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مقدمة الطبعة الجديدة
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهكك وظيكيس سكنطا كص و كالة وسكالما
ظنى رحمتك لنعالمينص سيد ا محمدص وظنكى للكو و كحبو ومكن امكبعهس ب ح كا
إلى يوم الدين.
وبعد صصص
فهذه رسالة شرت في أواخر الخم كينات مكن القكر الما كي «العشكرين»
حين كنك أظمكأ أ كا وأخكي أحمكد الع كال فكي اإلةارة العامكة لنةقافكة اإلسكالمية
باألزهرص التي كا أستاذ ا الدكتور محمد البهي مديرا ظا ًّما لها.
وقد ظهد إلينا فكي ذلكك الوقك  -بعكد أ أخرجنكا كتكب اإلمكام األكبكر شكيخنا
الشككيم محمككوة شككنتوت شككيم األزهككر  -أ تتبككم مككا ينشككر فككي ال ككح ظككن
اإلسالم إيجابا وسنباص لنر ده و رة ظنى ما ي تحق الرة منها.
وقد شر الشيوظيو في العراقص في ظهكد الركريس القاسكس  -ظنكى مكا أذككر -
ظرف باسس «الرراسكة الرماةيكة»ص
كراسة مهاجس اإلسالم ومعاليمو وحضارموص ُ
ومحككد

ظنهككا ال ككح الم ككريةص وقككد اسككتام الجمهككور الم ككر ممككا شككر

فيها من إسامة بالغة إلى اإلسالم.
وقد طنب إلينا أستاذ ا الكدكتور البهكي أ رتكب رةًّا مرككيا ينشكر فكي مجنكة
األزهر ويترجس إلى اإل جنيييةص س ينشكر فكي رسكالة م كتقنة أيضكاص وقكد وفقنكا
بحمد هللا لرتابتو و شرهص أ ا وأخي الع كالص و شكر فكي مجنكة األزهكرص كمكا قكام
بترجمتككو األا الرككريس األسككتاذ حمككوةة ظبككد العككاطي الباحككة بمراقبككة البحككو
والةقافككةص وقككد موسككم فيككو بعككد ذلكككص وكككا أساسككا لرتككا بالنغككة اإل جنيييككة هككو
«جوهر اإلسالم».
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ولككس يُقكدهر لهككذه الرسككالة أ منشككر بعككد ذلككك  -فيمككا أظنككس  -حتككى ظةككر ظنيهككا
أخو ككا األسككتاذ سككنطا ح ككين وهبككة ففككرذ بهككاص واسككتشذ ني فككي إظككاةة شككرها
فشذ

لوص ولس أ

إليها جديداص إال بعض التخريجص وإال هذه المقدمة.

أسشل هللا أ ينفم بها من كتبهاص ومن شرهاص وكأ من قرأهاص لمين.
ربيم اآلخر 1432هـ
مارس 2011م
الفقير إليه تعال
يوس

القر او
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ب س هللا الرحمن الرحيس
مقدمة
الحمد هلل وال الة وال الم ظنى رسول هللا وظنكى للكو و كحبو ومكن واالهص
وبعد:
ف المعركة بين اإلسالم وخ ومو معركة قديمة جديدةص وستيأ قائمكة مكا
بقي في الوجوة حقائق وأباطيأ.
وخ وم اإلسالم

نفا :

الصننناأل ا :ل مكككن متع كككبي األةيكككا األخكككرسص وخا كككة الم تشكككرقين
والمبشرينص الذين ي وؤهس ا تشار اإلسكالمص وامتكداة كوره فكي ككأ قكارةص ر كس
مككا يككنقل أهنككو وةظامككو مككن طاقامككو ةاخنيككة وإمرا ككاتص ور ككس مككا يعوقككو ظككن
اال طالق من قيوة ةاخنية وخارجية.
الصنناأل النننا

مككن المككاةيين المنحككدين الككذين يخا ككمو األةيككا جميعككا

ويخت ككو اإلسككالم بمييككد مككن العككداوة والنقمككةن أل هككس يعنمككو أ ككو الككدين الفككذ
الذ يحمأ ياما كامال لنحياةص يياوج بين الكروذ والمكاةةص والفكرة والمجتمكمص
والد يا واآلخرةص وأ و الدين القاةر ظنى إمداة أمباظكو بركأ المقومكات والطاقكات
المعنوية والروحيةص التي مضمن القوة والغنبة في معركة الحياة.
وليس بهؤالم وأولئك سكالذ إال م كيد الشكبهات الواهيكةص ومنفيكق األكاذيكب
واالفترام ظنى هللاص وظنى الناسص وظنى الحق والتاريم.
رأينكككا مكككن هكككذه المنفقكككات مكككا شكككره شكككيوظيو العكككراقص ممكككا ظكككر باسكككس
«الرراسكككة الرماةيكككة» .وقكككد ا تير كككا حتكككى مكككرجس إلينكككا

كككها الرامكككأ مكككن
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اإل جنيييكككة إلكككى العربيكككةص وقرأ اهكككا كنمكككة كنمكككةص فنكككس جكككد فيهكككا إال االفتكككرام
والتضنيأص النذين ال يروجا ظند الب طامص فضال ظن المةقفين والعقالم.
زظككس هككؤالم  -ح ككب مف ككيرهس لنتككاريم  -أ ظهككور اإلسككالم كككا تيجككة
لنعوامككأ االقت ككاةية واالجتماظيككة التككي كا كك م ككوة الجييككرة العربيككة قبككأ
اإلسالمص وأ الو نيكة كا ك فكي طريقهكا إلكى الفنكامص وأ التحنك

 -الميكأ إلكى

التوحيد  -كا ظاهرة منتشرة .ومحمد إذ ليس رسوال مكن هللاص والقكرل لكيس
وحي هللان أل «هللا» هذا ير موجوة في يرهس.
شككرك هككؤالم فككي مككوامر القككرل ص واةظككو أ ظككدة «قرل ككات» أخككرس أُلف ك
لمعار توص وزظمكوا أ هكذا القكرل يعكارع العنكس والتقكدمص ويخبكر بكشمور لكس
متحقككق إلككى اآل ص كقيككام ال ككاظة فككي وقكك قريككبص واسككتغنوا مككا قالككو ظنمككام
الم نمين من وجوة «متشابهات» في القرل لنتشريك في بيا و وو وحو.
ورةة هككؤالم مككا يقولككو بعككض الم تشككرقين ظككن «الحككدية النبككو » وقيمتككو
العنمية والتاريخيةص ومحر ظنمام اإلسالم في قبولو.
وقالوا ظن العقيدة اإلسالمية :إ ها ظقيكدة «الجبكر المطنكق»ص ولكيس لن كا
في اإلسالم حرية أو اختيار.
واةظكككوا أ ال كككالة منقولكككة مكككن بعكككض الكككديا ات القديمكككةص وأ الم كككنمين
يح ّجو إلى حجر في مرة.
وافتروا ظنى الفقكو اإلسكالمي فكي شكشمو ومذاهبكو و ايتكوص واةظكوا أ كو شكش
في ظهد الخالفة العباسية لتبرير أظمال الخنفام  ...إلم.
وزظموا أ اإلسكالم يؤيكد اإلقطكاظيينص ويعتكر بالطبقيكةص ويقكر بالتفكاوت
الككذ جعككأ بعككض النككاس ظبيككدا لككبعض .كمككا أ ككو يقككر الككرقص ويب كارك ُمك هكالك
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الرقيق.
وزظموا فيما زظمواص أ الحكاكس أو الخنيفكة فكي اإلسكالم ائكب ظكن اإللكو أو
وكيككأ لككوص وأ الشككعب م ككخر لطاظككة الحككاكسص وأ بي ك المككال منككك خككا
لنخنيفة.
وكرروا مفتريات المفترين ظن و م المرأة فكي اإلسكالمص وطغيكا الرجكأ
ظنى المرأةص وظن سياسة القتال والفكت اإلسكالمي  ...إلكم .منكك األكاذيكب التكي
عرفها.
والخككال بيننككا وبككين هككؤالم القككوم خككال جككذر ص خككال فككي األ ككول
ف ها .لهذا ككا ال بكد فكي رة كا أ قكيس األةلكة ظنكى

كحة اإليمكا لوجكوة هللا

أوالص و دق النبوات ا ياص وإذا مشسس هذا األ كال ككا مكن ال كهأ إ بكات
بوة محمد نى هللا ظنيو وسنسص وأ و رسول هللاص وأ القرل كتا هللا حقًّا.
أما الشبهات والمفتريات األخكرسص فك ةفعهكا و قضكها لكيس بالع كير ظنكى
أ ةارس لنسالم.
ومن هنا لس جد

عوبة أ ا وزميني األستاذ أحمد الع كال حيكة ُكنفنكا بكالرة

ظنى هذه «الرراسة» وما فيها من أ اليط وأ اليأ.
و رجو أ رو بهذا الرة الموجي المركي قد أةينا بعض الواجب ظنينكا فكي
الذوة ظن ةينناص والدفاع ظن أمتنا.
وهللا يقول الحق وهو يهد ال بيأ.
يوس

القر او
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حمنة قديمة
الحمنكككة ظنكككى األةيكككا لي ككك بنككك اليكككوم وال وليكككدة األمكككس ولي ككك مكككن
مبتررات الماةية المارك ية التي زظم أ الدين أفيو الشعو .
قال األةيب الفر ي «فولتير» :إ فررة التشليو إ ما اخترظها ةهكاة مكاكرو
الذين لقوا من ي دقهس من الحمقى وال خفام.
وفككولتير أيضككا لككس يرككن مبترككرا لهككذاص فمككن قككديس ظهككر مةككأ هككذا الككيظس ظنككد
«ال وف ككطائيين» مككن اليو ككا الككذين أ رككروا حقككائق األشككيامص أو شككرروا فيهككاص
وكا فيما روجوه من مغالطكات ومشكررات أ اإل كا فكي أول شكشمو ككا ال
يخضككم إال لنقككوة ال لككدينص وال لقككا و ص ككس كككا أ و ككع القككوا ينص فاختفك
الميكاهر العننيكة مككن هكذه الفو ككى البدائيكةص ولرككن الجكرائس ال ككرية مكا برحك
سائدة منتشرةص فهناك فرر بعض العبكاقرة فكي إقنكاع الجمكاهير بكش فكي ال كمام
قوة أزلية أبديةص مرس كأ شيمص وم مم كأ شكيمص ومهكيمن بحرمتهكا ظنكى ككأ
شيم(.)1
«ول نا نرر أ مرو هناك ظقيدة معينة قد استحد
يرو م و م خا

فكي ظ كر مكاص أو أ

من أو اع العباةات قد جام مجنوبكا م كنوظاص فكذلك

سائغ في العقأص بأ واقم بالفعأ.
أما فررة التدين في جوهرهاص فنيس هناك ةليأ واحد ظنى أ هكا مكشخرت ظكن
ششة اإل ا .

***
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )1الدين» الدكتور /محمد ظبد هللا ةرازص (

.)47
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التدين ريية فطرية
يقككول معجككس «الروس» لنقككر العشككرين :إ الغريككية الدينيككة مشككتركة بككين
ككأ األجنككاس البشكريةص حتككى أشككدها همجيكةص وأقربهككا إلكى الحيككاة الحيوا يككة ...
وإ االهتمام بالمعنى اإللهيص وبما فكوق الطبيعكة هكو إحكدس النيظكات العالميكة
الخالدة لن ا ية.
ويقككول هنككر برج ككو « :لقككد وجككدت وموجككد جماظككات إ ككا ية مككن يككر
ظنوم وفنو وفن فاتص ولرنو لس موجد قط جماظة بدو ةيا ة».
ويقكككول «أر ككك رينكككا » فكككي «مكككاريم األةيكككا »« :إ مكككن الممركككن أ
يضمحأ كأ شيم حبوص وأ مبطكأ حريكة اسكتعمال العقكأ والعنكس وال كناظةص
ولرن ي تحيأ أ ينمحكي التكدين بكأ سكيبقى حجكة اطقكة ظنكى بطكال المكذهب
الماة ص الذ يريد أ يح ر الفركر اإل كا ي فكي المضكايق الد يئكة فكي الحيكاة
األر ية».
ويعقككأ األسككتاذ محمككد فريككد وجككد ظنككى هككذه الرنمككة فككي «ةائككرة معارفكو»
فيقول :فكي مكاةة «ةيكن» « :عكس ي كتحيأ أ متالشكى فركرة التكدينن أل هكا أرقكى
ميككول الككنفس وأكككرم ظواطفهككاص اهيككك بميككأ يرفككم رأس اإل ككا ص بككأ إ هككذا
الميأ سييةاة .»...
فطككرة التككدين سككتالحق اإل ككا مككا ةام ذا ظقككأ يعقككأ بككو الجمككال والقككب ص
وستيةاة فيو هذه الفطرة ظنى بة ظنو مداركوص و مو معارفو.
والحق أ اإليما يقكوة ظنيكا – خنقك هكذا الركو وقامك بتكدبيره ورظايتكو
ظنى أحرام يام –

رورة ظقنية بعكد كو كو

كرورة فطريكة ووجدا يكةص فك

العقأ اإل ا ي بغيكر معنكس واال اكت كا  .يكؤمن بقكا و ال كببيةص وال يقبكأ فعكال
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من ير فاظأص وال

نعة من ير

ا م.

وبدو التدين واإليمكا سكييأ هكذا ال كؤال الكذ أ كاره القكرل حكائرا بغيكر
ع}
جككوا أ َ ْم ُخ ِنقُككوا ِمك ْكن َ ْيك ِكر َ
كيمُ أ َ ْم ُه ك ُس ْال َخككا ِلقُو َ أ َ ْم َخنَقُككوا ال ه ك َم َاوا ِ
ت َواأل َ ْر َ
شك ْ
[الطور35 :ص .]36
وبداهة لس يُخنقوا من ير شيم وطبعا لس يَخنقوا هس أ كهسص ولكس يكيظس أحكد
أ ككو خنككق ذرة فككي ال ككموات أو فككي األرعص فنككس يبككق إال االظتككرا بوجككوة
الخالق العنيس الحريسص الذ أظطى كأ شيم خنقو س هدس.
والذين فروا من االظترا

باأللوهية الخالقكةص أل هكا شكيم يكر مشكاهد وال

مح وس وال يدخأ محك التجربكةص لكس يمركنهس إال أ ينجكشوا إلكى قكوة امضكة
خفية هي األخرس أطنقوا ظنيها «الطبيعة».
وقد كا الو نيو والجاهنيو أقوم فرراص وأ رذ رأياص حين اظترفوا
بموجب الفطرة ومتقضى العقأ فنس ينفوا ويدوروا كهؤالم الذين يقولو
راحة

بالدهر والطبيعةص فحين سئنوا من خنق ال موات واألرع؟ قالوا في
و دقَ :خ َن َق ُه هن ْال َع ِي ُ
يي ْال َع ِني ُس} [اليخر ]9 :ص قُ ْأ َمن َي ْر ُزقُ ُرس ّمِنَ ال ه َمام
ي ِمنَ ْال َم ِيّ ِ َوي ُْخ ِر ُج ْال َم ِيّ َ
َواأل َ ْر ِ
ع أَ همن َي ْم ِنكُ ال ه ْم َم َواأل َ ْب َ َ
ار َو َمن ي ُْخ ِر ُج ْال َح ه
اَّللُ فَقُ ْأ أَ َف َ
ي ِ َو َمن يُدَ ِبّ ُر األ َ ْم َر َف َ َيقُولُو َ ه
ال مَتهقُو َ } [يو س.]31 :
مِنَ ْال َح ّ

***
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إرسال النبيين من ل ار الرحمة اإللهية
وكككا مككن مقتضككى الحرمككة اإللهيككة البالغككةص والرحمككة اإللهيككة الواسككعة :أال
يترك الناس سدس أو همال يتخبطكو ظنكى يكر هكدسص أو يختنفكو بغيكر حركس
وال مرجكككم  ...فبعكككة هللا النبيكككين مبشكككرين ومنكككذرينص وأ كككيل معهكككس الرتكككا
والمييا ليقوم الناس بالق طص وليحرموا بين الناس فيما اختنفوا فيكو .وليضكعوا
لهس أسس الحياة الفا نةص وليرسموا لهس الطريق إلكى هللاص وإلكى سكعاةة اآلخكرة
سال ُّمبَ ّ
ظ َنى ه
سك ِأ
الر ُ
واألولىُّ :ر ُ
اَّللِ ُح هجةٌ بَ ْعدَ ُّ
ش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ ِلئَاله يَ ُرو َ ِلننه ِ
اس َ
َو َكا َ ه
ظ ِيييا َح ِريما}
اَّللُ َ

[الن

ام.]165 :

وكا من حرمة هللا أ يرو هؤالم بشرا ال مالئرةص يبعةو من بين
أقوامهس ليرو وا ل س بهسص وأظر بشحوالهسص وأقدر ظنى التشسي بشخالقهسص
وقد معجب بعض الناس أ يرسأ هللا بشراص فرة هللا ظنيهس :قُأ له ْو َكا َ
شو َ ُم ْ
ع َمالئِ َرةٌ يَ ْم ُ
سوال}
ظنَ ْي ِهس ِ ّمنَ ال ه َمام َمنَرا هر ُ
فِي األ َ ْر ِ
ط َمئِنِّينَ لَن هَي ْلنَا َ
[اإلسرام]95 :ص ُه َو اله ِذ بَعَ َ
ظنَ ْي ِه ْس ليَامِ ِو
ة فِي األ ُ ِ ّم ِيّينَ َر ُ
سوال ِ ّم ْن ُه ْس يَتْنُو َ
َويُيَ ِ ّكي ِه ْس َويُعَ ِنّ ُم ُه ُس ْال ِرت َا َ َو ْال ِح ْر َمةَ} [الجمعة.]2 :
كدق

وقد أيد هللا هؤالم المرسنين بالحجة القاطعكةص واآليكات البينكات ظنكى
ةظككومهسص وأ هككس رسككأ هللا حقًّككا ولككس يمنككك المن ككفو مككن معا ككريهس إال أ

سكو َل فَا ْكت ُ ْبنَكا َمك َم
الر ُ
يذظنوا لهس ويؤمنوا برسالتهس َربهنَا ل َمنها بِ َما أ َ يَ ْل ْ َوامهبَ ْعنَكا ه
ال ه
شككا ِهدِينَ } [لل ظمككرا  .]53 :وأو ك مةككأ ظنككى ذلككك سككحرة فرظككو ص الككذين
ُ
سك هجدا
ي ال هك َح َرة ُ ُ
ا تقنوا من اإليما بربوبية فرظكو إلكى اإليمكا الحكق :فَكش ْل ِق َ
ظنَكى َمكا َجا َم َكا
قَالُوا ل َمنها بِ َر ّ ِ ه ُ
سكى} [طكو]70 :ص قَكالُوا لَكن ُّكؤْ ِ َر َك َ
َارو َ َو ُمو َ
ت َواله ِذ فَ َ
ضكي هَك ِذ ِه ْال َحيَكاة َ الكدُّ ْيَا}
مِنَ ْالبَ ِيّنَا ِ
ض َمكا أ َ ك َ قَ ُ
ط َر َا فَا ْق ِ
كاع إِ ه َمكا م َ ْق ِ
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[طو.]72 :
وقد معهد هللا البشرية في شتى ظ كورها بش بيكام ومرسكنينص ككا وا منكارات
هاةيةص وقاةة مبينين ومعنمينص إلكى أ أكمكأ هللا الكدينص وخكتس الرسكاالت ببعةكة
النبي األمي محمد بن ظبد هللا بالرسكالة العامكة الخالكدةص ليركو لنعكالمين كذيرا:
َاك ِإاله َرحْ َمة ِلّ ْن َعا َلمِينَ } [األ بيام.]107 :
س ْنن َ
َو َما أ َ ْر َ
***
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رسالة اإلسالم
يخطئ كأ الخطش َمن يحاول أ ينع اإلسالم بش و رسالة أر ية اخترظهكا
بشرص و قها فرر إ ا ص أو أ و ظكاهرة اجتماظيكة أوحك بهكا أسكبا ماريخيكة
أو ظوامأ اقت اةية.
إ َمن يحاول هذه المحاولة يخكدع ف كو أوالص ويركذ ظنكى النكاس ا يكا ...
ذلك أ و يع ب ظينيوص وي تر ظقنو ظكن ككأ ظوامكأ المعرفكة ال كحيحةص فهكو
يتجاهأ التاريم ال حي ص ويضأ ظن الواقكم االجتمكاظي والعمنكي فكي جييكرة
العككر قبككأ اإلسككالم وبعككدهص فك أحككوال القبائككأ العربيككة فككي مرككة ومككا حولهككا
معروفة في التاريمن كا

