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الإرهاب الّدويل 

درا�سة فقهية حتليلية 

اأ. د. علي محيى الدين القره داغي 
الأمين العام لالتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين 
ونائب رئي�س المجل�س الأوروبي لالفتاء والبحوث

للعالمين محمد،  المبعوث رحمة  وال�سالم على  وال�سالة  العالمين  الحمد هلل رب   
وعلى اآله و�سحبه ومن تبع هداه اإلى يوم الدين.....وبعد

الإن�سانية  والمعاني  والعدالة  بالرحمة  النظير  منقطعة  عناية  الإ�سالم  اأولى  فقد   
حتى ل نرى مثلها في اأي نظام، اأو دين اآخر، ويكفي اأن نرى القراآن الكريم يكرر لفظة 
)رحم( وم�ستقاتها اأكثر من )340( مرة تحدث فيها عن عظمة الرحمة، وكونها �سفة 
تعالى يذكرهما  ا�ستقت منها �سفتان هلل  التي  الوحيدة  الكلمة  اإنها  بل  العالمين،  لرّب 
الم�سلم في �سالته، وعند بدئه باأي عمل فيقول : ب�سم اله الرحمن الرحيم، بل جعل اهلل 
ولي�ست  اأجمع  للعالم  الرحمة  ن�سر  المحمدية هو  الر�سالة  اإنـزال هذه  الغاية من  تعالى 
َعالَِميَن ﴾))(، وجعل اهلل 

ْ
ِل
لّ َ رَْحَمًة 

ّ
إِال نَاَك 

ْ
رَْسل

َ
أ َوَما  للم�سلمين وحدهم فقال تعالى :﴿ 

))( �سورة الأنبياء / الآية )07)(
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رَِّحيٌم﴾))(،  َرُؤوٌف  ُمْؤِمِنيَن 
ْ
:﴿بِال قال  الر�سول حيث  اأ�سماء  تعالى )روؤوف رحيم( من 

ال�سنة  ُكّلَ َشْيٍء﴾)ورحمتي و�سعت كل �سيء()3(، وجاءت  ﴿َورَْحَمِتي وَِسَعْت   : ويقول 
العملية، فقد  وال�سنة  القولية،  ال�سنة  ال�سامية من خالل  المعاني  لتو�سيح هذه  النبوية 
و�سف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نف�سه باأنه )نبي الرحمة()4( كما و�سع �سلى اهلل 
عليه و�سلم قاعدة في غاية من الأهمية تق�سي باأنه )من ل َيْرَحم ل ُيْرَحم())( واأن اهلل 
ل يرحم من ل يرحم المخلوقات اإلى غير ذلك من الأحاديث التي ل يمكن ح�سرها هنا، 
اإ�سافة اإلى اأن �سيرته �سلى اهلل عليه و�سلم كانت تطبيقًا لهذه الرحمة حيث كان يوؤذى 
من قبل قومه ب�ستى اأنواع الأذى والإهانة،ومع ذلك يمتنع عن اأن يدعو عليهم، اأو يطلب 
من اهلل تعالى اأن يهلكهم ب�ساعقة في الدنيا، بل كان يدعو لهم، ويرجو اأن يخرج من 
اأ�سالبهم َمْن يعبد اهلل ))(، وينت�سر في فتح مكة ويرى كل اأعدائه الذين اآذوه فيقول لهم 

)اذهبوا فاأنتم الطلقاء()7(.

ومع كل ذلك لم ينج الإ�سالم من هجمات الأعداء باأنه دين الق�سوة وال�سدة، ومن 
الإ�سالم،  اإلى  الإجرامية  اأو  القا�سية  ت�سرفاتهم  واإ�سناد  المتطرفين،  الأدعياء  فهم 
لتكون جدة وتبريرًا لأعداء الدين، ولذلك �سيكون بحثي حول » الإرهاب الدولي » ح�سبما 
طلبت مني الأمانة العامة لرابطة العالم الإ�سالمي مو�سحًا حقيقته ومفهومه، واأ�سبابه، 

وكيفية عالجه، واأنه مختلف تمامًا عن الجهاد في الإ�سالمومقاومة المحتلين.

