكلمات واأللفاظ



 ٣٨٨

  

  : في العقيدة-ح

ذلك تقّبل علماء اإلسالم عبر القرون الماضية االختالف الفقهي وأرجعوا          

والغريـب أّن   .  األلفاظ من معـانٍ ودالالت      ما تحتمله  هااالختالف إلى أسباب من   

ى اختالفهم فـي     العقيدة، فأدّ   باب  االختالف المدرسي في    هذا الكثير منهم لم يقبل   

العقيدة إلى اختالف قلوبهم وتنافرهم، ولم يتسامحوا في العقيـدة تـسامحهم فـي              

هب والمتدّبر لتاريخ علم الكالم يدرك أّن الكثير مـن تلـك اآلراء والمـذا             . الفقه

  .الفكرّية هي أقرب إلى التراث منها إلى النَّص الديني المقّدس

  : في التقويم الفلكي-ط

وعلى . ال شّك أّن اإلسالم قد ربط بعض الشعائر التّعُبدّية بالسنة القمرّية          

ة، التي تعتبر الشمس والقمر مرجعين لحـساب        الرغم من وضوح اآليات القرآنيّ    

ماء المسلمين ال يزالون ينفرون من اعتماد الـسنة  السنين، إال أّن قطاعات من عل   

وهـذا غيـر    . اًالشمسّية، ويرون أّن التأريخ الهجري هو التأريخ المعتبر شـرع         

  .دقيق، ألّن هذا التأريخ قد جاء بعد وفاة الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، بسنين
  

  : في قضايا المرأة-ي

ال يحتاج إلى قَـدرٍ مـن       إّن التمييز بين التاريخي والمقّدس في هذا المج       

وهذا وحده ال   . اإللمام بالنص الديني يؤّيده إلمام بالتطور اإلجتماعي عبر التاريخ        

من هنا نجد أّن هـذه      . ة وتعقيدها يكفي، بل نحتاج إلى سبر أغوار النفس البشريّ       

والمراقب يالحـظ   . المسألة يصعب حسمها والتمييز فيها بين المقّدس والتاريخي       

راً إيجابياً في فكر المعاصرين من العلماء المسلمين الذين يتناولون          أّن هناك تطو  

  . قضايا المرأة
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  : األزمنة واألمكنة-ك

 قاسم مشترك بين    يمن الالفت أّن خصوصّية بعض األمكنة واألزمنة ه       

ويحرص علماء  . األديان المختلفة، بل نجد أحياناً تداخالً ولّدتُه التأثيرات المتبادلة        

هـو دنيـوي   ومـا  لى رد األمور إلى أصولها وتمييز ما هو دينـي      المسلمين ع 

وال شك أّن هذا التداخل وااللتباس جاء من جهة التاريخي الذي اكتـسب        . ودخيل

   .هيبتُه وقدسّيته وجالله لكونه تاريخاً ارتدى زي الّدين

 وكذلك قدسّية المسجد الحرام      مثالُ، إّن قدسّية المسجد األقصى وما حوله،     

 وهناك أيـضاً خـصوصّية      .د النبوي، استمدت من النص الديني المقّدس      والمسج

.  ووصفت بقاع منها بأنهـا مقّدسـة       لبالد الشام، حيث ُوصفت باألرض المباركة     

 أما تربة   . ودورها في حياة البشر     بوظيفة هذه األمكنة   وهذا كله يتعلق في النهاية    

وعليه فلو ُهـّدمت أبنيـة      . هذه المواقع وحجارة األبنية والمساجد فال قدسية لها       

المسجد األقصى، بما فيها قبة الصخرة، أو أزيلت من أماكنها، أو نقلت إلى مكان              

   .قدسية الموقعآخر، ما أثّر ذلك شيئاً في 
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  الخاتمة
  

  

  

  

  وبعد... 

  .فقد كانت سياحة في آفاق الفكر اإلسالمي الرحيب

   سياحة فيها تأمل ونظر، والتفات للعبر،

  . واتباع أثر  وفيها اقتداء

  .  وفيها لمح، وتجاهل، وإعراض

   إذا كانت إطالة فعن رغبة وإدراك،

  . وإذا كانت عجالة فإحالة على الفهم واالستدراك

  قصورنا حقيقة، لن نبلغ الكمال،

  وجهلنا سليقة، ال يقبل الزوال،

  .وعذرنا موجود فعلمنا محدود
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