حيامها حياة ا تجكاع وسكفرص ومجكارةص وسكمر ولهكوص

وحر وخ ام ظنى اقة أو فرسص كما عكر مكن حكر الب كوسص وةاحكس
والغبرام.
ومن احية العقيدة معرو كذلك :أ و كا لرأ قبينة و ن معبده وم تعين بكو
ه
معيمكة ظنكدهسص يتوار كو معييمهكا مكن قكديسص
وم تق س ظنكدهص وكا ك الرعبكة
وكا

كأ قبينة مشمي ب نمها فتجعنو حول الرعبةص حتى بنغ ظكدة األ كنام فكي

الرعبة ال مائة وستين.
ولس مرن الو نية سطحية في بالة العر ص بأ كا

متغنغنة في أظماق

حيامهس :ظهر ذلك في حجهس و ذروهسص وبحائرهس وسوائبهسص وسائر
شئو هسَ :و َجعَنُواْ ِ هَّللِ ِم هما ذَ َرأ َ ِمنَ ْال َح ْر ِ َواأل َ ْ َع ِام َ ِ يبا فَقَالُواْ َهذَا ِ هَّللِ
ش َر َكائِنَا فَ َما َكا َ ِل ُ
بِيَ ظ ِْم ِه ْس َو َهذَا ِل ُ
ش َر َكائِ ِه ْس فَالَ يَ ِ ُأ إِلَى ه
اَّللِ َو َما َكا َ ِ هَّللِ
فَ ُه َو يَ ِ ُأ إِلَى ُ
سام َما يَحْ ُر ُمو َ } [األ عام.]136 :
ش َر َكائِ ِه ْس َ
والتح قبأ اإلسالم لكس يُعكر

بكو إال أفكراة معكدوةو ص ككا وا أسكنس فطكرةص
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وأ ضج ظقوال من أ يجاروا ميار الو نية في قومهسص فهجروا األو ا ومعبكدوا
ظنككى مككا بنغهككس مككن ةيككن أبككيهس إبككراهيسص أو اظتنقككوا ةيا ككة كتابيككة كالن ككرا ية
واليهوةية.
ولس يرن لهؤالم ةظوة أو أ ر في قومهس يخف

من نوام و نيتهس

ومم رهس بش نامهسص حتى إ ةظوة الرسول محمد نى هللا ظنيو وسنس
احدا
إلى التوحيد لقي استنرارا بالغا ورفضا ارما :أ َ َج َع َأ اآل ِل َهةَ ِإ َلها َو ِ
ظ َجا ٌ * َوا َ
طنَقَ ْال َم ََل ُ ِم ْن ُه ْس أ َ ِ ْام ُ
ظنَى ل ِل َهتِ ُر ْس
ِإ ه َهذَا لَ َ
ش ْي ٌم ُ
شوا َوا ْ ِب ُروا َ
اآلخ َر ِة ِإ ْ َهذَا ِإاله ْ
اختِ ٌ
الق}
ِإ ه َهذَا لَ َ
س ِم ْعنَا ِب َهذَا فِي ْال ِمنه ِة ِ
ش ْي ٌم ي َُراةُ * َما َ
[ .]7 - 5 :
ولمعرفة الرسول بع بية قومكو لكو نيتهس لكس يفكاجئهس بدظومكو إلكى التوحيكدص
ومح س طريقو إلى القنو لمدة ال سنواتص س بدأ ينذر ظشكيرمو األقكربينص
ويتدرج في التبشير بالدظوةص ومم هذا لس يرد يعةر إال ظنى الفرة بعد الفرة مكدة
ال ككة ظشككرة ظامككاص لقككي فيهككا مريككر األذسص و ككنو العككذا هككو وأ ككحابوص
وا طر أ يشمرهس بالهجرة إلى الحبشة مرمين.
وأظقب هذا اال طهاة القاسي فكي مركةص

كراع ةام فكي المدينكة ةافعك بكو

الو نية ظن ف هاص وألق بركأ مكا ممنكك مكن أرواذ وأمكوالص حتكى ال يقكوم فكي
األرع ةين التوحيد ...
فهأ يمرن أ يُقال بعد هذا :إ الجييرة العربيكة كا ك متطكور إلكى التوحيكد
بتش ير العوامأ االجتماظيةص وأ التحنُّ كا ظاهرة ظامة قبأ اإلسالم؟!
***
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القرل هو اآلية الربرس
ظنى رسالة محمد نى هللا ظنيو وسنس
كا من حق النكاس أ يقولكوا لمكن يكدظي النبكوة ظكن هللا َمكا أ َ ك َ إِاله بَش ٌَكر
ت بِآيَ ُة إِ ُكن َ مِنَ ال ه ا ِةقِينَ } [الشكعرام]154 :ص وقد أيكد هللا رسكنو بآيكات
ِ ّمةْنُنَا فَش ْ ِ
كو ية اسب ظ رهس وما برع فيو قومهسص من مةأ قنب الع ا حيكة لموسكىص
وإحيام الميك وإبكرام األكمكو لعي كى  ...ولمكا كا ك ةظكوة محمكد ةظكوة ظامكة
خالككدة لن ككا ية كنهككاص ولَلجيككال كنهككاص شككامت حرمككة هللا أ يؤيككده بآيككة ظامككة
خالدة أيضاص لية ظقنية معنوية هي «القرل الرريس».
ظنَ ْي ِو ليَاتٌ ِ ّمن هر ِبّ ِو قُ ْأ ِإ ه َما اآل َياتُ ِظندَ ه
اَّللِ َو ِإ ه َما أ َ َا
َوقَالُوا لَ ْوال أ ُ ِي َل َ
ِير ُّم ِب ٌ
ين} [العنربوت.]50 :
َذ ٌ
ظنَ ْي ِه ْس إِ ه فِي ذَ ِل َك لَ َرحْ َمة
ظنَي َْك ْال ِرت َا َ يُتْنَى َ
أ َ َولَ ْس يَ ْر ِف ِه ْس أ َ ها أ َ يَ ْلنَا َ
َو ِذ ْك َرس ِلقَ ْو ُم يُؤْ ِمنُو َ } [العنربوت]51 :ص قد اشتمأ القرل ظنى وجوه من
حجتهس أمام التحد

اإلظجاز خرس أمامها أل نة المعار ينص وا قطع
المةير :فَ ْنيَشْمُوا بِ َحدِي ُ
ة ِ ّمةْ ِن ِو ِإ َكا ُوا َ ا ِةقِينَ } [الطور]34 :ص أ َ ْم
الوا
ظواْ َم ِن ا ْست َ َ
س َو ُر ِ ّمةْ ِن ِو ُم ْفت ََريَا ُ
ط ْعتُس ِ ّمن
ت َوا ْة ُ
يَقُولُو َ ا ْفت ََراهُ قُ ْأ فَشْمُواْ ِب َع ْش ِر ُ
ةُو ِ ه
اَّللِ ِإ ُكنت ُ ْس َ ا ِةقِينَ } [هوة.]13 :
ظواْ
ورةُ ِ ّمن ِ ّمةْ ِن ِو َوا ْة ُ
َوإِ ُكنت ُ ْس فِي َر ْي ُ
ظنَى َ
ب ِ ّم هما هَي ْلنَا َ
ظ ْب ِد َا فَشْمُواْ ِب ُ َ
ُ
ش َهدَا َم ُكس ِ ّمن ةُو ِ ه
اَّللِ إِ ْ ُكنت ُ ْس َ ا ِةقِينَ } [البقرة]23 :ص وحق ظنيهس الغنبة
واإلذظا التي سجنها التاريم والواقم  ...و دق قول القرل ف و :قُأ
ظنَى أ َ يَشْمُواْ بِ ِمةْ ِأ َهذَا ْالقُ ْرل ِ الَ يَشْمُو َ بِ ِمةْ ِن ِو
اإل ُ
س َو ْال ِج ُّن َ
لهئِ ِن اجْ ت َ َمعَ ِ ِ
ض َ
ظ ِهيرا} [اإلسرام.]88 :
َولَ ْو َكا َ بَ ْع ُ
ض ُه ْس ِلبَ ْع ُ
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واستطاع هذا الرتا

المبين أ يحد

أكبر ورة ف ية واجتماظية

قومها من
يرت وجو التاريمص وأ ششت أمة من العدمص ه

ع ص وهدمها من

اللةص وجمعتها من شتات .فش ب لها بفضأ هذا القرل كيا واحدص
ومشريم يحترس إليوص وأخالق موجو سنوكها وأظمالها وجهة الخيرص ورسالة
ظالمية مدظو الناس إليهاص ُه َو اله ِذ َب َع َ
سوال ِ ّم ْن ُه ْس َيتْنُو
ة فِي األ ُ ِ ّم ِيّينَ َر ُ
ظنَ ْي ِه ْس ل َيامِ ِو َويُيَ ِ ّكي ِه ْس َويُ َع ِنّ ُم ُه ُس ْال ِرت َا َ َو ْال ِح ْر َمةَ َو ِإ َكا ُوا ِمن قَ ْب ُأ لَ ِفي
َ
ين * َولخ َِرينَ ِم ْن ُه ْس لَ هما َي ْن َحقُوا ِب ِه ْس َو ُه َو ْال َع ِي ُ
ح ِري ُس} [الجمعة:
يي ْال َ
َ ال ُل ُّم ِب ُ
2ص .]3

***
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القرل لية وهداية
وقككد امتككاز القككرل ظككن ليككات األ بيككام جميعككا بش ككو ليككة وهدايككة معككاص أو كمككا
اس َوبَ ِيّنَا ُ
ت ّمِنَ ْال ُهدَس َو ْالفُ ْرقَا ِ } [البقرة.]185 :
و
ف وُ :هدس ِلّننه ِ
من جنس الرسالة والدظوة :كا

واآلية المعجية إذا كا
من أ ُ ِيّد بهاص وأ ب ظند العقأ من اآليات الخارجة ظنها.

أةل ظنى

كدق

و ككر بعككض العنمككام لككذلك مككةال :رجككال اةظككى فككي بككالة كةككرت فيهككا
األمراع أ و طبيبص وأ ةلينو ظنى ذلك أ و أل كتابا في ظنكس الطكبص يكداو
ةو و فيو فيبرمو ص فاطنم ظنيكو األطبكام البكارظو ص فشكهدوا بش كو
المر ى بما ه
خير الرتب في الطب وما يتعنق بو من ظمكأص كس ظكرع ظنيكو َمكن ال يُح كى
ظككدةا مككن المر ككى وقبنككوا مككا و ككفو لهككس مككن األةويككة فبرئككوا مككن ظننهككسص
و كاروا أح كن

كحةص فهكأ يمركن المككرام فكي

كحة هكذه الكدظوس  -ةظككوس

الطبيب  -مم هذين البرها ين العنمي والعمني؟
كككالص وإ العنككس بطككب األرواذ أظنككى وأظككي منككاال مككن طككب األج ككامص وإ
معالجة أمراع األخالق وأةوام االجتماع أظ ر من مداواة أظضام األفراة.
ومن المعنوم بالضرورة أ القرل مشتمأ ظنكى العقائكد ال كحيحة واآلةا
العاليةص وأ ول التشريم االجتماظي والمد يص وأ النبي

نى هللا ظنيكو وسكنس

ظالج بو أمة ظريقكة فكي الشكقاق و َح ِميهكة الجاهنيكةص ظريقكة فكي الجهكأ واألميكةص
ورذائأ الو نيةص فشفي وامحدت ومعنم الرتا والحرمكةص وسكاةت األمكس مكن
بدو وحضرص مم أ و كا أميًّا لس يتعنس شيئا من العنومص ولكس يتمكرس فكي سياسكة
الشعو .
كفنناب لننالعي ألننن ا:ةنن ةع ننن

أل ن ال ايييننل الب فيننل أل ن اليننب
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لككو اسككتدل ذلككك الطبيككب الج ككدا ي ظنككى

ككحة ةظككواه بعمككأ يككر مككشلو

لنناسص ولرن ال ظالقة لو بالطبص ألمرن المرام في

كحة ةظكواهص ككذلك شكش

هذا النبي في اةظائو أ و مرسأ من هللا لهداية البشكرص فك كتابكو العنمكي المؤيكد
بنجاذ العمأ بوص أةل ظنكى كو كو وحيكا أوحكاه هللا إليكو مكن جعكأ ظ كا حيكة أو
إحيائو ميتان أل هذين  -ظنى رابتهما  -لي ا من مو كوع اإلرشكاة والتعنكيسص
كما أ هما لي ا من مو وع الطبص فهما إ ةال ظنى
لي

كدق الرسكول فكداللتهما

في أ ف هما.
واإلميا بعمأ خارق لنمشلو في العاةة مكن سكنن الركو ص هكو ةو اإلميكا

بالعنوم العالية اإللهية والتشريعية من ير معنيسص فريك باإلميكا بش بكام الغيكب:
الما ي والم تقبأ؟ فري

ب الذ حال من ظمنوا بهذه العنوم ةينا وة يا؟

فالقرل إذ برها ظنى أ ما فيو من الطب الروحكا ي واالجتمكاظي وحكي
من المدبر الحريسص ال يمار فيو إال معا د مرابر أو مقند جاهأ).(2

***
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أين المعار و لنقرل ؟
ظهككر بعككد جككاذ الككدظوة اإلسككالمية فككي الجييككرة العربيككة  -ألسككبا

ف ككية

وقنبية  -بعض مدهظي النبكوةص فمكاذا كا ك حجكتهس؟ ومكا هكي كتكبهس التكي ةظكوا
إليها الناسص وما هي أظمالهس التي مرجم رسالتهس؟
في العكام التاسكم والعاشكر مكن هجكرة الرسكولص كس فكي ظهكد أبكي بركرص منبكش
م ينمة الذ ظهر في اليمامة فكي قومكو بنكي حنيفكةص منكاوأة لقكريس أ م كتش ر
بالنبوة في زظمهس وزظمو.
واألسوة بن خويند األسد الذ ظهر في قبينة «أسد».
وسجاذ بن الحارس التي ظهرت في «بني مغنب».
وقد محد

الروايات ظكن م كينمة و يكره أ هكس أ شكشوا كتبكا يعار كو بهكا

القرل ص لس م َ َم ذاكرة األة والتاريم شيئا منها إال ما مندهرت بو الروايكات مكن
مةأ قول م ينمة« :يا
و

فدع يا بن

فدظينص قي ما منقينص

فك في المكام

فك في الطينص ال المام مردرينص وال الشار ممنعين».
وسوام

ح هذه الروايات أو لس م

ص ف التكاريم الكذ مكرك لنكا مرا كا

هائال من الشعر والحرس واألمةال و يرها لكس يجكد شكيئا ذا قيمكة أةبيكة يمركن أ
ي جنو أو يحتفظ بو.
ولس ي تطم باطأ هؤالم أ ي مد طويال أمكام اإلسكالم الحكقص ف كرظا مكا
ا تهى أمرهسص بعضهس بكالموتص وبعضكهس باإلذظكا لنسكالمص كمكا فعكأ طنحكة
الككذ ا ضككس إلككى ككفو المجاهككدين الم ككنمين بحماسككة بالغككةص ير ِفّككر بهككا ظككن
ما يو في منشواة اإلسالم.
كأ َ ْق ك ِذ ُ ِبك ْ
اط ك ِأ فَ َي ْد َمغُ كوُ فَ ك ِذَا ُهك َكو زَ ا ِهك ٌ
َبك ْ
كق َولَ ُر ك ُس ْال َو ْي ك ُأ ِم همككا
ظنَككى ْال َب ِ
ق َ
كال َح ّ ِ
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م َ ِ فُو َ } [األ بيام.]18 :
وفي ظهد الدولة العباسكية محركي لنكا بعكض الروايكات ظكن أشكخا
بمعار ة القرل منهس :ابن المقفم .ولكس معكيز هكذه التهمكة بكذكر

امهمكوا
كو

هكذا

القرل المقند.
فقد ذكر ابن قيس الجوزية والبكاقال ي :أ ابكن المقفكم ظنكدما ا تهكى إلكى قولكو
احْم ْ
كأ فِي َهكا ِمكن ُكك ُّأ زَ ْو َجكي ِْن ا ْنَكي ِْن
ور قُ ْننَا ِ
ار التهنُّ ُ
معالىَ :حتهى إِذَا َجا َم أ َ ْم ُر َا َوفَ َ
ظنَيْك ِو ْالقَ ْكو ُل َو َم ْكن ل َمكنَ َو َمكا ل َمكنَ َمعَكوُ إِاله قَ ِنيك ٌأ} [هكوة]40 :ص
سبَقَ َ
َوأ َ ْهنَ َك إِاله َمن َ
كيض ْال َمكام
إلى قولو معالىَ :وقِي َأ يَكا أ َ ْر ُ
ع ا ْبنَ ِعكي َمكا َم ِك َويَكا َ
سك َمام أ َ ْق ِن ِعكي َو ِ َ
ظنَكى ْال ُجكو ِة ّ ِ َوقِيك َأ بُ ْعكدا ِلّ ْنقَ ْكو ِم ه
ي األ َ ْم ُكر َواسْكت ََو ْ
اليكالِمِينَ } [هكوة]44 :ص
ت َ
َوقُ ِ
ض َ
ظدل ظن إ شام قرل و وقال :هذا ما ال ي كتطيم البشكر أ يكشموا بمةنكو( .)3ومكرك
المعار ةص وأحرق ما كا قد اختنقو.
ويقككول البككاقال ي :إ قومككا اةظككوا أ ابككن المقفككم ظككارع القككرل فككي كتابككو
«الدرة اليتيمة» ولس يجد الباقال ي فيما أ شش ابن المقفم بهذا الرتا مكا ي ك أ
يرو مقنيدا لنقرل .
ومن الكذين امهمكوا بهكذه التهمكة وهكي محاولكة محاككاة القكرل « :أبكو العكالم
المعر »ص في كتا «الف كول والغايكات»ص ومكا ورة فكي هكذا الرتكا « :أق كس
بخككالق الخيككأص والككري الهابككة بنيككأص بككين الشككرط ومطككالم سككهيأص إ الرككافر
لطويأ الويأص وإ العمر لمرفو

الذيأ .فعد مدارج ال بيأص وطالم التوبكة مكن

قبيأص منج وما إخالك بناجُ»).(4
ويقول الرافعي :وال ريب أ هذا فرية ظنى المعر أراةه بهكا ظكدو حكاذقن
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )3القرل » لمحمد بي ( .)158
(« )4إظجاز القرل » ( .)189
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أل الرجأ أب ر بنف كوص وبطبقكة الركالم الكذ يعار كوص ومكا أراه إال أظكر
الناس با طرا أسنوبوص والتوام مذهبو  ...إلم.
ويقول طو ح ين :هأ أراة أبو العالم إلكى معار كة القكرل فكي «الف كول
والغايات» كما ظن بعض القدمامص عسص وال.
عس :إ فهمنا في المعار ة مجرة التش ر ومحاولكة المحاككاةص إ فهمنكا مكن
المعار ة أ أبا العالم قد ير إلى القرل ظنى أ و مةأ أظنى في الفكن األةبكي
فتككش رهص وجككد فككي مقنيككدهص كمككا يتككش ر كككأ أةيككب بمككا يعجككب بككو مككن المةككأ الفنيككة
العنيككاص ذلككك شككيم ال شككك فيككوص فشي ككر يككر فككي كتككا «الف ككول والغايككات»
يشعرك بش أبا العالم حاول أ يقنكد ق كار ال كور وطوالهكاص ولكيس المهكس أ كو
وفق في هذا التقنيد أو لس يوفقص من المحقق أ التوفيق لس يقدر لكو كمكا لكس يقكدر
لغيرهص بأ من المحقق أيضا أ و لس ييفر إال بمةأ سجم الرها ص ولركن المهكس أ
هذه المحاولة ظاهرة منموسة في الرتا وال منيمو إ ما وال حوبا.
وال :إ فهس من المعار كة االسكتجابة لنتحكد ومحاولكة اإلميكا ب كورة أو
سككور مةككأ القككرل ص فهككذا خككاطر مككا أح ككبو خطككر ألبككي العككالمص فقككد كككا أشككد
موا ككعا مككن أ يبنككغ بككو الربككر إلككى هككذاص وقككد كككا أظقككأ مككن أ يطككاول مككا ال
سبيأ إلى مطاولتو  ...إلم(.)5
ولخر ما ظرفنا من محاوالت المتنبئكين الكذين يتحكد و ظكن