)2) �سورة التوبة/ الآية )8))( 
)3) �سورة الأعراف / الآية ))))(

))) رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الف�سائل، احلديث )))3)(، واأحمد يف م�سنده : )4/ )40،)38،39)(
))) رواه البخاري يف �سحيحه/ كتاب الأدب، احلديث )997)(، وم�سلم يف �سحيحه/ كتاب الف�سائل، احلديث )8)3)(، واأحمد 

)((8،(4(،((4/((
)6) فقد ثبت يف ال�سحيحني اأن اهلل تعالى اأنـزل اإليه �سلى اهلل عليه و�سلم ملك اجلبال ليطبق عليهم الأخ�سبني اإن اأراد، لكنه رف�س 

ذلك، ودعا لهم، انظر �سحيح البخاري /كتاب بدء اخللق، احلديث ))3)3(، وم�سلم / كتاب اجلهاد، احلديث ))79)( 
)7) انظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثري ط.مكتبة املعارف، بريوت )4/)30(، وقد روى اأحمد يف م�سنده ))/)3)(، والرتمذي 
يف ال�سنن )4/))3، ))3(، واحلاكم يف �سحيحه يف امل�ستدرك ))/9)3(، ووافقه الذهبي باأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

قد اختار العفو وال�سرب فقال : )ن�سرب ول نعاقب( 
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اأن  اهلل  اأدعو  المذكورة  الروؤية  في ظل هذه  الغالي  الطلب  لهذا  اأ�ستجيب  اإذ  واإنني 
يكتب لي التوفيق فيما ن�سبو اإليه، وم�ستغيثًا به تعالى اأن يحقق لنا من الأهداف والغايات 
لوجهه  خال�سة  اأعمالنا  يجعل  اأن  اإليه  ومت�سرعًا  والموؤتمر،  البحث  هذا  من  المرجوة 

الكريم، اإنه مولي فنعم المولى ونعم الن�سير.

كتبه الفقير اإلى اهلل 

علي بن محيى الدين القره داغي

الدوحة )) ربيع الآخر )43)هـ 
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التعريف بالرهاب : 
الرهاب لغة : م�سدر )اأرهب( من الرهب بمعنى الخوف والرعب، واأرهبه اأي خّوفه 
بِِسۡحٍر  وََجآُءو  َهُبوُهۡم  ﴿َوٱۡسَتۡ  : الكريم  القراآن  وفي  خّوفه)8(،  اأي  وا�سترهبه  وفّزعه، 

َعِظيٖم ﴾)9(ومنه الراهب المنقطع للعبادة في �سومعته ب�سبب خوفه من اهلل تعالى.
ولفظ الرهب  ـ  اأي الخوف  ـ  وم�ستقاته ي�ستعمل في اللغة والقراآن الكريم في معنين : 

) ـ  الخوف المحمود اليجابي مثل الخوف من اهلل تعالى، ومن المخاطر الطبيعية، 
ومنه قوله تعالى : ﴿ِإَويَّاَي فَارَْهُبوِن﴾)0)(.

وغير  النف�سي،  المر�س  عن  الناتج  الخوف  وهو  ال�سلبي،  اأو  المذموم،  الخوف  ـ    (
المبرر. وكذلك الرهاب اأو التخويف نوعان : 

)ـ   تخويف اأو اإرهاب ايجابي محمود في ال�سريعة ولدى العقول ال�سليمة، والأمم، وهو 
تخويف الأعداء باإعداد القوة حتى ل يهاجمون ول يقدمون على الحرب، مثل ما ي�سمى 
ال�سالح  ب�سبب  الثالثة  العالمية  الحرب  التي منعت  ال�ستراتيجي،  الردع  بنظرية  اليوم 
الأطماع  ب�سبب  الع�سرين  القرن  من  الأول  الن�سف  خالل  حربان  وقعت  حيث  النووي 
التو�سعية، وكذلك توقفت الحرب ال�ساملة بين الهند وباك�ستان بعدما ح�سلت كلتاهما 

على ال�سالح النووي.