كنتهس بكوحي

ال مامص وأ و ينيل ظنكيهس قرل كاص كمكا ككا ينكيل القكرل ظنكى محمكد

كنى هللا

ظنيو وسنسص هي محاوالت :الم أحمد الهند القاةيكا يص وميكرزا ظنكي البكا ص
ومنميذه البهام.
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )5مم أبي العالم في سجنو» (

.)236
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ومن ح ن الحظ أ أمباع هؤالم ال ييهكرو هكذه القرل كات الميظومكةص
بأ ي ترو ها كما م ُ تر العورات  ...ومن اسكتطاع بوسكينة مكا أ يقكرأ شكيئا
من هذه الرتب لس يجد إال الغةا ة والتفاهة الفرريكة والبيا يكة  ...وخكرج منهكا
بيقين أظمق بش هذا القرا من ظند هللا ِكت َا ٌ أُحْ ِر َم ْ ل َيامُوُ ُ هس فُ ِ ّ ك َن ْ ِمكن
ير} [هوة.]1 :
لهدُ ْ َح ِر ُيس َخ ِب ُ

***
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اإلسالم ظقيدة و يام
واإلسالم الذ بُ ِع َ
ة بو محمد

كنى هللا ظنيكو وسكنسص وككا القكرل م كدره

األول لككيس  -كمككا ييككن القا ككرو  -ةين كا الهوميًّككاص ولككيس ظقيككدة فقككط معنككي
بالجا ككب الروحككي لن ككا ص ةو أ معنككي بتنيككيس ظالقتككو بككالرو ص وظالقتككو
بالحياةص وظالقتو ب خوا و بني اإل ا أفراةا وأُسرا ومجتمعات وةوال.
كككال إ اإلسككالم ظقيككدة شككامنةص ينبةككق ظنهككا يككام ظككالمي كامككأص مقككوم ظنككى
أساسككو أمككة ظالميككة متواز ككةص أبككرز سككمامها مككا و ككفها بككو القككرل َ :و َك كذَ ِل َك
كاس مَككش ْ ُم ُرو َ
سككطا} [البقككرة]143 :ص ُكن كت ُ ْس َخ ْيك َكر أ ُ هم ك ُة أ ُ ْخ ِر َج ك ْ ِلننهك ِ
َجعَ ْننَككا ُك ْس أ ُ همككة َو َ
ظ ِن ْال ُمن َر ِر َومُؤْ ِمنُو َ بِ ه
اَّللِ} [لل ظمرا .]110 :
بِ ْال َم ْع ُرو ِ َوم َ ْن َه ْو َ َ

***
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ميايا العقيدة اإلسالمية
ولنعقيدة اإلسالمية ميايا وخ كائل ال متكوافر لغيرهكا مكن العقائكد الدينيكةص
فهككي ظقيككدة وا ككحة ب ككيطة ال معقيككد فيهككاص مككتنخل فككي أ ورام هككذا العككالس
المن ق البكديم المحركس ربًّكا واحكداص خنقكو و ه
يمكوص وقكدهر ككأ شكيم فيكو مقكديراص
وهذا الر واإللو ليس لو شريك وال شبيوص وال احبة وال ولكدص بكأَ :وقَكالُواْ
ع ُكك َّ
ام ه َخذَ ه
أ لهكوُ قَكا ِتُو َ } [البقكرة:
س ْب َحا َوُ بَأ لهوُ َما فِكي ال هك َم َاوا ِ
اَّللُ َولَدا ُ
ت َواأل َ ْر ِ
.]116
وهذه ظقيدة وا حة مقبولةص فالعقأ ةائما يطنب الترابط والوحدة ورام
التنوع والرةرةص ويريد أ يرجم األشيام ةوما إلى سبب واحدص والواقم
المطرة يةب أبدا أ معدة اإلراةات ال ينتج ظنو أ ر مترامأ أو يام
مت قص والقرل يقرر هذه الحقيقة فيقول :لَ ْو َكا َ فِي ِه َما ل ِل َهةٌ إِاله ه
اَّللُ لَفَ َدَم َا
ظ هما يَ ِ فُو َ } [األ بيام]22 :ص َما ام ه َخذَ ه
فَ ُ ْب َحا َ ه
اَّللُ ِمن َولَ ُد
اَّللِ َر ّ ِ ْالعَ ْر ِش َ
ض
َب ُك ُّأ إِلَ ُو بِ َما َخنَقَ َولَعَال بَ ْع ُ
ظنَى بَ ْع ُ
ض ُه ْس َ
َو َما َكا َ َمعَوُ ِم ْن إِلَ ُو إِذا لهذَه َ
س ْب َحا َ ه
ظ هما َي ِ فُو َ } [المؤمنو .]91 :
ُ
اَّللِ َ
وهي ظقيدة لي

ريبة ظن الفطرةص وال مناقضة لها .بأ هي منطبقة

ظنيها ا طباق المفتاذ المحدة ظنى قفنو المحرسص وهذا هو ري القرل :
ِين َحنِيفا ِف ْ
اَّللِ الهتِي فَ َ
ط َرة َ ه
اَّلل
ق هِ
اس َ
ط َر النه َ
فَشَقِ ْس َوجْ َه َك ِلندّ ِ
ظنَ ْي َها ال م َ ْبدِي َأ ِلخ َْن ِ
ذَ ِل َك الدّ ُ
اس ال يَ ْعنَ ُمو َ } [الروم.]30 :
ِين ْالقَ ِيّ ُس َولَ ِر هن أ َ ْكة َ َر النه ِ
وهكككي ظقيكككدة ابتكككة محكككدةةص ال مقبكككأ الييكككاةة والنق كككا ص وال التحريككك
والتبديأص فنكيس لحكاكس مكن الحركامص أو مجمكم مكن المجكامم العنميكةص أو مكؤممر
من المؤممرات الدينيةص أ يضي

إليهاص أو يحور فيهاص وكأ محكوير أو إ كافة
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مرةوة ظنى

احبوص و بي اإلسالم يقول« :ةن أحنث ألن أةر نا ةنا لني

23
ةانه

ألهن دف»( )6أ مرةوة ظنيوص والقرل يقكول :أ َ ْم لَ ُهك ْس ُ
ظوا لَ ُهكس ِ ّمكنَ
ش َكر َكام ش ََكر ُ
ِين َمككا لَ ك ْس َيككشْذَ ِب ك ِو ه
اَّللُ} [الشككورس .]21 :وظنككى هككذا فرككأ البككدع والخرافككاتص
ال كدّ ِ
واإل افات التي ل ق بعقائد الم نمين أو ةس في بعض كتكبهسص أو أشكيع
بين ظامتهس باطنة مرةوةةص ال يقرها اإلسالمص وال مؤخذ حجة ظنيو.

***

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )6متفق ظنيو :رواه البخار في ال ن ()2697ص وم نس في الحدوة ( )1718ظن ظائشة.
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شبهات حول العقيدة «الجبر واالختيار»
م شلة الجبر واالختيارص م شلة حكار العقكأ البشكر فكي الو كول إلكى رأ
قاطم فيهاص ومنازع فيها الفالسفةص وظنمام األخالق والنفس والتربيكة و يكرهسص
منذ مفن

اإل ا وبحة إلى اليوم.

وظقيككدة اإلسككالم فككي هككذا هككي :العقيككدة المتواز ككة المطابقككة لنفطككرة ال ككنيمة
والواقم المشاهد.
فاإل ككا بالن ككبة لهككذه العقيككدةص حك َّكر م ككئول ظككن ف ككو وظمنككو  -فككي ةائككرة
أظمالكككو االختياريكككة  -لكككو أ يقكككدم ولكككو أ يحجكككسص كمكككا مشكككهد بكككذلك بديهتكككو
وإح اسوص وكمكا مشكهد كو القكرل ف كو :فَ َمكن شَكام فَ ْنيُكؤْ ِمن َو َمكن شَكام
ي ِ} [البقككرة:
ْالغَ ك ّ

الر ْش كدُ ِمككنَ
ِين قَككد مهبَ كيهنَ ُّ
فَ ْنيَ ْرفُك ْر} [الره ك ]29 :ص الَ إِ ْكك َكراهَ فِككي ال كدّ ِ
سبِيال } [اإل ا ]29 :ص ِل َمن شَام ِمن ُر ْس أ َ يَتَقَكد َهم
]256ص فَ َمن شَام ام ه َخذَ إِلَى َر ِبّ ِو َ
ُّكك
سكام فَعَنَ ْي َهكا َو َمكا َرب َ
أ َ ْو يَت َش َ هخ َر} [المد ر]37 :ص َم ْن َ
ظ ِم َأ َ كا ِلحا فَ ِننَ ْف ِك ِو َو َم ْكن أ َ َ
بِ َ
ي كاله ُم ِلّ ْنعَبِي ك ِد} [ف ككن ]46 :ص إِ ْ أَحْ َككنت ُ ْس أَحْ َككنت ُ ْس أل َ فُ ِ ك ُر ْس} [اإلسككرام]7 :ص الَ
يُ َر ِنّ ُ ه
ظنَ ْي َهكا َمكا ا ْكت َ َكبَ ْ } [البقكرة]286 :ص إلكى
اَّللُ َ ْف ا إِاله ُو ْسعَ َها لَ َها َما َك َبَ ْ َو َ
ير ذلك مكن ليكات مبنكغ ال كتين أو مييكدص كنهكا مقكرر حريكة اإل كا ص وك كبوص
ن َا ِ إِاله َمكا
وم ئوليتو ظن ظمنو :أَاله م َِي ُر َو ِاز َرة ٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرس * َوأ َ لهي َ
ْس ِل ِ
س ْو َ ي َُرس * ُ هس يُجْيَ اهُ ْال َجيَ ام األ َ ْوفَى} [النجس.]41 - 38 :
س ْعيَوُ َ
سعَى * َوأ َ ه َ
َ
ولس يرت ِ القرل بهذا التقرير اإليحابيص ولرنكو زاة ظنكى ذلكك فحمكأ بق كوة
ظنككى الجبككريين الككذين ينقككو بشككركهس وأوزارهككس ظنككى كاهككأ القككدر محتجككين
بمشيئة هللا معالى في فعأ ما فعنواص أو مرك ما مركوا.
وفي أربم سور من القرل يرة هللا معالى ظنى هذا اليظس الباطأ في
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اَّللُ َما أ َ ْش َر ْكنَا َوالَ ل َباؤُ َا َوالَ
س َيقُو ُل الهذِينَ أ َ ْش َر ُكواْ َل ْو شَام ه
سورة األ عامَ :
سنَا قُ ْأ ه َْأ ِظندَ ُكس
َح هر ْمنَا ِمن َ
ش ْيمُ َكذَ ِل َك َكذه َ الهذِينَ ِمن قَ ْب ِن ِهس َحتهى ذَاقُواْ َبش ْ َ
ِ ّم ْن ِظ ْن ُس فَت ُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا ِإ مَت ه ِبعُو َ ِإاله ه
الي هن َو ِإ ْ أ َ ت ُ ْس ِإاله م َْخ ُر ُ و َ * قُ ْأ فَ ِننه ِو
ْال ُح هجةُ ْال َبا ِلغَةُ فَنَ ْو شَام لَ َهدَا ُك ْس أَجْ َمعِينَ } [األ عام148 :ص .]149
وفي سورة النحأَ :و َقا َل الهذِينَ أ َ ْش َر ُكواْ َل ْو شَام ه
ظبَ ْد َا ِمن ةُو ِ ِو
اَّللُ َما َ
ش ْيمُ َكذَ ِل َك فَ َع َأ الهذِينَ ِمن
ش ْيمُ هحْ ُن َوال لبَاؤُ َا َوالَ َح هر ْمنَا ِمن ةُو ِ ِو ِمن َ
ِمن َ
س ِأ ِإاله ْالبَال ُ
غ ْال ُم ِب ُ
ين} [النحأ.]35 :
الر ُ
ظ َنى ُّ
قَ ْب ِن ِه ْس فَ َه ْأ َ
وفي سورة يسَ :وإِذَا قِي َأ لَ ُه ْس أ َ ِفقُوا ِم هما َرزَ َق ُر ْس ه
اَّللُ قَا َل الهذِينَ َكفَ ُروا
اَّللُ أ َ ْ
ِلنهذِينَ ل َمنُوا أ َ ُ ْ
ط ِع ُس َمن له ْو يَشَام ه
ين} [يس:
طعَ َموُ إِ ْ أ َ ت ُ ْس إِاله فِي َ ال ُل ُّمبِ ُ
.]47
ظبَ ْد َا ُهس هما لَ ُهس بِذَ ِل َك
وفي سورة اليخر َ :وقَالُوا لَ ْو شَام ه
الرحْ َم ُن َما َ
ِم ْن ِظ ْن ُس إِ ْ ُه ْس ِإاله َي ْخ ُر ُ و َ } [اليخر .]20 :
ي ُرو َ ِإاله أ َ
وبهذه الرةوة ال ريحة ظنى الجبرية من القدمامص ه َْأ َين ُ
ْ
ْ
ي أ َ ْم ُر َر ِبّ َك َكذَ ِل َك َف َع َأ الهذِينَ ِمن قَ ْب ِن ِه ْس[ }...النحأ]33 :ص
م َشمِ َي ُه ُس ْال َمالئِ َرةُ أ َ ْو َيشمِ َ
اَّللُ قَا َل الهذِينَ َكفَ ُروا ِلنهذِينَ ل َمنُوا أ َ ُ ْ
َو ِإذَا قِي َأ لَ ُه ْس أ َ ِفقُوا ِم هما َرزَ قَ ُر ْس ه
ط ِع ُس َمن
اَّللُ أ َ ْ
له ْو َيشَام ه
ين} [يس]47 :ص َوقَالُوا لَ ْو شَام
ط َع َموُ ِإ ْ أ َ ت ُ ْس ِإاله فِي َ ال ُل ُّم ِب ُ
ظ َب ْد َا ُهس هما لَ ُهس ِبذَ ِل َك ِم ْن ِظ ْن ُس إِ ْ ُه ْس ِإاله َي ْ
خ ُر ُ و َ } [اليخر :
ه
الرحْ َم ُن َما َ
]20ص ظر

موق

القرل الحاسس من مشرنة اإلراةة اإل ا ية واإلراةة

اإللهية.
بيد أ اإل ا  -كما هو الواقم  -ليس مطنق اإلراةةص كامأ االختيار بحيكة
يفعأ كأ ما يشام وينفذ كأ ما يريدص ولو فعأ لرا إلها.
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ولككس ي ككتطم أحككد  -مهمككا بنككغ فككي اال ت ككار لنحريككة اإل ككا ية  -أ ينرككر
محدوةية اإلراةة البشريةص فحرموا فيها الورا ة أو البيئة أو كنيهمكاص وظبكر ظكن
ذلك بعض الفالسفة بقولو« :اإل ا حر في ميدا من القيوة».
حتككى أولئككك المككاةيو الجككدليو قيككدوا اإل ككا بوسككائأ اإل تككاج وظككواهر
االقت اةن فهي التي مري

مفريره وسنوكوص وموجو سكير أحدا كوص وبكذلك يلكوا

باإل ككا إلككى أحككط م ككتوس مككن الجبريككة حككين جعنككوه ظبككدا خا ككعا لميككاهر
الماةةص ال سيدا مهيمنا ظنيهاص كما يقرر اإلسالم.
هذه الحقيقة المتفق ظنيها  -محدوةيكة اإلراةة البشكرية  -قررهكا اإلسكالم فكي
ورة أشر

وأكرم لن ا مكن الجبريكة الماةيكة أو التاريخيكة فاإل كا فكي

ظقيككدة اإلسككالم حك َّكر مختككار فككي ةائككرة مككا رسككس هللا لنوجككوة مككن سككنن يجريهككا
بقدرمككو ومشككيئتوص ووفككق ظنمككو وحرمتككوص ظنككى أجككيام الرككو كنككوص ومنهككا هككذا
اإل ا .
حرن أل هللا أراة لو الحريكةص أو هكو يشكامن أل هللا قكدر لكو أ
اإل ا إذ
َّ
اَّللُ إِ ه ه
يشامَ :و َما مَشَاؤُو َ إِاله أ َ يَشَام ه
ظ ِنيما َح ِريما} [اإل ا .]30 :
اَّللَ َكا َ َ
وال ظجب أ يذكر القرل  -بجا ب حريكة اإلراةة اإل كا ية  -ظمكأ اإلراةة
اإللهيةص وهيمنة القدر األظنكىص الكذ يرظكى اإل كا والركو جميعكاِ :إ هكا ُكك هأ
ع ُكنُّ ُهك ْس
شك ْيمُ َخنَ ْقنَككاهُ ِب َقكدَ ُر} [القمكر]49 :ص َو َلك ْكو َ
َ
شككام َربُّك َ
كك آل َمككنَ َمككن فِككي األ َ ْر ِ
شككام
كاس َحتهككى َي ُرو ُككواْ ُمككؤْ ِمنِينَ } [يككو س]99 :ص ِإاله َمككا َ
َج ِميعككا أَفَش َ ك َ م ُ ْرك ِكرهُ النهك َ
َرب َُّك}[هوة]107 :ص ِإ ه َرب َهك َي ْب ُ ُ
الر ْزقَ ِل َمن َيشَام َو َي ْقد ُِر} [اإلسرام.]30 :
ط ِّ
وإيمكككا الم كككنس بقكككدر هللا لكككيس إيما كككا بعقيكككدة جبريكككة وال بمكككذهب أهكككأ
ال دفة واالمفاقص وإ ما هو إيما بش الرو ال يمشي بغير ايةص وال ي ير
بغير مدبيرص كي

وكأ ذرة من ذرامو في األرع أو فكي ال كمام يحكيط بهكا
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ظنمو ومجر ظنيها مشيئتو وقدرموص وفق حرمتو البالغةص ورحمتكو الواسكعة
ظ ْنوُ ِمةْقَا ُل ذَ هرةُ فِي ال ه َم َاوا ِ
ع َوال أ َ ْ غ َُر ِمن ذَلِكَ
ت َوال فِي األ َ ْر ِ
 ...ال َي ْع ُي ُ َ
ين } [سبش.]3 :
َوال أ َ ْك َب ُر ِإاله فِي ِكت َا ُ ُّم ِب ُ

هذا واإليما بالقكدر ظنكى هكذا النحكو ال ينكافي االجتهكاة فكي العمكأص وامخكاذ
كأ ما يمرن من أسبا ص ف هللا كما كتب الم ببات كتكب األسكبا ص وكمكا قكدر
النتائج قدر المقكدماتص فهكو ال يقكدر لنطالكب مكةال النجكاذ فح كب بحيكة ي كأ
إلى هذه النتيجة ظمأ أو لس يعمأص ولرنو معالى قدر لو النجاذص بوسكائنو مكن جكد
وحر

وا تبكاه ووظكي و كبر ومداومكة إلكى لخكر هكذه األسكبا ص فهكذا مقكدر

مرتو وذاك مقدر مرتو .
وإذ فاألخذ باألسبا ال ينافي القدرص بأ هكو مكن القكدر أيضكاص ولهكذا حكين
سئأ

نى هللا ظنيو وسنس ظن األةويكة واألسكبا التكي يُتقكى بهكا المركروه :هكأ

مرة من قدر هللا شيئا؟ كا جوابو الفا أ« :ي ةن قثد هللا»(.)7
ولما ا تشر الوبام في بالة الشام قرر ظمر بمشكورة ال كحابةص العكدول ظكن
ةخولها والرجوع بمن معكو مكن الم كنمينص فقيكأ لكو :أمفكر مكن قكدر هللا يكا أميكر
المؤمنين؟ قال :عسص أفر من قدر هللا إلى قدر هللاص أرأيك إ يلك بقعتكين مكن
األرع إحكداهما خ كبةص واألخكرس جدبككة .ألكيس إ رظيك الخ كبة رظيتهككا
بقدر هللاص وإ رظي الجدبة رظيتها بقدر هللا(.)8
والرسول

نى هللا ظنيو وسنس وهو أقكوس النكاس إيما كا بقكدر هللا ككا أكةكر

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )7رواه أحمد ()15472ص وقال مخرجكوه :إسكناةه كعي ص والترمكذ فكي الطكب ()2065ص
وقال :ح نص وابن ماجو في الطب ()3437ص وح نو األلبا ي في «مخريج مشكرنة الفقكر»
( )11ظن أبي خيامة ال عد .
( )8متفق ظنيو :رواه البخار في الطب ()5729ص وم نس في اآلةا (.)2219
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النككاس امخككاذا لَلسككبا وظمككال بمقتضككاهاص فقككد أخككذ الحككذرص وأظككد الجيككوشص
وبعككة الطالئككم والعيككو ص ولككبس المغفككر ظنككى رأسككوص وأقعككد الرمككاة ظنككى فككس
الشعبص وخنكدق حكول المدينكةص وأذ فكي الهجكرة إلكى الحبشكة  ...إلكى لخكر مكا
عر من سيرمو

نى هللا ظنيو وسنس وسيرة أ حابو المهتدين.

ومككم و ككوذ هككذه القضككية فككي اإلسككالم ظنككى حككو مككا رأينككا قككوال وظمككالص
و يككرا ومطبيقككاص فك النبككي

ككنى هللا ظنيككو وسككنس مككن الناحيككة العمنيككة كمككر ّ ُ

وقائد وإمام أمر ال حابة  -سدًّا لنذريعة وةرما لنفتن  -أ يغنقوا أبكوا الجكدل
العقيس حول الم ائأ الشائرة التي حارت فيهكا العقكول مكن قكديسص وهكدس الكوحي
اإللهي الناس فيها إلى القدر الذ فيو فعهس في الدين والكد يا  ...ومنهكا «م كشلة
القدر».
قككال الشككيم محمككد ظبككده« :ولرككن واأسككفاهص تككشت رموس بككين الم ككنمين
كش ها رموس الشياطين  ...جام الموالي من ظجس الفرس والروما ص ولب وا
لباس اإلسالمص وحمنوا إليو مكا ككا ظنكدهس مكن شكقاق و فكاقص وأحكد وا فكي
الدين بدظة الجدل في العقائدص وخالفوا هللا ورسولو في النهي ظن الكترنس فكي
وزوروا الركالم حتكى ككا مكا ككا
القدرص وخدظوا الم كنمين ببهكرج القكول ه
من مفرق الم نمين شيعاص وهللا يقكول لنبيكو :إِ ه الهكذِينَ فَ هرقُكواْ ةِيكنَ ُه ْس َو َككا ُواْ
ش ْيمُ إِ ه َما أ َ ْم ُر ُه ْس إِلَكى ه
اَّللِ ُك هس يُنَ ِبّكئ ُ ُهس بِ َمكا َككا ُواْ يَ ْفعَنُكو َ }
ِشيَعا له ْ َ ِم ْن ُه ْس فِي َ
[األ عام.]159 :
وجد بين الم نمين طائفة معر «بالجبرية»ص ولرنها كا ك

كعيفة

كئينة

يعككذلها الحككقص ويطرةهككا العقككأص وينبككذها الككدينص حتككى ا قر ك بعككد ظهورهككا
بقنيأص و نب ظنى الم نمين مذهب التوسط بين الجبر واالختيارص وهكو مكذهب
الخير والعمأ و دق اإليما  ...إلم.
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حول اآلخرة واإليما بها
يةيككر بعككض المككاةيين المتحككذلقين بككارا حككول مككا ذكككره القككرل ص بككأ الرتككب
ال ككماوية جميعككا ظككن ا تهككام هككذه الحيككاةص وقيككام ال ككاظةص ويككوم الجككيام والجنككة
والنار.
ظةَ م َ ُرككو ُ
وكككا ممككا أ ككاره هككؤالم أ القككرل يقككولَ :و َمككا يُكد ِْر َ
يك لَعَك هأ ال هككا َ
قَ ِريبا} [األحيا

]63 :ص وقد مضكى أكةكر مكن ال كة ظشكر قر كاص ولكس مقكس ال كاظة

بعدص و ي هؤالم أو مناسوا أ القر والبعد م شلة بيةص وأل

ظام أو أكةكر

ليس إال زمنكا ي كيرا وظهكدا قريبكا بالن كبة لعمكر الكد ياص وخا كة إذا ظرفنكا مكا
يقولككو ظنمككام الجيولوجيككا الككذين يق كدِّرو ظمككر األرع بككالماليين مككن ال ككنين
والقرو ص و ضي

إلكى هكذا أ محمكدا خكامس األ بيكامص وأ رسكالتو هكي الرنمكة

األخيرة من هللا لنناس .وبذلك يرو معنى القكر وا كحاص فكال بكي بعكدهص وال
رسالة بعده حتى مقوم ال اظة.
أما الحياة اآلخرة فهي ششة أخرسص ي توفي فيها كأ ظامأ جيام ظمنو
بالعدل التام والق ط األوفىص فرةيرا ما مق ر الحياة األولى أ مرافئ
األخيار بما قدمواص أو مجي األشرار بما أسرفواص واإليما بوجوة إلو
ساؤُ وا بِ َما
ظاةل حريس ي توجب وجوة هذه الدار األخرسص ِليَجْ ِي َ الهذِينَ أ َ َ
ظ ِمنُوا َويَجْ ِي َ الهذِينَ أَحْ َنُوا بِ ْال ُح ْ نَى} [النجس]31 :ص أَفَ َح ِ ْبت ُ ْس أ َ ه َما َخنَ ْقنَا ُك ْس
َ
ع
َ
ظبَةا َوأ َ ه ُر ْس إِلَ ْينَا ال م ُ ْر َجعُو َ } [المؤمنو ]115 :ص َو َما َخنَ ْقنَا ال ه َمام َواأل َ ْر َ
اطال ذَ ِل َك َ
ظ ُّن الهذِينَ َكفَ ُروا فَ َو ْي ٌأ
َو َما بَ ْينَ ُه َما بَ ِ
ت َك ْال ُم ْف
ظ ِمنُوا ال ه ا ِل َحا ِ
َجْ عَ ُأ الهذِينَ ل َمنُوا َو َ
ْال ُمتهقِينَ َك ْالفُ هجار} [ 27 :ص .]28

ار * أ َ ْم
ِلّنهذِينَ َكفَ ُروا ِمنَ النه ِ
ع أ َ ْم َجْ عَ ُأ
ِ دِينَ فِي األ َ ْر ِ
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بدار الجيام والخنوة ليس معناه إطراذ الد ياص واستدبار

الحياةص والعيس فيها ظيشة التواكأ والتمني الفارغ  ...كال ف استحقاق
ْس
ال عاةة في اآلخرة ال ينال إال بالعمأ الدائب والجد المتوا أص لهي َ
ي ِ أ َ ْه ِأ ْال ِرت َا ِ َمن َي ْع َم ْأ ُ
سوما يُجْ يَ ِب ِو َوالَ َي ِج ْد َلوُ ِمن ةُو ِ
ِبش َ َما ِ ِيّ ُر ْس َوال أ َ َما ِ ّ
ه
ات ِمن ذَ َك ُر أ َ ْو أ ُ ةَى َو ُه َو
اَّللِ َو ِليًّا َوالَ َ ِ يرا * َو َمن َي ْع َم ْأ ِمنَ ال ه ا ِل َح َ
ُمؤْ ِم ٌن فَشُولَئِ َك َي ْد ُخنُو َ ْال َجنهةَ َوالَ ي ْ
ُينَ ُمو َ َ ِقيرا}
وح بنا في هذا أ رسول هللا
بح ا

[الن

ام123 :ص .]124

نى هللا ظنيو وسنس وأ حابو ومن مبعهس

ما فهموا الحياة وال ظاشوها إال سعيا وكفاحاص و ربا في

األرعص وسعيا في كأ ميدا من مياةين الحياةص لس يقعدوا ولس ير نوا
ا تيارا لنجنة وما فيها من عيسص ولآلخرة وما فيها من راحةص كي
ام ُ
شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو ُكنُوا
ع ذَلُوال فَ ْ
وقرل هس يقولُ :ه َو اله ِذ َج َع َأ لَ ُر ُس األ َ ْر َ
ِمن ِ ّر ْزقِ ِو َو ِإلَ ْي ِو النُّ ُ
ور} [المنك]15 :ص َوقُ ِأ ا ْظ َمنُواْ فَ َيَ َرس ه
ظ َم َن ُر ْس
ش ُ
اَّللُ َ
ب َوال ه
ش َهاةَ ِة فَيُنَ ِبّئ ُ ُرس ِب َما ُكنت ُ ْس
َو َر ُ
ظا ِل ِس ْالغَ ْي ِ
ست ُ َرةُّو َ ِإلَى َ
سولُوُ َو ْال ُمؤْ ِمنُو َ َو َ
م َ ْع َمنُو َ } [التوبة.]105 :

***
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يام اإلسالم
والنيام اإلسالمي ال يقت ر ظنكى احيكة مكن كواحي الكنفس أو المجتمكم أو
الحياةص أو يهتس بها ظنى ح كا

يرهكا  ...ككال إ كو يشكمأ ككأ النكواحي ويكنيس

كككأ العالقككات الروحيككة والماةيككةص الفرةيككة واالجتماظيككةص ويقيمهككا جميعككا ظنككى
أسكاس مكن التككواز والعكدل فيمككا بينهكا بالق ككطاس الم كتقيسص فككال يطغكي المككاةة
ظنى الروذص كما هو سمة اليهوةيكةص وال يهضكس جا كب المكاةة مكن أجكأ الكروذ
كمككا هككي ةظككوس الن ككرا يةص وال يطغككي الفككرة ظنككى ح ككا المجتمككم كمككا هككو
يام الرأسكماليةص وال المجتمكم ظنكى ح كا الفكرة كمكا هكو الشكش والواقكم فكي
الشيوظية.
ت تيجككة ككورة جامحككة كا ك رة فعككأ ألو ككاع
ذلككك أ هككذا النيككام لككس يككش ِ
جائرةص فقاوم التطر في اليمكين بكالتطر فكي الي كارص كمكا هكو الشكش فكي
الةورات التكي جمحك ةائمكا وجكامت بش يمكة شكرى النكاس منهكا وظكدلوها بعكد
زمن قنيأ.
ولس يضم هذا النيام فرة أو مجموظة أفراة من البشر محرس ظنيهس
مواريةهس وبيئتهس وظروفهس و قافتهس  -فضال ظن أهوائهس وشهوامهس -
فيتجهو بالنيام الذ

يضعو و وجهة ذامية موافق مروينهس الشخ يص

وظرفهس اليمنيص وو عهس اإلقنيميص و يوظهس القومي  ...ولذلك ال ينبة
الناس بعد حين أ يتبينوا ق ا أو ا حرافا فيما و عوا أو ُو م لهس من
يام  ...فيقومو أو يطالبو بالتغيير والتعديأ والتبديأ  ...أما يام
اإلسالم فوا ع و هو هللا ر

الناس منك الناس إلو الناسص ال يتحيي لجنس

ظنى جنسص وال لطبقة ظنى طبقةص وال لجيأ ظنى جيأن أل هس جميعا ظباةه
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وهو ر العالمينص كما أ و معالى ل عة ظنمو ال مخفى ظنيو م نحةص
ول عة رحمتو ال يريد لعباةه ظ را وال ظنتاص ي ُِريدُ ه
اَّللُ ِب ُر ُس ْاليُ ْ َر َوالَ ي ُِريدُ
ِب ُر ُس ْالعُ َْر} [البقرة]185 :ص َما ي ُِريدُ ه
ظنَ ْي ُرس ِ ّم ْن َح َرجُ َو َل ِرن ي ُِريدُ
اَّللُ ِل َيجْ َع َأ َ
ِليُ َ
ظنَ ْي ُر ْس لَ َعنه ُر ْس م َ ْش ُر ُرو َ } [المائدة.]6 :
ط ِ ّه َر ُك ْس َو ِليُتِ هس ِ ْع َمتَوُ َ

***
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ظباةة هللا وحده
وأول ما شرظو يام اإلسكالم هكو منيكيس العالمكة بكين هللا وبكين ظبكاةه .فك
العباة لس يخنقوا أ ف هسص وال أ ششوا في األرع أو في ال كمام شكيئا ممكا حكولهس
من عس امرةص ورحمة سابغةص فحق الخنق لهسص واإل عام ظنيهسص والتركريس لهكس
ظنككى مككن سككواهس مككن الخنككق  ...يقتضككيهس أ يقومككوا بشككرر ربهككس ويعرفككوا لككو
حقوص فيعبدوه وحده ال شريك لوص ويخن وا لو الدينص هكذا مكا منكاة بكو الفطكرة
ال نيمة وهو ظين ما جام بو اإلسالمَ :و َما أ ُ ِم ُكروا ِإاله ِليَ ْعبُكدُوا ه
اَّللَ ُم ْخ ِن ِ كينَ َلكوُ
الدِّينَ ُحنَفَام َويُ ِقي ُموا ال ه الة َ َويُؤْ مُوا ه
الي َكاة َ َوذَ ِل َك ة ُ
ِين ْالقَ ِيّ َم ِة} [البينة.]5 :
وقد قهكى اإلسكالم العبكاةة ممكا أل كقها بكو أهكأ المنكأ والنحكأ المختنفكةص مكن
طقوس شركية ووساطات زظموها بين هللا وظباةهص وابتكداظات و نيكة لكس يكشذ
بهككا هللاص فال ككالة امجككاه إلككى هللا وحككدهص ال يتوقكك ظنككى إذ كككاهنص ومرككا
خككا ص فككاألرع كنهككا م ككجدص وأيمككا رجككأ م ككنس أةركتككو ال ككالة أذه وكبهككر
و نهى.
واإلمككام فكككي

ككالة الجماظكككة  -التكككي فضككنها اإلسكككالم ظنككى

كككالة الفكككرة

بدرجات كبيرة  -ليس رجأ كهنوتص وإ مكا هكو واحكد مكنهسص يقدمو كو لعنمكو أو
الحوص ي تمعو لكو إذا قكرأص وي كححو لكو إذا أخطكش  ...و َم َكرةُّ القبكول فكي
الة الجميم إلى هللا وحده الذ يعنس ال اةق مكن يكرهص إِ ه َمكا يَتَقَبهك ُأ ه
اَّللُ ِمكنَ
ْال ُمتهقِينَ } [المائدة.]27 :
وهذه ال الة اإلسالمية بريفيتها ومواقيتها وشروطهاص وما يتنى فيها من
أقوالص وما يؤةهس فيها من أظمالص لس معر

لدين وال لمذهب من قبكأص إ هكا

ال ككنة اليوميككة لنم ككنس بربككوص هككي طهككارة لنج ككدص وزكككاة لنككنفسص ومربيككة
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كن ْالفَحْ شَكام َو ْال ُمن َركر}
لنخنقص ومنمية لنكوازع األةبكيص ِإ ه ال ه كالة َ م َ ْن َهكى َ
ظ ِ
[العنربوت.]45 :
كما أ ها بما شرع فيها من جمعكة وجماظكة ربكاط اجتمكاظي و يكق ومدرسكة
يتعنس فيها الم نس بطريقكة ظمنيكة :النيكام واإلخكام والم كاواة وهكي بمكا اشكترط
لهككا مككن اسككتقبال قبنككة واحككدة :معنككس الم ككنمين فككي أ حككام األرع وحككدة الغايككة
والفررة واالمجاه.
والحج رحنة يتجو فيها الم نس بدينو وقنبو إلى بي
التوحيد والوحدة :ذلك البي

الذ

جعنو هللا رمي

بناه إبراهيس الخنيأ محطس األ نامص

وهاةم الشرك والو نية وأبو األ بيام المرسنينص والذ أمره هللا بالتشذين
ْ
شيْئا
بالحج في الناس:
يس َم َرا َ ْال َب ْي ِ أ َ ّال م ُ ْش ِر ْك بِي َ
َوإِ ْذ بَ هوأ َا ِ ِإلب َْرا ِه َ
ي ِل ه
َو َ
نطائِفِينَ َو ْالقَائِ ِمينَ َو ُّ
الر هكمِ ال ُّ ُجو ِة * َوأ َ ِذّ فِي النه ِ
ط ِ ّه ْر بَ ْيتِ َ
اس بِ ْال َح ّجِ
ق * ِليَ ْش َهدُوا َمنَافِ َم لَ ُه ْس
ظنَى ُك ِّأ َ ِ
ام ُر يَشْمِينَ ِمن ُك ِّأ فَ ّجُ َ
يَشْمُو َك ِر َجاال َو َ
ظ ِمي ُ
َويَ ْذ ُك ُروا اس َْس ه
اَّللِ فِي أَي ُهام هم ْعنُو َما ُ
ظنَى َما َرزَ قَ ُهس ِ ّمن بَ ِهي َم ِة األ َ ْعَ ِام فَ ُرنُوا
ت َ
ِم ْن َها َوأ َ ْ
ير} [الحج.]28 - 26 :
س ْالفَ ِق َ
ط ِع ُموا ْالبَائِ َ
كر األيكام
لرن هذه العباةة التي و م أساسها إبراهيس خال ة هلل  ...لس ينبة ُّ
ككر ال كككنين أ بعكككد بالنكككاس ظكككن شكككرع هللا فيهكككاص وجكككرهس الجهكككأ والهكككوس
ومك ُّ
والخرافةص فامخذوا من ةو هللا أو ا كا و كعوها فكي بيك التوحيكدص وبكدلوا فكي
شكككعائر الحكككج ومناسكككروص فطكككافوا بالبيككك ظرايكككاص وقكككدموا القكككرابين لَل كككنام
وخنطوا ما بقي من التوحيد بما ابتدظوا من شكركص فركا وا يقولكو فكي منبيكتهس:
لبيككك ال شككريك لككك إال شككريرا هككو لككك ممنرككو ومككا منككك .يعنككو بهككذا الشككريك
أ ناما لهس.
جام اإلسالم والقوم ظنكى هكذه الحكال فمحكا معكالس الشكرك وحطكس النبكي بيكده
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كأ َجكا َم ْال َح ُّ
األ نام التي بوها حول الرعبة  -يوم الفت  -وهو يقكولَ :وقُ ْ
كق
الرعبكة لنتوحيكدص
اط َأ َكا َ زَ ُهوقا} [اإلسرام]81 :ص وخن
اط ُأ ِإ ه ْال َب ِ
َوزَ هَقَ ْال َب ِ
ورةه النبي نى هللا ظنيو وسنس الحج إلى مكا ككا ظنيكو فكي ظهكد أبيكو إبكراهيسص
وخنه ككو مككن ل ككار الو نيككة الجاهنيككةص وأ ككب شككعار الحككج« :لبيننا اليهن لبيننا
لبيا ال شريا لا لبيا»(.)9
وما ربط هللا شعائر الحج بشماكن معينة في البند الحرام مرة إال أل هكا أرع
الككذكريات وميككرا إبككراهيسص و ب ك الككدظوةص فهككي و ككنة بككين قككديس المككؤمنين
وجديدهس وما يقوم بو المؤمنو من أظمال في الحج إ ما هي رموز لهكا ةاللتهكا
وإيحامامها في أ ف هسص مجرةة من أ ق د ذامي لها إال ق كد التعبكد بامبكاع مكا
أمرص وأةام ما أوجبص وقديما وق

ظمر أمام الحجر األسوة وقال :أيها الحجكر

إ ي أقبنك وأ ا أظنس أ ك ال مضر وال منفكمص ولكوال أ كي رأيك ُ رسكول هللا

كنى

هللا ظنيو وسنس يقبنك ما قبنتك).(10
أفيقكككال بعكككد هكككذا :إ الم كككنمين إ مكككا يحجكككو إلكككى حجكككر أسكككوة أو أحمكككر
ي جدو لو ويتبركو بو؟
إ ما كا الحج قذس في ظين أظكدام اإلسكالمن أل كو المكؤممر اإللهكي الجكاممص
الككذ يتنككاةس إليككو الم ككنمو مككن كككأ فككج و ككو ص فيككربط بككين قنككوبهس بربككاط
األخككوة اإلسككالمية العامككةص ويككذكرهس بوحككدة الهككد ص ووحككدة اآلمككال واآلالمص
ويوحي إليهس أ يعمنوا ويتعاو وا ليعوةوا من جديد خيكر أمكة أخرجك لننكاسص
مغل بو حنوق أظدام اإلسالم!
وهذا ما
ُّ
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9متفككق ظنيككو :رواه البخككار ()5915ص وم ككنس ()1184ص كالهمككا فككي «الحككج» ظككن ابككن
ظمر.
( )10متفق ظنيو :رواه البخار ()1605ص وم نس ()1270ص كالهما في «الحج».
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وح بنا هكذه الرنمكة المكوجية فكي هكامين العبكاةمينص وهكي كافيكة فكي التعبيكر
ظن روذ اإلسالم في منييس العالقة بين هللا والناس.