 َِّ الل َعُدّوَ  بِِه  ﴿تُْرِهبُوَن   : تعالى  بقوله  المراد  اإن   : المف�سرون  قال  وقد   
بغزو  التفكير  من  الأعداء  بمنع  ال�ساربة  للقوة  الكافي  الإعداد  ُكْم﴾)))(هو  وََعُدّوَ
العهود  ونق�س  الحروب،  وقوع  يمنع  لأنه  جدًا  اإيجابي  التخويف  فهذا  وبالتالي  البالد، 

والتفاقيات.

))) يراجع : القامو�س املحيط، ول�سان العرب، واملعجم الو�سيط، والتعريفات مادة )رهب( 
)9) �سورة الأعراف / الآية ))) 

)10) �سورة البقرة/ الآية 40
)11) �سورة الأنفال / الآية 0)
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 ويدخل في هذا الإطار اأي�سًا قول الر�سول الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم : )ن�سرت 
بالرعب م�سيرة �سهر()))(حيث ف�سر ذلك بالرعب في قلوب الأعداء، بل ورد بهذا القيد 
في رواية اأخرى بلفظ : )ن�سرت على العدو بالرعب..()3)(، اأو المراد هو الخوف والقلق 
وال�سطراب في قلوب الم�سركين ب�سبب عدم وجود الإيمان فقال تعالى : ﴿ َسُنلْقِي فِي 

.)(4(﴾ ِ ْشَرُكواْ بِالّلَ
َ
قُلُوِب اّلَِذيَن َكَفُرواْ الرُّْعَب بَِما أ

بين  الرعب  واإحداث  الآمنين،  تخويف  وهو  ومذموم،  �سلبي  اإرهاب  اأو  تخويف  ـ    (
النا�س بدون حق، وهذا الرهاب اأو التخويف حرام في جميع ال�سرائع ال�سماوية، ولكن 

الإ�سالم ف�سل فيه حتى و�سل التحريم لتوريع الحيوانات الآمنة  ـ  كما �سياأتي  ـ .
 وبناء على ما �سبق فاإن لفظ االرهاب، اأو التخويف يكون ممدوحًا، اأو مذمومًا ح�سب 
نوعية االأثر الذي يحدثه، ونوعيه الموجه اإليه، ولكن اأ�سبح لفظ )االإرهاب( �سائعًا في 
الإرهاب المذموم، ثم األ�سق بهذا الدين العظيم الذي اأر�سله اهلل تعالى رحمة للعالمين.

الإرهاب في ال�سطالح : 
 اأ�سبح هذا الم�سطلح متداوًل من اأكثر من عقدين دون تحديد دولي له، ولذلك تطلقه 
اأو يقف في وجه طغيانها،  الدول الكبرى، والدول الم�ستبدة على كل من يخالف راأيها 
مقاومة  اأن  فمثاًل  الدولية،  والقوانين  ال�سماوية  ال�سرائع  بذلك  مخالفة  م�سالحها،  اأو 
المحتلين م�سروعة في جميع ال�سرائع، والنظم والقوانين الدولية، ومع ذلك اأطلق عليها 
الإرهاب، ولم يطلق على المحتل الغادر، حيث اأطلق على المقاومين الفل�سطينين، ولم 

يطلق على ال�سهاينة المحتلين المعتدين.

 ولذلك يجب على منظمة التعاون الإ�سالمي، والجامعة العربية ال�سعي الجاد لو�سع 
يخ�سع  عائمًا  يبقى  ل  حتى  المتحدة،  الأمم  من  معتمد  لالإرهاب،  مانع  جامع  تعريف 

لأهواء الدول والأفراد والجماعات.