***
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العالقات اإل ا ية
ولننيككر اآل كي ك

يككس اإلسككالم العالقككات بككين النككاسص هككأ أيهككد اإلسككالم

أقكر الينكس االجتمكاظي؟ هكأ أظكا طبقكة ظنكى طبقكةص أو قويًّكا
اإلقطاظيين؟ هكأ ه
ظنى

عي ؟ هأ مرك المجتمم متحرس فيو الفكوارق الم كطنعة مكن ظن كرية

أو ورا ة ح ب أو جاه؟
ذلك ما جيب ظنو في ال فحات التالية:
إ أة ى ةراسة لتعنيس اإلسالم مبين أ و ليس ةين طبقة خا ة أو فئة معينكةص
إ مككا هككو ةيككن قام ك أس ككو االجتماظيككة ظنككى :األخككوةص والعدالككةص والم ككاواةص
و ك ذلككك فككي شككعائره وظباةامككوص كمككا و ك ذلككك فككي أ يمتككو االقت ككاةية
وال ياسية.
العالقة بين األ نيام والفقرام:
اظتر

اإلسالم بالتفاوت الفطر المعقول في األرزاق بكين النكاسص إذ قبكأ

ذلك ب مفاومهس الفطر في القدرات والمواهب والمنرات والطاقات.
واإلسكككالم  -ككككدين يعتكككر بكككالفطرة وي كككمو بهكككا وال يقاومهكككا  -اظتكككر
بالمنريككة الفرةيككة الناشككئة ظككن سككبب مشككروعص ليشككبم بككذلك الككدوافم البشككرية
الفطرية في حب التمنك والمناف ة واالةخار.
ولرن اإلسالم ال يحترم المنرية الفرةيةص إذا ششت ظن سبب يكر مشكروعص
كالغ بص وال رقة الجنيةص أو الخفيةص كالهدايا لنحرامص واستغالل النفوذص وأخكذ
الرشوةص والتحايأ ظنكى أككأ أمكوال النكاس بالباطكأص بكأ ي كاةر هكذه المنريكات
مهمكككا طكككال ظنيهكككا الكككيمنص واختنككك النيكككأ والنهكككارص فطكككول الكككيمن ال يبكككي
المحيورص وال يقنب الحرام حالال.
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واإل ا في اإلسالم ليس منرا حقيقيًّكاص يت كر فكي مالكو كيك يشكامص الص
فالمال مال هللا  ...ومعنى هذه العبارة أ و مكال الجماظكةص والغنكي موظك

ظنكى

رظايتككو ومنميتككوص وإ فاقككو بمككا يوافككق ككال الجماظككة ال بمككا يضككارهاص فهككو
م تخن ظنى المالص ِلمنُكوا ِب ه
سكو ِل ِو َوأ َ ِفقُكوا ِم همكا َج َع َن ُركس ُّم ْكت َْخ َنفِينَ فِيك ِو
كاَّللِ َو َر ُ
فَالهذِينَ

ير} [الحديد. ]7 :
جْر َك ِب ٌ
ل َمنُوا ِمن ُر ْس َوأ َ فَقُوا لَ ُه ْس أ َ ٌ

فالمنرية إذ  :وظيفة اجتماظيةص والغني إذ مطالب إزام مجتمعكو بواجبكات
مالية أة اها اليكاة  ...وهي لي

مبرظا وال إح ا ا يعطيو الغني لنفقير فيشكعر

باالسككتعالمص ويشككعر الفقيككر بالمذلككة والهككوا ص بككأ هككي حككق معنككومص و ككريبة
مفرو ككةص مشخككذها الحرومككة بواسككطة «الجبككاة» العككامنين ظنيهككاص ومنفقهككا ظنككى
سبِي ِأ ه
اَّللِ} [التوبة.]60 :
المحتاجين أو ظنى الم ال العامةص َوفِي َ
واليكاة لي

معنيما فرظيًّا أو ا ويًّا من معكاليس اإلسكالمص بكأ هكي رككن مكن

أركا و وأ أ من أ ولوص ال يركو الفكرة م كنما إال بشةائهكاص وال مركو الدولكة
م ككنمة إال بالعمككأ ظنككى مح ككينها وجبايتهككا  ...وقككد حككد نا التككاريم أ أربككا
المال من العر ظي ظنيهس ةفم هذه اليككاةص فكشبى أبكو بركر أ يقبكأ أ مهكاو
في حكق الفقيكرص وجهكي أحكد ظشكر لكوام لمحاربكة الرأسكماليين األشكرارص وقكال
كنمتككو المشككهورة :وهللا لككو منعككو ي ظقككاال كككا وا يؤةو ككو لرسككول هللا لقككامنتهس
ظنيو(.)11
وقد أشاع بعض المغر ين كالما مرذوال حول بي المال الكذ مجمكم فيكو
اليكاة والموارة األخرس لندولكة اإلسكالميةص زاظمكين أ هكذا المكال إ مكا يجمكم
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )11متفككق ظنيككو :رواه البخككار فككي «االظت ككام بالرتككا وال ككنة» ()7284ص وم ككنس فككي
«اإليما » (.)20
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لنخنفام وال الطينص وأ بي المال إ هو إال خيينة خا ة ينفقو منها كيك
شاموا ةو معقب أو محاسب.
والحق الذ يعرفو كأ َمكن ةرس شكريعة اإلسكالم وماريخكوص أ بيك المكال
ليس منرا لنخنيفةص وإ ما هو منك لَلمة جميعكاص والخنيفكة إ مكا هكو خكاز أمكينص
ليس لو منو إال رامبو المعرو كما قال أبكو بركر :أظطكو ي كشوسكط رجكأ مكن
قريس ليس كشوك هس وال أظالهس .ذلك أ أبكا بركر كيل

كبيحة بويكم الخالفكة

إلى ال وق كعاةمو ليتاجرص ويقوت ف و وأهنوص فنقيكو ظمكر فقكال لكو :إلكى أيكن؟
قال :إلى ال وق .قال ظمر :م نم ماذا وقد ولي أمر الم نمين؟ قكال :مكن أيكن
أطعككس ظيككالي؟! فقككال ظمككر :ا طنككق يفككرع لككك أبككو ظبيككدة أمككين بي ك المككال.
فا طنق إلى أبكي ظبيكدةص فقكال لنخنيفكة :أفكرع لكك قكوت رجكأ مكن المهكاجرين
لكيس بشفضكنهس وال أوك كهسص وك كوة الشكتام وال كي ص إذا أخنقك شكيئا رةةمَككو
وأخذت يره(.)12
وقال ظمر :إ مكا أ كا وهكذا المكالص ككولي اليتكيسص إ اسكتغني اسكتعفف ص وإ
افتقرت أكن بالمعرو (.)13
وأبى ظني بن أبي طالب أ يشخذ من بي المال شيئا لنف و وأهنو.
هذا هو م نك الراشدين من حرام الم نمين وخنفائهسص أمكا ا حرافكات بعكض
الحرام فني

حجة ظنى اإلسالم وال ي شل ظنها.

***
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )12رواه ابن سعد في «الطبقات» ( )184/3ظن ظطام بن ال ائب.
( )13رواه البيهقي في «البيوع» (.)4/6
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اإلسالم يقيس التواز بين األ نيام والفقرام
واظترا

اإلسالم بالتفاوت الطبيعي في الرزقص لكيس معنكاه أ يكدع الغنكي

يككيةاة نككىص والفقيكككر يككيةاة فقكككراص بككأ مككدخأ بتشكككريعو القككا و يص وموجيهكككو
األخالقي لتقريب ال ُّ
شقة بين األ نيام والفقكرامص فحكده مكن طغيكا أولئككص ورفكم
من م توس هؤالم  ...حرم ظنى األ نيام الر ب بالباطأص وحيكر ظنكيهس الربكا
قنينو وكةيرهص جنيو وخفيوص واظتبكر لككأ الربكا محاربكا هلل ولرسكولوص ولعكن ككأ
َمن شارك في أمر الربان أل و امت ا الضكعفام لح كا األقويكامص يَكا أَيُّ َهكا
الربَكا ِإ ُكنكتُس ُّمكؤْ ِمنِينَ * فَك ِ لهك ْس م َ ْف َعنُكواْ
الهذِينَ ل َمنُواْ امهقُواْ ه
ي ِمكنَ ِ ّ
اَّللَ َوذَ ُرواْ َما بَ ِق َ
ؤُوس أ َ ْمك َكوا ِل ُر ْس الَ م َْي ِن ُمككو َ َوالَ
فَككشْذَ ُواْ ِب َحك ْكر ُ ِ ّمككنَ ه
اَّللِ َو َر ُ
سككو ِل ِو َو ِإ م ُ ْبكت ُ ْس فَنَ ُرك ْس ُر ُ
مُ ْ
ينَ ُمككككككو َ } [البقككككككرة278 :ص ]279ص «لعننننننن هللا ركننننننل الرلننننننا ة كيننننننه كاتبننننننه
شايثيه»(.)14
وحرم ظنكيهس االحتركار الكذ هكو سكمة الرأسكمالية الجشكعةص وأظنكن رسكول
ه
هللا« :ال الل ةرز ق المحبكر ةيع ن»(.)15
وحرم ظنيهس ال ر والتبذيرص وجعأ لنحاكس سكنطة الحجكر ظنكى المبكذرين
ه
ال ككفهامص الَ مُؤْ مُككواْ ال ُّكفَ َهام أ َ ْمك َكوالَ ُر ُس} [الن ككام]5 :ص إِ ه ْال ُمبَكذّ ِِرينَ َكككا ُواْ إِ ْخك َكوا َ
ال ه
ين} [اإلسرام.]27 :
شيَ ِ
اط ِ
وحك هكرم ظنككيهس ألككوا التككر الككذ يف ككد األفككراة واألمككسص فككالخمر ممنوظككةص
وأوا ككي الككذهب والفضككة محيككورةص ولككيس الككذهب والحريككر لنرجككال محككرمص
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )14رواه م نس في «الم اقاة» ()1597ص وأحمد ( )3737ظن ابن م عوة.
()15رواه ابن ماجو في «التجارات» ()2153ص والبيهقي في «البيوع» ()30/6ص وقكال ظقبكو:
مفككرة بككو ظنككي بككن سككالس ظككن ظنككي بككن زيككدص قككال البخككار  :ال يتكابم فككي حديةككوص و ككعفو
األلبا ي في « عي ابن ماجو» ()471ص ظن ظمر بن الخطا .
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ككك قَ ْر َيكككة أ َ َم ْر َكككا ُمتْ َرفِي َهكككا فَفَ َكككقُواْ فِي َهكككا فَ َحك ه
ظنَ ْي َهكككا ْالقَك ْككو ُل
َو ِإذَا أ َ َر ْة َكككا أ َ ُّ ْه ِنك َ
ككق َ
فَ كدَ هم ْر َاهَا م َ كد ِْميرا} [اإلسككرام]16 :ص «ةننن شننر أل ن ر يننل ضيننل أ أل ننل أل مننا

ي رجر أل لطاه اد جها »).(16
يَا أَيُّ َها
حرم ال َر ْنيص وأ ذر القرل الرا يين بوظيد منخنم لو القنو
س ه
اط ِأ
اس ِب ْالبَ ِ
ار َو ُّ
الر ْهبَا ِ لَيَش ْ ُكنُو َ أ َ ْم َوا َل النه ِ
الهذِينَ ل َمنُواْ ِإ ه َكةِيرا ِ ّمنَ األَحْ بَ ِ
س ِبي ِأ ه
ضةَ َوالَ يُن ِفقُو َ َها فِي
َب َو ْال ِف ه
َويَ ُ دُّو َ َ
اَّللِ َوالهذِينَ يَ ْرنِ ُيو َ الذهه َ
ظن َ
اَّللِ فَبَ ّ
س ِبي ِأ ه
َار َج َهنه َس فَت ُ ْر َوس ِب َها
ش ِْر ُهس ِب َعذَا ُ أَ ِل ُيس * يَ ْو َم يُحْ َمى َ
َ
ظنَ ْي َها فِي ِ
ِجبَا ُه ُه ْس َو ُجنُوبُ ُه ْس َو ُ
ور ُه ْس َهذَا َما َكن َْيم ُ ْس أل َ فُ ِ ُر ْس فَذُوقُواْ َما ُكنت ُ ْس م َ ْرنِ ُيو َ }
ظ ُه ُ
[التوبة34 :ص

]35ص ولس يحار

الرني بالقولص بأ بالعمأص فاليكاة محاربة

ظمنية لر ِّأ مال يرنيص إذ ينقل منو كأ ظام ( )2.5%ا نا و
المائةص ف لس يعمأ وي تةمر استهنرتو اليكاة.
وبهككذه األسككاليب مككن محككريس لنربككا واالحترككار وال ككر

والتككر

في
مككن

جا كبص ومحاربككة لنرنكي وإيجككا لنيكككاة مكن جا ككب لخكرص أ ككب مفرو ككا
ظنى

احب المال أ يوجو مالو إلكى االسكتةمار المشكروع والنمكام لمنفعكة

الجماظككةص فيتحقككق التككواز العككاةل الككذ يريككده اإلسككالم ويشككير إليككو قولككو
معالىَ :ك ْي ال يَ ُرو َ ةُولَة بَيْنَ األ َ ْ نِيَام ِمن ُر ْس} [الحشر.]7 :
ومن احية أخكرس أمكاذ اإلسكالم الفكر

المترافئكة لنفقكرام ليقفكوا ظنكى قكدم

الم ككاواة مككم األ نيككامص فبككا العمككأ والر ككب مفتككوذ لنجميككمص لككيس محترككرا
لطائفة وال م دوةا أمكام أحكدص ف َمكن أحيكا أر كا ميتكة فهكي لكو()17ص ومكن طكرق
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )16متفككق ظنيككو :رواه البخككار فككي «األشككربة» ()5634ص وم ككنس فككي «النبككاس واليينككة»
()2065ص ظن أم سنمة.
)ص
( )17رواه أبو ةاوة فكي «الخكراج واإلمكارة» ()3073ص والترمكذ فكي «األحركام» (= 1378
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با مجارة فربحها لوص ومن ظةر فكي بكاطن األرع ظنكى رككاز يكدفم الخمكس
منو والباقي لو.
و َمن لس يجد ظمال وجب ظنى ولي األمر أ يهيئ لكو ظمكالص فك لهكس يهيكئ
لوص أو كا ظاجيا ظن العمأص أو كا أجره ظن ظمنو ال يرفيو كا واجبا ظنكى
ولكي األمكر أ يرظككاه ويهيكئ لكو مككا هكو حكق كككأ م كنس أو ذمكي فككي ظكأ ةولككة
اإلسالمص من مشكأ ومشر ومنبس في ال ي

ومنكبس لنشكتامص وم كرن يرنكو

قرر فقهام اإلسالم.
ويشويو كما ه
ولنحاكس إذا لس مر ِ اليكاةص والموارة العاةية ل كد هكذه الحاجكات أ يفكرع
ظنككى أ نيككام الم ككنمين الضككرائب الرافيككة التككي مقككيس م ككال الم ككنمين  ...وقككد
قرر ظنمام الم نمين هذا المبدأ :إذا احتاج الم كنمو فكال مكال ألحكد .وقكد امخكذ
اإلسالم طرقا مةمرة في مفتي الةرواتص أبرزها مشريم الميرا ص الكذ يكوزع
كروة الرجكأ الواحككد بكين زوجتكو وأبويككو وأوالةه جميعكاص أو ظ ككبتوص أو ذو
أرحامو موزيعا ظاةال حريماص شمأ الذكور واإل ا ص ال الكذكور فقكطص كمكا ككا
يفعأ العر في الجاهنيةص وال االبكن األكبكر فح كبص كمكا م كنم بعكض الكدول
اليوم ك جنترا مةال.

***

ـــ ـــ
=

وقككال :ح ككن ريككبص والن ككائي فككي «الربككرس» فككي إحيككام المككوات ()5761ص و ككححو
األلبا ي في « حي الجامم» ()5976ص ظن سعيد زيد.

44

اإلسالم بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

األ نيام في اإلسالم لي وا طبقة
الةروات من ِح ِنّها

و يام اإلسالم مت م لَل نيام كشفراة يجمعو
وينفقو ها في ِح ِنّهاص وال يبخنو بها ظند الحاجة إليهاص يت م لهس كشفراة ال
كطبقة لها ميايا شرظيةص أو حقوق قا و يةص أو سياةة اجتماظية يتوار ها
األبنام ظن اآلبامص واألحفاة ظن األجداةص فجميم الناس أمام هللا وكتابو
وأمام القا و سوامص ال يتفا نو إال بمقدار وفائهس إل ا يتهسص وإيما هس
باهللص واحترامهس لحقوقهس العامةص ِإ ه أ َ ْك َر َم ُر ْس ِظندَ ه
اَّللِ أَمْقَا ُك ْس} [الحجرات:
]13ص «الااس س اسيل ك ساان المشط»(.)18
وإذ فاأل نيكام إ مكا هكس أفكراة يةكرو بجهكدهس و شكاطهسص وقكد ال يكدوم لهكس
الةرامص بأ قد ينقل أو ينتقأ ميرا و إلى يرهسص فكالفقر أو الغنكى فكي المجتمكم
اإلسالمي ليس شيئا ابتا مؤبداص بأ هو أمر ةائكس التغيكر بتغيكر ظكرو الحيكاةص
وفر

الر بص وقوا ين الميرا .

ليس فكي اإلسكالم إذ طبقكات بهكذا المعنكى الكذ ككا معروفكا فكي الغكر ص
بمعنى طبقية لها مياياها وحقوق متوار ة كطبقكة الحركام وطبقكة األشكرا ص أو
النبالم وطبقة الفرسا وطبقة رجال الدين  ...إلم.
الحرام أفراة مختارهس األمكة بواسكطة أهكأ الحكأ والعقكد فيهكا أو بكش وسكينة
مختارهككاص ولي ككوا مككن فئككة أو أسككرة معينككةص بككأ قككال الرسككول

ككنى هللا ظنيككو

وسنس« :اسمع ا أطيع ا إن ت ةر عييك عبنث حبشن يقن فك لكبنا هللا»(.)19
وقككال ظمككر بككن الخطككا قبيككأ وفامككو :لككو كككا سككالس مككولى أبككي حذيفككة حيًّككا
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )18رواه ابن أبي الشيم في «األمةال» (.)168
( )19رواه البخار في «األذا » ( )693ظن أ س بن مالك.
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الستخنفتو(.)20
و يككام مككوار الحرككس والخالفككة يككام ةخيككأ ظنككى اإلسككالمص فككال يقك ُّكره وال
يعتر

بو.

والفقهام في اإلسالم لي كوا طبقكة كهنوميكة كرجكال األةيكا اآلخكرينص وإ مكا
هس ظنمام متخ

و في ةراسة اإلسالم :ظقيدمو ومشريعو وأخالقوص فهس فكي

الحقيقة ظنمام ةينص وظنمام قا و ص وظنمكام أخكالق واجتمكاعص ولي كوا واسكطة
بين هللا وظباةهص وال هس يمنركو مفكامي الجنكةص وال هكس باظكة ل كروك المغفكرة
والر وا .
ال طبقات إذ في اإلسالم بكالمفهوم الغربكي لهكذه الرنمكةص وإذا سك همى بعكض
النككاس األفككراة األ نيككام فككي ةولككة اإلسككالم طبقككة فككال

ككير فككي الت ككمية إذا

نكاس إلكى كال طبقكات :نيكةص
و ح الم مياتص فقد ق هس بعكض البكاحةين ال َ
وفقيرةص ومي ورةص وهو مق يس ظنى وجو التقريب والتشبيوص كتق يس النكاس إلكى
أبككيض وأسككوة وأ ككفر مككن حيككة النككو  .ووجككوة الطبقككة بهككذا المعنككى أمككرا
اقتضاه يام الوجوة كنوص الذ قضى باالختال

والتفكاوت حتكى بكين النبامكات

والجماةاتص فما بالنا باإل ا وبين أفراةه من التفاوت ما ال يوجد فكي أ

كوع

من األ واع األخرس لنرائنات؟
ولقككد كككا اإلسككالم ةيككن الفطككرة والواقككم حقًّككا حككين اظتككر

بالتفضككيأ

الموجوة فعال فكي ككأ بكالة الكد يا  -رأسكمالية أو شكيوظية  -قكال هللا معكالى:
َو ه
ضك ُه ْس
اَّللُ فَ ه
ظ َنى َب ْع ُ
ق} [النحأ]71 :ص َو َرفَ ْعنَكا َب ْع َ
ض ُر ْس َ
ض َأ َب ْع َ
ض ِفي ال ِ ّر ْز ِ
ض ةَ َر َجا ُ
س ْخ ِريًّا}
ت ِل َيت ه ِخذَ َب ْع ُ
ض ُهس َب ْعضا ُ
فَ ْوقَ َب ْع ُ
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )20رواه الطبر في «ماريخو» (.)580/2

[اليخر

.]32 :
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وإذا كا هذا

نم هللان فاهلل ال ي نم شيئا ظبةكاص إ مكا

كنعو لحرمكة بالغكةص

والحرمة هنا كما ذكر القرل أمرا :
أولهما :االبتالم الذ ظنى أساسكو يقكوم الترنيك والجكيامِ :لّيَ ْبنُ َكو ُك ْس فِكي َمكا
لم َا ُكس} [المائدة.]48 :
ا يهما:

س ْ
كخ ِريًّا} [اليخكر
ِليَت ه ِخذَ بَ ْع ُ
ضك ُهس بَ ْعضكا ُ

]32 :ص وهكذا لكيس م كخير

القهككر واإلذالل كمككا يوهمككو المككدلول العرفككي لنرنمككةص إ مككا هككو م ككخير النيككام
والم نحة المشتركة .فنو كا ك الحيكاة م كنعا لكس يركن

كالحو أ يركو ككأ

العككامنين فيككو مككديرين أو مهندسككينص بككأ ال بككد مككن المككدير والمهنككدس والرامككب
والعامأ والخفير.
وإذا كككا التفا ككأ فككي الككرزق ال يمككن

ككاحبو ميككية أو مرمبككة ةينيككة أو

مشريعية في المجتمم الم نسص ف التفا أ الحقيقي المعتر بوص هكو التفا كأ
كأ َهك ْ
فككي مجككال العنككس واإليمككا والعمككأ :قُك ْ
كأ يَ ْ كت َ ِو الهكذِينَ يَ ْعنَ ُمككو َ َوالهكذِينَ ال
يَ ْعنَ ُمو َ } [اليمر]9 :ص يَ ْرفَمِ ه
اَّللُ الهذِينَ ل َمنُكوا ِمكن ُر ْس َوالهكذِينَ أُومُكوا ْال ِع ْن َكس ةَ َر َجكا ُ
ت}
ظ ِمنُواْ} [األ عام.]132 :
[المجاةلة]11 :ص َو ِل ُر ُّأ ةَ َر َجاتٌ ِ ّم هما َ
وهرذا أقام اإلسالم العالقة بين الغني والفقيكر ظنكى أسكاس العكدل والم كاواة
واإلخككامص فهكككو ي كككو بكككين الجميكككم فكككي الحقكككوق والواجبكككات العامكككةص ويتكككي
الفر ة لنجميم ليتر بوا.
ويقول لَل نيام بعد هذا :أ َ ِفقُواْ ِمن َ
ت َما َك َ ْبت ُ ْس َو ِم هما أ َ ْخ َرجْ نَا لَ ُركس ِ ّمكنَ
ط ِيّبَا ِ
ع} [البقرة.]267 :
األ َ ْر ِ
ويقول لولي األمرُ :خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْس
.]103

َ دَقَة م ُ َ
ط ِ ّه ُكر ُ
ه ْس َومُكيَ ِ ّكي ِهس بِ َهكا} [التوبكة:
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ظ ْينَي َْك ِإلَى َمكا َمت ه ْعنَكا ِبك ِو أ َ ْز َواجكا
ويقول لنفقير :ال محقد وال مح دص الَ م َ ُمده ه َ
ِ ّم ْن ُه ْس} [الحجر.]88 :
س يقول لنجميم« :ك

ا عباف هللا إخ ا ًا»(.)21

وكذلك ف اإلخام ي وة المجتمم اإلسالمي كنوص فنس يحقد فقيكر ظنكى نكيص
ولس يبغِ ني ظنكى فقيكرص وشكعر الغنكي أ الفقيكر أخكوهص وشكعر الفقيكر أ مكال
الغني مالو.
فال ظجب أ رأينكا بكالل بكن ربكاذص وظمكار بكن ياسكرص وأبكا هريكرةص وأهكأ
ب مم ظةما بن ظفكا ص وظبكد الكرحمن بكن ظكو ص
ال فة يعمنو جنبا إلى جن ُ
وسعد بن ظباةةص ال يشعرو إال بالحب والتعاو واإلخام.
ومن ال هأ بعد هذا أ معكر إذا ككا اإلسكالم يشكجم الطبقيكةص أو يعتكر
باإلقطاع واإلقطاظيين!!

***

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )21متفكككق ظنيككككو :رواه البخككككار فككككي «األة » ()6064ص وم ككككنس فككككي «البككككر وال ككككنة»
()2563ص ظن أبي هريرة.
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يرة اإلسالم إلى الرق
جككام اإلسككالم فوجككد العككالس كنككو يعتككر بنيككام الرقيككق :رق األسككرس فككي
ورق االسكتدا ة
الحرو ص ورق ال بي في إ ارات القبائأ بعضها ظنى بعضص ِ
أو الوفام بالديو .
ككل واحككد باالسككتراقاقص ظنككى حككين ورةت
فمككاذا كككا موقفككو؟ لككس يككرة
َّ
ظشرات الن و

مدظو إلكى العتكق)(22ص ومفكت أبكوا التحريكر لنرقكا ص ولكس

مدظو لَلفراة وحدهس يرفرو بو ظن خطايكاهسص أو يتقربكو بكو إلكى ربهكسص بكأ
جعنو واجبا ظنى الدولة م اهس بو من مال اليكاة :ﮩ ه} [التوبة.]60 :
ولس يقت ر ظنى فت أبوا العتقص بأ قبكأ ذلكك سكده ككأ مكا يمركن سكده مكن
ق منو إال ما أبقاه العالس المتحضر اآل ص ف األمس التكي
منافذ االسترقاقص ولس يُب ِ
امفقك ظنككى معاهكدات منككم الكرق :مبككي األسكرص واسككتبقام األسكرس إلككى أ يككتس
ال ن بين المتحاربين ظنى مبكاةل األسكرسص ظنكى افتكدام بعضكهس بالغرامكة أو
التعويض.
أما في ظ ر الدظوة اإلسالمية فنس مرن ةولكة مكن الكدول مشكغأ ف كها بهكذا
الواجب حو رظاياها المشسورين .وإذا كا ارمباط األسكرس

كربة الز فكي

الحكككرو الحديةكككةص فاإلسكككالم لكككس يجعنكككو حتمكككا مقضكككيًّا فكككي جميكككم الحكككرو ص
وحككر

ظنككى التخفي ك مككن شككدمو مككا مي ككر التخفي ك منككوص وجعككأ المككن فككي

الت ري أفضأ الخطتين :فَ ِ هما َمنًّا َب ْعدُ َو ِإ هما فِدَام} [محمد.]4 :
ه
الكرق فكي أ كيق طكاق وموسكم مجكاالت التحريكرص ومرفكم
وشريعة مجعكأ
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )22العتق  -التدبير  -الرتابة  -الرفارات  -أمهات األوالة  -من منك ذو رحس محرم.
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من شش الرقيق فتجعنو ظضوا في األسرة «إخ ا ك خن لك »()23ص ال يمركن أ
مو

بش ها مش ِ ّجم الرق أو مالك الرقيقص إ مكا هكي فكي الحقيقكة جكامت لتقكوم

بت فية هذا النيام في العالس بتدرج حريس وخطكة مةنكى  ...فنكس يركن مكن ال كهأ
إلغام يام مغنغن جذوره في الحياة االجتماظية واالقت اةية في يكوم ولينكة ...
ف اليمن جيم من العالج.

***

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )23متفق ظنيو :رواه البخار في «العتكق» ()2545ص وم كنس فكي «اإليمكا » ( )1661ظكن
أبي ذر.
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ظالقة الحاكس بالمحروم في اإلسالم
األمككة فككي اإلسككالم هككي الحاكمككة وهككي

ككاحبة ال ككنطةص هككي التككي مختككار

حاكمها وهي التي مشير ظنيوص وهي التي من ك لكو ومعينكوص وهكي التكي معيلكو
إذا ا حر

أو جار.

والخنيفة في اإلسالم ليس ائبا ظن هللاص وال وكيال لكو فكي األرعص إ مكا هكو
وكيأ لَلمة و ائب ظنها.
والخنفام الراشدو لس يرو وا خنفام ظن هللاص بأ خنفكام لرسكول هللا فكي حركس
األمة بما أ يل هللاص وسياسكتها بمكا أمكر هللا ورسكولو .أخكرج اإلمكام أحمكدص ظكن
ابن أبكي منيركةص قيكأ ألبكي بركر :يكا خنيفكة هللا .قكال :أ كا خنيفكة رسكول هللاص وأ كا
راع بو).(24
والحرومككة فككي اإلسككالم لي كك حرومككة «ةينيككة» بككالمعنى المعككرو فككي
الغر ن أل اإلسالم ال يعر
الرهنوتص وال يعر

اال ف الية بين الدين والد ياص وال يعكر سكنطة

الع مة ألحد ير المرسنين في مبنيغهس ظن هللا.

والحاكس أو الخنيفة إذ لكيس مع كوما مكن الخطكش فكي م كرفاموص ولكيس لكو
قداسكة مرفعكو ظكن م كتوس النكاسص كيك وهكو فكرة مكن األمكةص جكامت بكو ظككن
طريق االختيار والبيعةص وظنيو أ ي تشكيرهاص ويشخكذ بكرأ أهكأ ال َحك ِّأ والعقكد
فيهككاص ولككو ظنيهككا الن ككيحة وال كمم والطاظككة فككي المعككرو ص ف ك ذا حككاة ظككن
الطريق وأمر بمع ية فال سمم لو وال طاظة.
وحين ولي أبو برر الخالفة خطب خطبتو الشكهيرة فقكال :إ كي ُوليك ُ ظنكيرس
ول

ُ بخيركسص ف رأيتمو ي ظنى حق فشظينو يص وإ رأيتمكو ي ظنكى باطكأ

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )24رواه أحمد ()59ص وقال مخرجوه :إسناةه

عي

ال قطاظو.
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ككعي ظنككد حتككى لخككذ الحككق منككوص والضككعي فككيرس

قو حتى لخذ الحق لوص أطيعو ي ما أطعك ُ هللا فكيرسص فك ظ كيتو فكال طاظكة
لي ظنيرس(.)25
وظمر بن ظبكد العييكي حكين ولكي الخالفكة وبايعكو النكاس قكام يخطكب فقكال:
إ ما أ ا كشحدكس ير أ هللا جعنني أ قنرس حمال(.)26
هذا هو الخنيفةص ليس أفضكأ النكاسص وإ ككا أكةكرهس م كئوليةص هكو وكيكأ
لَلمة بأ هو خاةم وأجير لها.
يرو لنا اإلمام البخار ص ظن ظائشة قال  :لما استخن

أبكو بركر قكال :لقكد

ظنككس قككومي أ حرفتككي لككس مرككن معجككي ظككن مؤو ككة أهنككيص وقككد ُ
شككغن ُ بككشمر
الم نمينص ف يشكأ لل أبي برر من هذا المالص وسشحتر

لنم نمين(.)27

لنم نمينص وبعبارة أخرس م تخدم أو أجيكر

هذه هي وظيفة الحاكس محتر
لَلمةص هي التي ه
وظفتوص وهي التي منحتكو رامبكوص وهكي التكي معينكو إذا اسكتقامص
ومقومو إذا اظوج.
ِّ
ويدخأ العالس الجنيأ أبو م نس الخوال ي ظنى معاوية أمير المكؤمنينص فيقكول
لو في

راحة :ال الم ظنيكك أيهكا األجيكر .ويقكول جن كاؤه :قكأ :ال كالم ظنيكك

أيها األمير .فيقول أبو م نس :ال الم ظنيك أيهكا األجيكر .فيعيكدو قكولهسص ويعيكد
قولوص وهنا يقول معاوية :ةظوا أبا م نس فهو أةرس بما يقول(.)28
وكككا مككن مككرات هككذا الفهككس أ شككعر كككأ م ككنس بم ككئوليتو وشخ ككيتو فككي
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )25سبق مخريجو.
( )26رواه البيهقي في «المدخأ إلى ال نن الربرس» (.)33
( )27رواه البخار في «البيوع» (.)2070
( )28رواه أبو عيس في «حنية األوليام» (.)125/2
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ِّ
مخطككئ
رظايككة الحككق والعككدلص واألمككر بككالمعرو والنهككي ظنككى المنرككرص وأ
امككرأة ٌ خنيفككة ظنككى المنبككرص فككال يجككد ضا ككة أ يعنككن ظنككى النككاس :أ ككاب
المرأة وأخطشتُ (.)29

***

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )29ذككككره الغيالكككي فكككي «اإلحيكككام» ()336/5ص ورواه الطحكككاو ()5059ص والبيهقكككي فكككي
«ال داق» ()233/7ص وقال :هذا منقطمص بنفظ« :كأ أحد أفقو من ظمكر»ص وقكال الهيةمكي
فككي «مجمككم اليوائككد» (521/4ص  :)522رواه أب كو يعنككى فككي «الربيككر»ص وفيككو مجالككد بككن
سعيد وفيو ع وقد و ق.
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سياسة اإلسالم في القتال والفت
نو

العذا واألذس وهجكرة الم كنمين

بعد ال ة ظشر ظاما من احتمال
إلى الحبشة مرمينص وبعد أ أُخرجكوا مكن ةيكارهس وأمكوالهس بغيكر حكقص مرككوا
إخوا هس الم تضعفين في مركة ي كامو سكوم العكذا ص وبعكد أ همك

فوسكهس

باال تقام من اليالمين ورةهس الرسول إلى ال كبر وا تيكار أمكر هللا قكائال« :لن

أؤةر لقبال ل أؤةر لقبال»(.)30
ولما طال ال بر ولس يتخ هأ المشركو ظن ا طاةهس لنم تضعفينص
أ ُ ِذ َ ِلنهذِينَ يُ َقامَنُو َ بِش َ ه ُه ْس
وم اةرمهس الدظوةص أ يل هللا في شش القتال:
ُ
ق ِإاله
ظ ِن ُموا َوإِ ه ه
اَّللَ َظنَى َ ْ ِر ِه ْس لَ َقد ٌ
ار ِه ْس ِبغَي ِْر َح ّ ُ
ِير * الهذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِةيَ ِ
أ َ يَقُولُوا َربُّنَا ه
ض له ُه ِدّ َم ْ َ َو ِام ُم َوبِيَ ٌم
ض ُهس بِبَ ْع ُ
اَّللُ َو َل ْوال ةَ ْف ُم ه ِ
اس بَ ْع َ
اَّلل النه َ
اَّلل َكةِيرا َولَيَن ُ َر ه ه
اَّلل
اجدُ يُ ْذ َك ُر فِي َها ا ْس ُس ه ِ
اَّللُ َمن يَن ُ ُرهُ إِ ه ه َ
َو َ نَ َواتٌ َو َم َ ِ
ظ ِي ٌ
يي} [الحج39 :ص .]40
لَقَ ِو َّ َ
وابتككدأ ال ككراع بككين جبككروت الشككرك وةظككوة اإلسككالم الككذ اسككتمر ظ كدة
أظككوامص وقعك فيهككا الغككيوات المعروفككة فككي ال ككيرة النبويككةص وكا ك كنهككا رةًّا
ظنى ظدوا المشركين و در اليهوة.
وفي الوق الذ كا فيكو ال كراع ةائكر ةاخكأ الجييكرة العربيكة بكين قكوس
اإليما والشركص كا

هناك ةولتا اسكتعماريتا كبيرمكا متنازظكا العكالس إذ

ذاكص ومفر ا سيطرمهما ظنى أجيام من بكالة العكر  ...همكا ةولتكا :فكارس
الو نية التي م يطر ظنى العراقص والروم الم يحية التي م يطر ظنى الشام.
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )30رواه الن ائي في «الجهاة» ()3086ص والحكاكس فكي «الجهكاة» ()66/2ص و كححو ظنكى
شرط البخار ص ووافقو الذهبيص ظن ابن ظباس بنفظ« :إ أةرت لالعف ألال تقاتي ا».
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ولس يرن الم كنمو فكي هكذا الوقك بحيكة يفركرو فكي فكت إمبراطوريكات
ككر
كككخمة مةكككأ :فكككارس والكككروم أو العكككدوا ظنيهكككاص وإ مكككا بكككدأ هكككؤالم بالشك ِ ّ
والعدوا .
بدأت فارس حين أرسكأ ك كرس  -رةًّا ظنكى ةظكوة الرسكول لكو  -إلكى واليكو
باليمن «باذا » يقول لو :بنغني أ رجال من قريس خرج بمرة ييظس أ و بكيص
ي هذا الرتكا وهكو
ي برأسوص أيرتب إل ه
ف ر إليو فاستتبوص ف ما وإال فابعة إل ه
ظبد ()31؟!
ولس يرن هذا الغرور واالستهتار ظند الفرس وحدهسص ف الروم أيضا بكدأوا
التحرش والعكدوا ص فقتنكوا مبعكو رسكول هللا إلكى والكي الكروم ببُ كرسص ولكس
يتركوا الحرية لمن شام أ ي نسص بأ قتنوا وظذبوا  ...كس أرسكنوا طالئعهكس إلكى
مبوك بكاألرة منكذر ومهكدةص وظنكس النبكي أ هكس ينكوو مهاجمتكو فكي ظقكر ةارهص
فركككا مكككن ح كككن ال ياسكككة أ يبكككاةرهس قبكككأ أ يبكككاةروهص ويهكككاجمهس قبكككأ أ
يهاجموهص وبدأ قتال مرير ب رية «مؤمة» و« يوة مبكوك»ص واسكتمر فكي ظهكد
الخالفة اإلسالمية.
لس يرن الم نمو يبغكو مكن ورائكو إككراه أحكد ظنكى ةيكنص أو إظكالم جكنس
ظنى جنسص أو طنب منفعةص أو استرزاقص كي