)12( احلديث رواه البخاري احلديث )33، 438 وم�سلم احلديث 3))، وابن حبان احلديث 398) 
)13) احلديث 

))1) �سورة اآل عمران/ الآية )))
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الدولية والقليمية، وقرارات  التي وردت في التفاقيات  التعريفات   ونحن هنا نذكر 
المجامع الفقهية والموؤتمرات الفقهية.

) ـ  فقد عرفت التفاقية العربية لمكافحة الرهاب التي دخلت في حيز التنفيذ بتاريخ 
اأيًا كانت بواعثه  التهديد به  اأو  اأفعال العنف  باأنه : كل فعل من  : الرهاب،   (999/(/(
اأو اأغرا�سه، يقع تنفيذًا لم�سروع اإجرامي فردي اأو جماعي ويهدف اإلى اإلقاء الرعب بين 
النا�س اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�س حياتهم اأو اأعرا�سهم اأو حريتهم اأو اأمنهم اأو حقوقهم 
للخطر اأو اإلحاق ال�سرر بالبيئة اأو باأحد المرافق اأو الأمالك العامة اأو الخا�سة اأو احتاللها 

اأو ال�ستيالء عليها اأو تعري�س اأحد الموارد الوطنية للخطر

 وعرفت التفاقية الجريمة الإرهابية باأنها : اأي جريمة اأو �سروع اأو ا�ستراك فيها، ترتكب 
تنفيذًا لغر�س اإرهابي في اأي من الدول الأطراف اأو �سد رعاياها اأو ممتلكاتها اأو م�سالحها 

اأو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على اإقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.

 ولم تعتبر التفاقية الجرائم الإرهابية جرائم �سيا�سية حتى لو كانت بدافع �سيا�سي، 
جرائم  في  عليهم  المحكوم  اأو  المتهمين  بت�سليم  ملزمة  عليها  موقعة  دولة  كل  واألزمت 

ارهابية.

) ـ  تعريف معاهدة منظمة الموؤتمر الإ�سالمي لالإرهاب : 
ل�سنة  الدولي  الآرهاب  لمكافحة  الإ�سالمي  الموؤتمر  منظمة  معاهدة  اختارت  وقد   
999) تعريف الرهاب الذي ذكرته التفاقية العربية ال�سابقة موؤكدًا على : ما جاء في 
بقرار  التذكير  الدولي  الإرهاب  لمكافحة  ال�سلوك  قواعد  متابعة  ب�ساأن  المنظمة  قرار 
الأمم المتحدة رقم 0)/49 المت�سل باإعالن مباديء ب�ساأن مكافحة الإرهاب الدولي، 
اأهدافه  على  والق�ساء  ومظاهره  اأ�سكاله  بجميع  الإرهاب  بمكافحة  اللتزام  وتاأكيد 
و�سالمة  الدول  و�سيادة  وممتلكاتهم  الأبرياء  النا�س  حياة  ت�ستهدف  التي  وم�سبباته 
اإرهاب الدولة الموجهة �سد  اإرهاب  واأمنها.... ي�سجب القرار  اأرا�سيها، وا�ستقرارها، 

كافة الدول وال�سعوب.
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اغتيال  اإلى  توؤدي  التي  الإرهاب  اأ�سكال  كل  الإ�سالم بريء من  اأن  القرار  اأكد  وقد   
الأبرياء وهو اأمر يحّرمه اهلل....ويدين ب�سدة مرتكبي تلك الجرائم الب�سعة بزعم العمل 
با�سم الإ�سالم اأو اأي مبرر اآخر. وقد اأكدت المعاهدة في ديباجتها اأن اإبرامها قد اقت�ساه 
العمل بتعاليم ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء التي تنبذ كل اأ�سكال العنف والإرهاب خا�سة 
ما كان منه قائمًا على التطرف، والتم�سك بميثاق منظمة الموؤتمر الإ�سالمي، واللتزام 
ذات  ال�سادرة عنها  القرارات  كذلك  المتحدة،  الأمم  وميثاق  الدولي  القانون  بمبادئ 