وقد سئأ بيهس :يكا رسكول هللاص

الرجككأ يقامككأ لنمغككنسص والرجككأ يقامككأ ليككرس مرا ككوص والرجككأ يقامككأ حميككة  -أ
ظ بية  -فشيهس في سبيأ هللا؟ فشجا بالجوا الجاممَ « :ةن قاتنل لبكن ن كيمنل

هللا ي العييا أله أل سبيل هللا»(.)32
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )31ذكره ابن هشام في «ال يرة» (.)191/1
( )32متفق ظنيو :رواه البخار في «العنس» ()123ص وم نس في «اإلمارة» ( )1904ظن أبكي
موسى األشعر .
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ولككس يرككن هككذا الفككت اسككتعمارا وسككنبا و هبككاص وإ مككا كككا إزالككة لن ككنطات
الطا يةص ومشمينا لنحرياتص و شر مباةئ العدل والم اواة.
أين هذا الفت من فتوذ أباةت أجناسكاص وقتنك شكعوباص وخربك ةيكارا؟ وقكد
دق جوستا

لوبو حين قال :ما ظر

التاريم فامحكا أظكدل وال أرحكس مكن

العر (.)33

***

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )33ا ير« :حضارة العر » (

.)579
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العالقة بين الرجأ والمرأة
كا ك المككرأة فككي الجاهنيككة متاظككا أو كالمتككاعص ال معككر لنف ككها قيمككةص وال
يعتككر لهككا بككرأ أو إراةةص حتككى شك ه
كك بعككض النككاس ألهككا روذ أم ال؟ وكا ك
يظة اليراية بها والهضس لشخ كيتها م كوة العكالس كنكو  ...حتكى جكام اإلسكالم
كارفُوا ِإ ه
فشظنن كتابوِ :إ ها َخنَ ْقنَا ُكس ِ ّمن ذَ َك ُر َوأ ُ ةَى َو َج َع ْننَكا ُك ْس ُ
شكعُوبا َوقَبَائِك َأ ِلت َ َع َ
أ َ ْكك َكر َم ُر ْس ِظنكدَ ه
ظ ِمك َأ َ ككا ِلحا ِ ّمككن ذَ َكك ُكر أ َ ْو أ ُ ةَككى
اَّللِ أَمْقَككا ُك ْس} [الحجككرات]13 :ص َمك ْكن َ
َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن فَنَنُحْ ِييَنهوُ َحيَاة َ
كن َمكا َككا ُواْ يَ ْع َمنُكو َ }
ط ِيّبَة َولَنَجْ ِكييَنه ُه ْس أَجْ َكر ُهس ِبشَحْ َ ِ
ض} [التوبة. ]71 :
[النحأ]97 :ص َو ْال ُمؤْ ِمنُو َ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ض ُه ْس أ َ ْو ِليَام بَ ْع ُ
وبككذلك حككط األ ككالل ظككن ظنقهككاص وأظهككر شخ ككيتهاص وأظنككن م ككاوامها
لنرجأ في الحقوق والواجباتص إال ما مقتضيو طبيعة كأ منهما.
وح بنا في هذا أ هللا يقكولَ :ولَ ُه ه
ظنَك ْي ِه هن} [البقكرة]228 :ص وأ
كن ِمةْك ُأ الهك ِذ َ
النبي يقول« :إ ما الاساء شقائق الرجال»).(34
وخنككق حككوام مككن

ككنم لةم  -الككذ يقككال :إ ككو يككوحي بطغيككا الرجككأ ظنككى

المككرأة  -لككس مككدل ظنيككو ليككات

ككريحة فككي القككرل ص ومككا ذكككره فككي ذلككك بعككض

المف رين رةهه ظنيهس لخرو ص والذين ذكروه إ ما استمدوه ممكا ذككر فكي «سكفر
احكدَةُ َو َخ َنكقَ
كس َو ِ
التروين» من العهد القديسص وقولو معالى :الهك ِذ َخنَقَ ُركس ِ ّمكن ه ْف ُ
ِم ْن َها زَ ْو َج َها} [الن ام]1 :ص كما ظنكأ ذلكك فكي ليكة أخكرسُ :ه َكو الهك ِذ َخنَقَ ُركس ِ ّمكن
اح كدَةُ َو َج َعك َأ ِم ْن َهككا زَ ْو َج َهككا ِل َي ْ ك ُرنَ ِإلَ ْي َهككا} [األظككرا ]189 :ص وذلككك كقولككو
كس َو ِ
ه ْفك ُ
مخاطبا لنجميمَ :و ِم ْن ل َيامِ ِو أ َ ْ َخنَقَ لَ ُركس ِ ّم ْكن أ َ فُ ِك ُر ْس أ َ ْز َواجكا} [الكروم ]21 :أ :
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )34رواه أحمد ()26195ص وقال مخرجوه :حكدية ح كن لغيكرهص وأبكو ةاوة فكي «الطهكارة»
()236ص و ححو األلبا ي في «ال ن نة ال حيحة» ( )2863ظن ظائشة.
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من جن رس.
ظنَك ْي ِه هن
كككأ مككا لنرجككأ مككن ميككية :هككو الدرجككة التككي ذكرهككا هللاَ :و ِل ِ ّ
نر َجككا ِل َ
الر َجككا ُل
ةَ َر َجككةٌ} [البقككرة]228 :ص وهككي ةرجككة القوامككة والم ككئولية ظككن البي ك ّ ِ :
ظنَككى ال ِنّ
قَ هوا ُمككو َ َ

َ ككام} [الن

ككام .]34 :لي ك ةرجككة القهككر والعن ك ص وال ةرجككة

االسككتبداةص إ مككا هككي الرياسككة التككي مقتضككيها الفطككرةص ويوجبهككا الواقككم وطبككائم
األمككور .وهككذه الرياسككة ال منككال مككن حريتهككا الدينيككةص وال حريتهككا الفرريككةص وال
حريتها المد يةص وال م رفها في أحوالهكا الشخ كيةص وال مهضكمها حقًّكا مقكررا
لها.
إ إظطام القياةة لنرجأ أمر طبيعيص فالحياة ال منتيس مكن الوحكدة ال كغيرة
إلى الوحدة الربيرة إال بقائد أو م ئولص والرجأ أولى وأحكق بهكذه القيكاةةن أل كو
القائس بجنب القوت والمنفعةص وبالم ئولية ظن رظاية البي وحمايتوص وهو أشكد
قوة وأظيس قدرة من المرأة  ...بكأ كمكا ذككر فكي ظكالس الحيكوا كراه أقكوس مكن
األ ةى  ...رس ذلك في الديك والدجاجة والربس والنعجة ...إلمص سنة مكن سكنن
هللا.
وما يكذكره بعكض الجكاهنين باإلسكالم« :شنا د ين خنالف ين»ص فنكيس لكو
أساس

حي في ةين هللاص بأ فيكو مكا يناقضكو وينقضكوص مقكرأ ذلكك فكي القكرل

وفككي ال ككنةص فككالقرل يجعككأ لنمككرأة حككق المشككاركة وإبككدام الككرأ فككي ر ككاع
كاو ُر} [البقككرة]233 :ص وال كنة
اع ِ ّم ْن ُه َمككا َوم َ َ
ظككن مَك َكر ُ
ولككدها وفطامككو ومربيتككوَ :
شك ُ
مجعأ لَلم رأيًّا في زواج بنامها« :رةر ا الاساء أل لااتهن»( )35ومجعأ الرأ
األخيككككر لنبنكككك

ف ككككها« :البكننننر تسننننب ضن

إض هننننا بننننمبها

النيننننل أحننننق

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )35رواه أحمد ()4905ص وقال مخرجوه :حدية ح نص وأبكو ةاوة فكي «النركاذ» ()2095ص
و عفو األلبا ي في «ال ن نة الضعيفة» ( )1486ظن ابن ظمر.

58

اإلسالم بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

لافسها»).(36

***

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )36رواه م نس في «النراذ» ()1421ص وأحمد ()2163ص وأبكو ةاوة فكي «النركاذ» ()2098
ظن ابن ظباس.
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اإلسالم والعنس
إذا كا

بعض األةيا مقول :أطفئوا ور العقأ  ...أطم وا ظكين الب كيرة.

أو مقول :اظتقد وأ أظمكى  ...أو لمكن كس اظنكس .فك اإلسكالم يقكيس ظقيدمكو مكن
كأ ِإ ه َمكا أ َ ِظ ُ
أول األمر ظنى أساس من النير والتفرير ال التبعية والتقنيد :قُ ْ
ي ُركس
احدَةُ أ َ مَقُو ُموا ِ هَّللِ َمةْنَى َوفُ َراةَس ُ هس مَتَفَ هر ُروا} [سبش.]46 :
ِب َو ِ
قُ ِأ ا ُ
ع} [يو س]101 :ص أ َ َولَك ْس يَتَفَ هر ُكروا
ي ُرواْ َماذَا فِي ال ه َم َاوا ِ
ت َواأل َ ْر ِ
فِككي أ َ فُ ِ ك ِه ْس} [الككروم]8 :ص أ َ َولَ ك ْس يَن ُ
ع}
ت ال ه ك َم َاوا ِ
يك ُكرواْ فِككي َمنَ ُرككو ِ
ت َواأل َ ْر ِ
[األظرا

.]185 :

ككرو َ }
والقككرل هككو الرتككا الككذ يهككب بتاليككو وسككامعو ةائمككا أَفَككالَ مَتَفَ هر ُ
كك َآليَكا ُ
ت ِلّقَ ْكو ُم يَ ْع ِقنُكو َ
[األ عام]50 :ص أَفَال م ُ ْب ِ ُرو َ } [الق ل]72 :ص إِ ه فِي ذَ ِل َ
كك ُح كدُوةُ ه
} [الرظككد]4 :ص ُفَ ِ ّ ك ُأ اآليَككا ِ
ت ِلقَك ْكو ُم يَتَفَ هرك ُكرو َ } [يككو س]24 :ص َومِ ْنك َ
اَّللِ
يُبَ ِيّنُ َها ِلقَ ْو ُم يَ ْعنَ ُمو

َ } [البقرة. ]230 :

مرة لوص ومترمب ظنيكوص

والعنس في اإلسالم يقوم ظنى اإليما ص واإليما
اقرأ قولو معالىَ :و ِل َي ْعنَ َس الهذِينَ أُومُكوا ْال ِع ْن َكس أ َ هكوُ ْال َح ُّ
كك فَيُؤْ ِمنُكوا ِبك ِو
كق ِمكن هر ِبّ َ
فَت ُ ْخ ِب َ لَوُ قُنُوبُ ُه ْس} [الحج.]54 :
والعنس الرو ي في القرل سبيأ إلى خشية هللا معالى :أ َ َل ْس م ََر أ َ ه ه
اَّللَ أ َ يَ َل
ِمنَ ال ه َمام َمام فَش َ ْخ َرجْ نَا ِب ِو َ َم َرا ُ
يض
ت ُّم ْخت َ ِنفا أ َ ْل َوا ُ َها َو ِمنَ ْال ِجبَا ِل ُجدَةٌ ِب ٌ
َو ُح ْم ٌر ُّم ْخت َ ِن ٌ أ َ ْل َوا ُ َها َو ََرا ِب ُ
يب ُ
اس َوالد َهوا ّ ِ َواأل َ ْ َع ِام ُم ْخت َ ِن ٌ
سوةٌ * َو ِمنَ النه ِ
اَّلل َظ ِي ٌ
ور}
يي َفُ ٌ
اَّلل ِم ْن ِظبَا ِة ِه ْالعُ َن َمام ِإ ه ه َ
أ َ ْل َوا ُوُ َكذَ ِل َك ِإ ه َما يَ ْخشَى ه َ
.]28

[فاطر27 :ص

وما ذكر في اآليتكين يشكير إلكى ظنكوم الفكك والنبكات والجيولوجيكا والحيكوا
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 ...وكنها ظنوم كو يةص والقرل يمجد العنس مكن حيكة هكو ظنكسص وال ي كو بكين
َمن يعنس و َمن ال يعنسص
بغض النير ظما يعنمو قُ ْأ ه َْأ َي ْكت َ ِو الهكذِينَ َي ْع َن ُمكو َ
ِّ
َوالهذِينَ ال َي ْعنَ ُمو َ } [اليمر.]9 :
ويحترم االخت كا فكي ككأ فكرع مكن فكروع المعرفكةص ويكرةُّ النكاس إليكو:
فَاسْشَلُواْ أ َ ْه َأ ال ِذّ ْك ِر ِإ ُكنت ُ ْس الَ م َ ْع َن ُمو َ } [النحأ.]43 :
وال ير ى لنم نس أ ي ير ورام الوهس أو الينص ويحرس بغير ب ِيّنة أو ظنس:
ظ ْنوُ
ْس َل َك بِ ِو ِظ ْن ٌس إِ ه ال ه ْم َم َو ْالبَ َ َر َو ْالفُ َؤاةَ ُك ُّأ أ ُ ْولَئِ َك َكا َ َ
َوالَ م َ ْق ُ َما لَي َ
َم ْؤُوال} [اإلسرام]36 :ص ِإ ه ه
شيْئا} [يو س.]36 :
ق َ
الي هن الَ يُ ْغنِي ِمنَ ْال َح ّ ِ
ويحار التقنيد والجموة ظنى مورو ات اآلبامَ :و ِإذَا قِي َأ َل ُه ُس ام هبِعُوا َما
شيْئا َو َ
أ َ يَ َل ه
ال
ظنَ ْي ِو لبَا َم َا أَ َولَ ْو َكا َ لبَاؤُ ُه ْس الَ يَ ْع ِقنُو َ َ
اَّللُ قَالُواْ َب ْأ َتهبِ ُم َما أ َ ْل َف ْينَا َ
يَ ْهتَدُو َ } [البقرة.]170 :
كتككا يهيككب بالعقككأ البشككر مةككأ هككذه اإلهابككةص وي ككي بككو هككذه ال ككيحة
المدوية :ال يمركن أ يخشكى تيجكة النيكر أو التفريكرص ومكا ي كتتبم ذلكك النيكر
من حقائق ومعنومات!
والقرل أ يلو هللا كتا هداية وموجيو ومشكريمص ولكيس مكن مه همتكو التحكد
ظككن يريككات العنككوم الرو يككة أو الطبيعيككةص وح ككبو أ يككدظو النككاس لنو ككول
إليها بوسائنهس وجهدهسص ولس يمنم هذا أ يشير أ نام حديةو ظن الركو ومكا فيكو
الكيمن ظكن

من ليات إلى حقائق ظنميكة كا ك مجهولكة لنبشكرص كشك
و مخن و في التنبيو إليها كتبا شكتىص ومكن ح كن
وقد أله ظنمام متخ
يؤلّفها أحكد مكن ظنمكام الكدينص الكذين اطنعكوا ظنكى ظنكوم
الحظ أ هذه الرتب لس ِ
الرو ص بأ ألفهكا فكي الغالكب متخ
وظنى القرل الرريس.

كدقهاص

كو فكي هكذه العنكومص اطنعكوا ظنكى الكدين
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ومم أ نا ال وافق ظنى كأ ما في هذه الرتكبص وال ظنكى مكنهج بعضكهاص ف كا
جككد فككي مةككأ هككذه الرةككرة مككن الرتككب أةلككة وا ككحة ظنككى أ القككرل فككي يككر
المتب ِ ّحرين في العنوم الحديةة ير م اةم لهكا فح كبص بكأ هكو هكا ُة إليهكا وةا ُّل
ظنيهاص وسابق في بعض األحيا لما قررمو.
والقرل ال يعارع حقيقكة ظنميكة قاطعكةص ولرنكو قكد يعكارع بعكض اآلرام
والفروع والنيرياتص التي لس م أ بعد إلى مرمبة الحقائق الةابتةص وال

كير

ظنى القرل في هكذاص فركس مكن لرام و يريكات كا ك ظنكد أ كحابها فكي مرمبكة
اليقكين الككذ ال ريكب فيككوص فك ذا كككر الغكداة ومككر العشكي ومطككور البحكة العنمككي
يجعنها أوهاما في أوهام.
وح ككبنا مككا كككا يعتقككده بعككض َمككن ظرفككوا بفالسككفة الم ككنمين :كككشبي

ككر

الفارابيص وأبكي ظنكي بكن سكيناص مكن إيمكا هس بالنيريكات الفنريكة اليو ا يكة إيما كا
جعنهس يؤولو ليات القرل ن فاألرع ظنكدهس مرككي الركو ص واألفكالك ظنكدهس
ال مقبأ الخرق وال االلتئامص والعنا ر األربعكة ال زيكاةة فيهكا  ...إلكمص كس يةبك
العنس التجريبي أ هذا كنو باطأ ال يقوم ظنكى أسكاس فكذهب ظنكو هس  ...وبقكي
كاس فَيَ ْم ُرك ُ
ما هدس إليو القرل  :فَش َ هما ه
ة فِكي
اليبَدُ فَيَك ْذه ُ
َب ُجفَكام َوأ َ همكا َمكا يَنفَك ُم النه َ
ع} [الرظد.]17 :
األ َ ْر ِ
ولرككن المعتككدلين مككن المفرككرين الم ككنمين لككس يجككدوا فككي ليككات القككرل شككيئا
يناقض ما ذهبوا إليوص أو و نوا إليو من ظواهر الطبيعة أو حقائق العنسص ومكن
هؤالم« :البيرو ي» العالس المؤرا الفين و

المعرو .

و نقككأ هنككا مككا قالككو الم تشككرق األلمككا ي «ة بككوير»( )37قككال« :ال شككك أ
البيرو ككي كككا سككنيًّا م ككتنيراص وهككو لعنككو كعبككو فككي العنككس وسككعة فرككرهص ومنككوع

ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )37ماريم الفن فة في اإلسالم» مرجمة الدكتور :ظبد الهاة أبو ريدة (

.)302
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معارفوص ومفطنو لنحكدوة التكي ال ي ك أ متجاوزهكا أحركام التجربكة اإل كا ية
المعتمككدة ظنككى المشككاهدة  -يتم ككك بحقككائق الككدين العميقككة فككال يعجبككو التشويككأ
الهازل لنقرل ص وال اال ر ار المتحذلق  -من ير أسا س ككا ُ لمكا يكروس مكن
يككر األفرككار .وهككو يتم ككك بككالقرل فيؤل ك مككةال كتابككا جنككيال ي ككمى «لككوازم
الحركتين» مقتب ا أكةر كنمامو ظن القرل ).(38
ويقككول فككي كتابككو ظككن الهنككد :إ القككرل لككس ينطككق فككي أمككر
واألرعص وفي كأ شيم

رور بما يحوج إلى مع

ككورة ال ككمام

في التشويأ .فهو فكي

األشيام الضرورية معها حذو القذة بالقذةص ولكس يشكتمأ ظنكى شكيم ممكا اختنك
أي ر من الو ول إليو.
وي

البيرو ي كيد ُميهر ا تحكال اإلسكالم لكوص وإةخكالهس مكا فكي كتكبهس

فيو م تغنين م ديق ذو القنكو ال كنيمة ال كاذجة لهكس .وفكي بعكض األحيكا
يككذكر الي اةقككة مككن أ ككحا «مككا ي»ص ويككذكر الحركككات واالمجاهككات يككر
اإلسالمية دًّا لها(.)39
هذا هو اإلسالم الذ قامك ظنكى أساسكو حضكارة ظنميكة واسكعة ممتكدة فكي
وق لس مرن أوروبا مرس فيو النور إال من سس الخياطص وفي ماريخو الطويكأ لكس
يضق

دره بعالس أو باحة كما حد في أوروبا من معارك بين العنس والكدين

ومجازر مقشعر لها األبدا .
وما قأ من حواة فرةية وقم فيهكا
الفقهام وظنمام الرالمص فما كا

كدام بكين مكن اشكتغنوا بالفن كفة وبكين

داما مم ظنس سنيس األسس والقواظدص بكأ ككا

داما ظنى الجا ب الميتكافيييقي اإللهكي مكن الفن كفة اإل ريقيكة بالكذاتص وهكو
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )38معجس األةبام» لياقوت (ج6ص .)311
( )39راجم كتابو ظن الهند (  )132-76اآل ار (210ص .)196 - 265 - 264 - 21
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جا ككب يبحككة فككي أمككور قطككم فيهككا الككوحي بككرأ حاسككس ال مجككال بعككده لتخمككين
العقكككولص وافتكككراع الفكككروعص وإ كككاظة األوقكككات فكككي يكككر فكككم وال فائكككدة
لن ا والحياة.