ال�سلة بالتدابير الرامية للق�ساء على الإرهاب.
اإرهابية حالت كفاح ال�سعوببما فيها  اأنه : ل تعّد جريمة  وقد ن�ست التفاقية على 
الكفاح الم�سلح �سد الحتالل والعدوان الأجنبيين وال�ستعمار وال�سيطرة الأجنبية من 

اأجل التحرير اأو تقرير الم�سير وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
 كما ن�ست باأنه : ل تعّد اأي من الجرائم الرهابية من الجرائم ال�سيا�سية، بينما تعد 
من الجرائم الرهابية جميع اأ�سكال الجرئام المنظمة عبر الحدود والتي تتم بغر�س تمويل 

الأهداف الرهابية بما فيها التجار غير الم�سروع في المخدرات والب�سر وغ�سل الأموال.
الرهاب  تعريف   (000 ل�سنة  الرهاب  لمكافحة  ال�سوداني  القانون  اأخذ  وقد   
والجريمة الرهابية في التفاقيتين واعتبر هذا القانون الجريمة الرهابية من �سنوف 

حد الحرابة، من حيث تكييفها القانوني وعقوبتها)))(.

3 ـ  تعريف الإرهاب عند المجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العالم الإ�سالمي، 
فقد عرف الإرهاب بما ياأتي)))( : 

الن�سان  على  بغيا  دول  اأو  اأوجماعات  اأفراد  يمار�سه  الذي  العدوان  هو   : )الرهاب 
»دينه ودمه وعقله وماله وعر�سه« وي�سمل �سنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير 

))1) يراجع : اأ.د. اأحمد علي الإمام : ورقته حول : تاأ�سيل مفهوم الرهاب، املقدمة اإلى املجل�س الأوروبي لالفتاء والبحوث يف 
دورته العا�سرة

)16) يراجع : بيان مكة املكرمة ال�سادر عن املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي، يف دورته ال�ساد�سة ع�سرة 
التي عقدت يف الفرتة )) ـ 7)/0)/))4)هـ= ) ـ 0)/)/)00)م 
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حق وما يت�سل ب�سور الحرابة واخافة ال�سبيل وقطع الطريق وكل فعل من اأفعال العنف 
اأو التهديد يقع تنفيذا لم�سروع اجرامي فردي اأو جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين 
النا�س اأو ترويعهم بايذائهم اأو تعري�س حياتهم اأو حريتهم اأو اأمنهم اأو اأحوالهم للخطر 
اأو  الخا�سة  اأو  العامة  والمالك  المرافق  باأحد  اأو  بالبيئة  ال�سرر  الحاق  �سنوفه  ومن 
تعري�س اأحد الموارد الوطنية اأو الطبيعية للخطر فكل هذا من �سور الف�ساد في الر�س 
رِْض إِّنَ 

َ
َفَساَد فِي األ

ْ
التي نهى اهلل �سبحانه وتعالى الم�سلمين عنها في قوله ﴿َو َتبِْغ ال

ُمْفِسِديَن﴾)7)(،وقد �سرع اهلل الجزاء الرادع لالرهاب والعدوان والف�ساد 
ْ
َ ال يُِحّبُ ال الّلَ

ََّ َورَُسولَُه  واعتبره محاربة هلل ور�سوله في قوله الكريم ﴿إِّنََما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِرُبوَن الل
ْن ِخالٍف  رُْجلُُهم ّمِ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقّطَ

َ
 أ
ْ
ْو يَُصلَّبُوا

َ
 أ
ْ
ن ُيَقّتَلُوا

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
َويَْسَعْوَن فِي األ

ْنيَا َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾)8)( ول  رِْض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي فِي الّدُ
َ
ْو يُنَفْوا ِمَن األ

َ
أ

توجد في اأي قانون ب�سري عقوبة بهذه ال�سدة نظرا لخطورة هذا العتداء الذي يعتبر في 
ال�سريعة ال�سالمية حربا �سد حدود اهلل و�سد خلقه.