***
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م اةر اإلسالم
لنسالم م اةر محدةةص مُعر منهكا رسكالتو ووجهتكوص وال يمركن أ يحركس
لو أو ظنيو باالستمداة من يرها  ...ومنح ر هذه الم اةر فيما يني:
أوال :القرل الرريس:
وهككو م ككدر إلهككي بنفيككو ومعنككاهص لككيس مككن ظمككأ محمككد

ككنى هللا ظنيككو

وسنسص وإ ما هو قكول رسكول ككريس هكو جبريكأص منقكاه مكن لكد حركيس ظنكيسص كس
أوحاه بن ا ظربي مبين ظنى قنب محمد فتنقنو محمد منو كما يتنقن التنميذ مكن
أستاذه

ًّ ا من الن و

ص ولس يرن لو ظمأ بعد ذلك إال:

ؤُك فَال م َن َى} [األظنى.]6 :
سنُ ْق ِر َ
 -1الوظي والحفظَ :
اس} [اإلسرام.]106 :
ظنَى النه ِ
 -2الحراية والتبنيغَ :وقُ ْرل ا فَ َر ْقنَاهُ ِلت َ ْق َرأَهُ َ
اس َمكا
 -3البيا والتف يرَ :وأ َ يَ ْلنَا إِلَي َْك ال ِذّ ْك َر ِلتُبَ ِيّنَ ِلننه ِ
.]44
 -4التطبيق والتنفيذِ :لتَحْ ُر َس َبيْنَ

ل إِلَك ْي ِه ْس} [النحكأ:
ُ ِ ّكي َ

اك ه
اَّللُ} [الن
اس ِب َما أ َ َر َ
النه ِ

ام.]105 :

وقككد قككأ إلينككا هككذا القككرل كككامال متككوامراص قنتككو أجيككال ظككن أجيككال مككالوة
باألل نة وحفيا في ال دورص وكتابكة فكي الم كاح ص وشكهاةة التكاريم بتكوامر
هذا الرتا شهاةة ا عة ال يما نها وال يدا يها شهاةمو لرتا

يره ظهكر ظنكى

وجو األرع.
هذا الرتا هو الم در الوحيد لعقائد اإلسالمص وهكو الم كدر األول لنيمكو
ومشريعامو ولةابو وموجيهامو.
وقكككد منقهكككاه الم كككنمو بالشكككرذ والتف كككير والتحنيكككأ ككككأ فكككي مجكككال ظمنكككو
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واخت ا وص واستنبطوا منو أحرام ةينهس وأ ول مجتمعهس  ...هكذا فكي مجكال
العقيدةص وذاك في مجال الفقو والتشريمص و الة في مجال اآلةا واألخالق.
وقد و عوا األسس ال نيمةص والقواظد المتينة لفهكس هكذا الرتكا واالسكتنباط
منككوص وفككق مككا ظرفككوه مككن أسككاليب لغككتهس العربيككةص ومككا ه
خط كو لهككس النبككي مككن
موجيهاتص وما فهموه من جمنة معاليس اإلسالم وروحو العامة.
ولككس يجككد هككؤالم العنمككام فككي ليككات الرتككا إال التناسككق واالئككتال ص فهككي
ي كدِّق بعضككها بعضككاص ويف ككر بعضككها بعضككا ومككا يينُّككو القا ككرو  -الككذين
يجهنو أسرار العربية وأساليبها  -معار ا أو اختالفاص فما هو بالتعكارع وال
كو

خا كة أو ليكة مطنقكة

االختال  ...وإ ما هي و ظامكة مقيكدها
مف رها لية مقيدة  ...وهرذا :أَفَالَ يَتَدَب ُهرو َ ْالقُ ْكرل َ َولَ ْكو َككا َ ِم ْكن ِظنك ِد َي ِْكر ه
اَّللِ
لَ َو َجدُواْ فِي ِو ْ
اختِالفا َكةِيرا} [الن ام.]82 :
عس إ في القرل ليات محرمات وأخر متشابهاتص كما قال معالىُ :ه َو
ظنَي َْك ْال ِرت َا َ ِم ْنوُ ليَاتٌ ُّمحْ َر َماتٌ ُه هن أ ُ ُّم ْال ِرت َا ِ َوأُخ َُر ُمتَشَابِ َهاتٌ }
اله ِذ َ أ َ يَ َل َ
[لل ظمرا .]7 :
وليس المحرس هو الوا ك ص والمتشكابو هكو يكر الوا ك أو يكر المفهكومص
كمككا يُيك ُّ
كن أو يقككالص فككالقرل كنككو وا ك مبككينص وإ مككا المحرككس :هككو المقطككوع
بداللتو جيما.
والمتشابو هو :ما اختنف األذها في ةاللتو.
ولعككأ سككائال ي ككشل :لمككاذا لككس ينككيل القككرل كنككو محرمككا ويككري النككاس مككن
التشابو؟
و َمن ظر حرمة االبتالم والترنيك

لن كا أوالص وظكر طبيعكة النغكات
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ومنوع ةاللتها ا يًّاص وظر

طبيعة بني لةم واخكتال ظقكولهس وامجكاههس الةكاص

وظككر ظمككوم القككرل لرككأ البيئككات واألزمككا ص واألجيككال المتطككورة رابعككاص
ُّ
يحكة ظنكى إظمكال العقكأ واالجتهكاة واالسكتنباط
وظر طبيعكة اإلسكالم الكذ
خام ا َ ...من ظر هذا كنو لس يشتبو ظني األمرص ولس يحكتج إلكى هكذا ال كؤالص
بأ قال ما قالو الراسخو في العنس :ل َمنها ِب ِو ُك َّأ ِ ّم ْن ِظن ِد َر ِبّنَا} [لل ظمرا .]7 :
لقد اقتض حرمكة هللا أ مركو اآليكات المحرمكات فكي كتابكو هكي األ كول
التي ال خكال

ظنيهكاص واألسكس التكي يكرة يرهكا إليهكاص والمحكور الكذ ينتك

حولو الجميكمص أمكا اآليكات األخكرس فقكد جعنهكا هللا مكن ال هكعة والمرو كة بحيكة
مت م لمختن

األفهام المعقولة في شتى البيئات والع ورص بحية يعكذر بعكض

الفككاهمين بعضككاص وال يرفككر بعضككهس بعضككاص وشككعارهس منككك الرنمككة الحريمككة:
تعككاو فيمككا امفقنككا ظنيككوص ويعككذر بعضككنا بعضككا فيمككا اختنفنككا فيككو .وبهككذا يرككو
القرل م كدر مجميكم ال مةيكر مفرقكةص يركو كتابكا لن كا ية فكي ككأ أحوالهكاص
وجميم أزمنتهكا وشكتى بالةهكا .ولكو أ ككأ ليكة محرمكة قاطعكة الداللكةص لرا ك
هككذه هككي النقمككة التككي مُغنككق ظنككى المجتهككدين بككا الفَهككسص ومطفككئ مككشلق الفرككرص
ومش ُّأ حركة العقكأ  ...وال ينيكق إال ب كن واحكد مكن النكاسص ولياويكة واحكدة
ظبْك ِد ِه
كار َك الهك ِذ
ظ َنكى َ
هَكي َل ْالفُ ْرقَكا َ َ
من النيرص ومكا لهكذا أ كيل هللا القكرل  :مَبَ َ
ِليَ ُرو َ ِل ْن َعا َلمِينَ َذِيرا} [الفرقا .]1 :
ا يا :ال نة:
وهي األقوال واألظمال الةابتة ظن محمد رسول هللا

نى هللا ظنيو وسنسص

و ه بها مجمأ القرل ص وف هر بها مراة ربوص وطبق بها شرائعو ولةابو
اس َما ُ ِ ّي َل ِإ َل ْي ِه ْس} [النحأ.]44 :
محقيقا لقول هللاَ :وأ َ يَ ْلنَا ِإلَي َْك ال ِذّ ْك َر ِلت ُ َب ِيّنَ ِلننه ِ
هكذه ال كنة هكي الم كدر الةكا ي فكي معكر

يكام اإلسكالم ومعاليمكو  ...وإذا
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بك أ محمكدا رسكول مكوحى إليكوص ككا مككا يقولكو ويهكد إليكو فكي مبيكين هككذا
اإلسالمص ومو ي معالمو ومطبيقو في الحيكاةص منيلكة الكوحي المعنكو َ :و َمكا
ظ ْنوُ فَا ت َ ُهوا} [الحشر.]7 :
الر ُ
لم َا ُك ُس ه
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما َ َها ُك ْس َ
هذه ال نة مش في رحا القرل ص وظبرت ظن روحكو شكارحة ومو كحة
ومرك لنناس أبوا الفهس والتجديد فكي أمكور حيكامهس المتطكورةص التكي مت كأ
بوسائأ المعايس التي متغير بتغيكر البيئكات واألزمكا ص وفكي ذلكك يقكول رسكول
هللا

نى هللا ظنيو وسنس« :أ ب أعي لشئ ن ف ياك ».
وقككد وجككدت هككذه ال ككنة مككن الرظايككة فككي حفيهككاص وجمعهككاص ومنقيتهككا مككن

الدخيأ ظنيها ما ال ييال التاريم العنمي يذكره بالفخر واإلظجا .
سككوا فيهككا مككا لككيس منهككاص ليرككدروا قامهككاص
فقككد حككاول أظككدام اإلسككالم أ يد ُّ
فو ككعوا أحاةيككة مرذوبككةص وروايككات منفقككةص و ككبوها زورا إلككى رسككول هللاص
منتهكيين مكا حككاق بالم كنمين مكن فككتن فكي فتككرة مكن الكدهرص ولرككن سكرظا مككا
وق ك األفككذاذ مككن سككن

هككذه األمككةص الككذين كرسككوا حيككامهس يطوفككو الككبالةص

ويجوبو القفارص بحةكا ظكن

كحي ال كنةص وكشكفا ظكن زائفهكا  ...وككا العهكد

قريبككا بالرسككول و ككحابتوص واألمككة العربيككة أمككة حفككظ ووظككيص فو ككم هككؤالم
العنمككام األ ككول والقواظككد لنروايككةص وبحةككوا ظككن الرجككالص وجرحككوا وظككدلواص
وألفككوا الرتككب الرةيككرة فككي التككاريم وال ككير واألسككمامص ولككس يشخككذوا إال ظككن قككة
ظككدل حككافظ

ككابط حتككى لقككد أفككرةوا كتبككا لنةقككات مككن الككرواة وكتبككا لنضككعفامص

وذلك جهد لس يعر

ألمة في

يا ة مرا

بيها ...

وما يقال :إ هس اهتموا ب كند الحكدية وروامكو ةو مو كوظو أو متنكوص فهكذا
كككالم يككر

ككحي ن أل هككس اهتمككوا بالمو ككوع أيضككاص فككرةوا الحككدية الشككاذ

المخككال لمككا ظرفككوا مككن أ ككولص ورةوا األحاةيككة لعنككأ قاةحككة مت ككأ أحيا ككا
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بالمو وع كما مت أ بال ند.
عككس إ هككس وجهككوا ُجككأ همككتهس إلككى ال ككند والككرواةن أل المو ككوع مختن ك
العقول في قبولو ورةهص ح كب ظ كورهس و قافكامهسص ومكا ككا يعتبكر

كحيحا

مقبوال باألمسص قد يُعدّ خطش مرفو ا اليومص وبالعرس.
فقككاموا بمككا ظنككيهس فككي قككد الككرواة ومجنيككة حككالهسص ومركككوا لمككن يككشمي بعككدهس
الحرس ظنى مو وع الحديةص بما يتفق وما ظندهس مكن وسكائأ الفهكس ومكوازين
النقد ...
الةا :االجتهاة:
لككس يشككرع اإلسككالم فككي م ككدريو :القكرل وال ككنة لنم ككنمين فككي كككأ شككيمص
فيضككيق ظنككيهس مككا لهككس فيككو ف ككحةص ولككس يككدع التشككريم فككي كككأ شككيم فيتككركهس
مائهين بكال أ كأ يعتمكدو ظنيكوص ولرنكو شكرع وحكدة مكا ال مجكال لنكرأ فيكوص
كالعبكككاةاتص ومكككا ال يختنككك بكككاختال األزمكككا واألحكككوالص كالقواظكككد الرنيكككة
والحدوة والرفارات والموارية وأكةر شئو األسرة.
ومكككرك التشكككريم أو الكككنل أو التحديكككد فيمكككا يختنككك بكككاختال األوقكككات
والبيئاتص وأظطى بذلك العقأ اإل ا ي حقهو في االجتهاة والقياس واالسكتنباطص
وجعأ لنمجتهد أجرا إذا أخطشص وأجرين إذا أ ا .
وظنى هذا األساس قامك حرككة فقهيكة م كاير مطكور الكيمن وحاجكة النكاس
 ...وقال الفقهام :محد لنناس أقضية بقدر ما أحد وا من أمور(.)40
ولس يو م الفقو في ظهد الخالفة العباسية  -كمكا قكال بعكض الجكاهنين  -بكأ
وجككد الفقككو منككذ ظهككد الرسككولص و مككا فككي ظهككد ال ككحابةص وزاة مك ًّكوا فككي ظهككد
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )40ذكره الشاطبي في «االظت ام» (

.)232
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التابعينص وكا مدوينو في ظهد العباسيين.
وهنا ال بد أ ن ِبّو إلى الفرق بين الشريعة اإلسالميةص والفقو اإلسالمي.
فالشريعة هكي :الن كو

المقدسكة مكن الرتكا وال كنة الةابتكة .والفقكو هكو:

استنباطات الفقهام في ةائرة الن و

ل فيو.
ص أو فيما ال ه

الشريعة :ابتة ال متغيكر وال متطكورص والفقكو مكر متحكرك يتغيكر ويتطكورص
الشريعة وحي هللاص والفقو ظمأ اإل ا (.)41
ولرككن مهمككا قننككا :إ الفقككو مككن

ككنم العقككأ اإلسككالميص فك فقهككام اإلسككالم

كا وا يحر و ح ب طاقتهس ظنى أ يرو اجتهكاةهس ةاخكأ إطكار الشكريعةص
ومبعا لها محاولين التحرر من الهوس والذامية ما استطاظوا.
ولككس يهككد الفقهككام فككي فقههككس إال إلككى مككا هككدف إليككو الشككريعةص مككن رظايككة
م ال العبكاةص مكن

كرورياتص وحاجيكاتص ومح كينات .كمكا ظبكر الشكاطبي.

ولس يهدفوا إلكى رظايكة م كنحة خا كة لطائفكة أو فكرة أو خنيفكةص كيك

وكنهكس

رفضككوا المنا ككب والقربككى مككن الخنفككامص ومحمنككوا األذس فككي سككبيأ مجككرةهس
العنمي.
رفض أبو حنيفة القضام ومقبهأ ال جن را ياص ورو أ و مات فيو.
و ر مالك بال ياط في سبيأ أ يغير أو يرتس رأيا رله فشبى.
وأوذ الشافعي من أجأ مجرةه وأما تو.
واحتمأ أحمد بن حنبأ من العذا ما ال يحتمنو إال المؤمنو األبطال.
وهكككؤالم األئمكككة األربعكككة هكككس مؤس كككو المكككذاهب ال كككنية المشكككهورة فكككي
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )41راجككم مقككال الككدكتور :محمككد البهككي فككي «مجنككة األزهككر»ص محك ظنككوا «مككم المككذاهب
اإلسالمية»ص ظدة فر 1379هـ.
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الم نمين.
وهذه المكذاهب األربعكة و يرهكا ال منكيم الم كنمين بامبكاع أحكدهاص إ مكا هكي
اجتهاةات أل كحابهاص الكذين لكس ييظمكوا أل ف كهس الع كمةص ولكس ينيمكوا النكاس
بتقنيدهس يوماص ولس ينير واحد من هؤالم الفقهام إلكى يكره يكرة التع كب أو
الخ ومةص بأ يرة منؤها الت ام والموةةص ومقدير لرام اآلخرين.
قال أبو حنيفة :هذا رأيناص فمن جام ا بشح ن منو قبنناه(.)42
وقال مالك :كأ أحد يؤخكذ مكن كالمكو ويتكرك إال المع كوم

كنى هللا ظنيكو

وسنس(.)43
وقككال الشككافعي :رأيككي

ككوا يحتمككأ الخطككشص ورأ

يككر خطككش يحتمككأ

ال وا .
وما ظر

فكي بعكض الع كور واألقكاليس مكن التع كب لمكذهب

كد يكره

فهككو مككرة مككن مككرات الجهككأص والتككشخر العقنككي الككذ أ ككيب بككو الم ككنمو
حينذاك واإلسالم وفقهام اإلسالم منو برام.
و حب أ قرر هنا أ الخال

بين المذاهب ال نيةص وبكين الشكيعة المعتدلكة

ليس خالفا جوهريًّكا يمتكد إلكى أ كول العقيكدةص وإ مكا وسكم الهكوة بينهمكا أهكوام
الحرامص وةسكائس خ كوم اإلسكالمص فكالجميم مكن سكنيين وشكيعةص يؤمنكو ب لكو
واحككدن ويقدسككو كتابككا واحككداص ويتبعككو رسككوال واحككداص ويتجهككو إلككى قبنككة
واحدة  ...هكس جميعكا يقيمكو ال كالةص ويكؤةو اليككاةص وي كومو رمضكا ص
ويحجو البي إ استطاظوا إليو سبيال.
ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )42رواه الخطيب في «ماريم بغداة» (.)352/13
( )43ذكره ابن كةير في «البداية والنهاية» (.)302/18

اإلسالم بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

71

إ في الفقو اإلسالمي روة من القواظد والتطبيقكات والنيكرات العميقكة فكي
كككأ مجككاالت الحيككاة :أسككرية ومدينككةص وجنائيككةص وةسككتوريةص وةوليككةص اظترف ك
بقيمتها و الحيتها المؤممرات الدولية التشكريعية الحديةكةص كمكؤممر «الهكا »
و يره.
وهي روة

الحة أل يقوم ظنيها

رذ مشريعي مركينن لكذا مكوفر أربكا

الفقككو والقككا و ظنيهككا  ...وفعككال قككد اقتككبس وا ككعو القككوا ين المد يككة فككي الككبالة
العربية منها كةيرا من المواة والقواظد ...
وبعككد :فك مبككاةئ اإلسككالم هككي أفضككأ المبككاةئ إل ككالذ األفككراةص وإسككعاة
األسككرص ومنيككيس المجتمعككاتص وموجيككو الحرومككاتص وهدايككة اإل ككا ية كنهككا إلككى
ال راط الم تقيس.
بيد أ المباةئ وحدها ال مغني إذا لس مجد رجاال يؤمنو بهكاص وينقنو هكا إلكى
واقم مراه األظين وينم و الناسص وبدو هذا سنيأ رةة قول القائأ :يا لكو مكن
ةين لو كا لو رجال.
وح بنا أ معنس أ و حين مهيكش لنسكالم حركس ظكاةل وخالفكة راشكدة فكي ظهكد
ظمر بن ظبد العييكي رأت الكد يا فكي مكدس ظكامين (101 - 99هكـ) مكن العدالكة
والنيامص والقوةص والرخام ما لس محققو في ظشرات ال نين من بعد.
ف َمككن كككا يريككد أ ي ككتدل بالتككاريم فني ككتدل بشمةككال هككذه ال ككيرة المنيككرة ...
وإال فنيعككر اإلسككالم مككن كتابككو المنككيلص وسكنهة بيككو الةابتككةص وهللا يقككول الحككق
وهو يهد ال بيأ.
***