ويوؤكد المجمع اأن من اأنواع الرهاب ارهاب الدولة ومن اأو�سح �سوره واأ�سدها �سناعة 
البو�سنة  من  كل  في  ال�سرب  مار�سه  وما  فل�سطين  في  اليهود  يمار�سه  الذي  الرهاب 
اأنواعه خطرا  اأ�سد  اأن هذا النوع من الرهاب من  والهر�سك وكو�سوفا واعتبر المجمع 
على المن وال�سالم في العالم واعتبر مواجهته من قبيل الدفاع عن النف�س والجهاد في 

�سبيل اهلل.

: )لقد �سبق  والإرهاب فقال  والعنف  للتطرف  الإ�سالمي  العالج  البيان  اأو�سح  وقد 
وفي  �سروره  من  المجتمعات  وحماية  الرهاب  مكافحة  في  القوانين  جميع  ال�سالم 
مقدمة ذلك حفظ االن�سان وحماية حياته وعر�سه وماله ودينه وعقله من خالل حدود 
ولَئَِك ُهُم 

ُ
َِّ فَأ وا�سحة منع ال�سالم من تجاوزها قال �سبحانه ﴿ َوَمن َيتََعّدَ ُحُدوَد الل

)17) �سورة الق�س�س / الآية 77
))1) �سورة املائدة / الآية 33
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بغي  ال�سالم  منع  التكريم  لهذا  الب�سروتحقيقا  لعموم  توجيه  وهذا  الُِموَن﴾)9)(  الّظَ
إِّنََما  ْل 

﴿ قُ الن�سان على اأخيه الن�سان وحرم كل عمل يلحق الظلم به فقد قال تعالى 
َحّقِ ﴾)0)(، و�سنع 

ْ
ال بَِغيِْر  بَْغَي 

ْ
َوال َواإِلْثَم  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  َما  َفَواِحَش 

ْ
ال  َ َرّبِ َم  َحّرَ

كما  الم�سلمين  ديار  في  ذلك  يحدد  ولم  الر�س  اأرجاء  في  النا�س  يوؤذون  الذين  على 
َحْرَث َوالنَّْسَل 

ْ
رِْض ِليُْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك ال

َ
 َسَعى فِي األ

َّ
في قوله تعالى : ﴿ َوإَِذا تََول

ُة بِاإِلثِْم فََحْسبُُه َجَهّنَُم َولَِبئَْس  ِعّزَ
ْ
َخَذتُْه ال

َ
ََّ أ َفَساَد َوإَِذا ِقيَل لَُه اتَِّق الل

ْ
َُّ اَل يُِحّبُ ال َوالل

ِمَهاُد﴾)))(. واأمر بالبتعاد عن كل ما يثير الفتن بين النا�س وحذر من مخاطر ذلك 
ْ
ال

 ََّ الل ّنَ 
َ
أ  

ْ
َواْعلَُموا ًة  َخاّصَ ِمنُكْم   

ْ
َظلَُموا الَِّذيَن  تُِصيبَّنَ   َ

ّ
ال فِتْنًَة   

ْ
﴿َواّتَُقوا قال �سبحانه 

ِعَقاِب﴾)))( وفي دين ال�سالم توجيه للفرد والجماعة لالعتدال واجتثاث نوازع 
ْ
َشِديُد ال

الجنوح والتطرف وما يوؤدي اليهما من غلو في الدين لأن في ذلك مهلكة اأكيدة »اياكم 
والغلو في الدين فانما اأهلك من كان قبلكم الغلو في الدين« رواه اأحمد والن�سائي.

وعالج ال�سالم نوازع ال�سر الموؤدية الى التخويف والرهاب والترويع والقتل بغير حق 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »ل يحل لم�سلم اأن يروع م�سلما« رواه اأبو داود. وقال 
عليه ال�سالة وال�سالم »من اأ�سار الى اأخيه بحديدة فاإن المالئكة تلعنه حتى ينتهى وان 

كان اأخاه لأبيه واأمه« رواه م�سلم. 

وقد اأو�سى اهلل بمعاملة اأهل الذمة بالق�سط والعدل فجعل لهم حقوقا وو�سع عليهم 
اأحدهم  قتل  على  والكفارة  الدية  واأوجب  الم�سلمين  ديار  في  المان  ومنحهم  واجبات 
َمٌة إَِلى  َسلَّ يَثاٌق َفِدَيٌة مُّ خطاأ فقال في كتابه ﴿َوإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم مِّ
الم�سلمين  ْؤِمنًَة﴾)3)( وحرم قتل الذمي الذي يعي�س في ديار  مُّ َرَقَبٍة  َوَتْحِريُر  َأْهِلِه 

)19) �سورة البقرة/ الآية 9))
)20) �سورة الأعراف/ الآية 33

)21) �سورة البقرة / الآية )0) ـ )0)
)22) �سورة الأنفال / الآية ))
)23) �سورة الن�ساء/ الآية )9
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)من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة( رواه البخاري واأحمد وابن ماجة. ولم ينه اهلل 
الم�سلمين عن الح�سان لغيرهم وبرهم اذا لم يقاتلوهم ويخرجوهم من ديارهم وذلك 
ن ِديَاِرُكْم  يِن َولَْم يُْخرُِجوُكم ّمِ َُّ َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم فِي الّدِ كما قال ﴿ال َينَْهاُكُم الل

ُمْقِسِطيَن ﴾)4)(. 
ْ
ََّ يُِحّبُ ال وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم إِّنَ الل ن َتبَّرُ

َ
أ

واأوجب �سبحانه وتعالى العدل في التعامل مع اأهل الذمة والم�ستاأمنين وغيرهم من 
قَْرُب 

َ
 ُهَو أ

ْ
 اْعِدلُوا

ْ
َ َتْعِدلُوا

ّ
ال

َ
غير الم�سلمين فقال ﴿ َواَل يَْجِرَمّنَُكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أ

ََّ َخِبيٌر بَِما َتْعَملُوَن﴾)))(. ََّ إِّنَ الل  الل
ْ
لِلّتَْقَوى َواّتَُقوا

لذا يعلن المجمع للعالم اأن جريمة قتل النف�س الواحدة بغير حق تعادل في ال�سالم 
اأو لغيره بغير الحق واأن تنفيذ  النا�س �سواء كان القتل للم�سلم  في ب�ساعتها قتل جميع 

الحدود والق�سا�س من خ�سائ�س ولي اأمر الأمة ولي�س لالفراد اأو المجموعات.

�سرع  ال�سالم  في  الجهاد  )اإن   : فقال  اإرهابًا  لي�س  الجهاد  اأن  البيان  اأو�سح  كما   
اأر�سل  التي  للرحمة  وتمكينا  والمن  وال�سالم  للعدل  واقرارًا  للظلم  ودفعا  للحق  ن�سرة 
محمد �سلى اهلل عليه و�سلم بها للعالمين ليخرجهم من الظلمات الى النور مما يق�سي 
على الرهاب بكل �سوره. فالجهاد �سرع لذلك وللدفاع عن الوطن �سد احتالل الر�س 
ونهب الثروات و�سد ال�ستعمار ال�ستيطاني الذي يخرج النا�س من ديارهم و�سد الذين 
يظاهرون وي�ساعدون على الخراج من الديار و�سد الذين ينق�سون عهودهم ولدفع فتنة 
الم�سلمين في دينهم اأو �سلب حريتهم في الدعوة ال�سلمية الى ال�سالم قال تعالى ﴿ ال 
وُهْم  ن َتبَّرُ

َ
ن ِديَاِرُكْم أ يِن َولَْم يُْخرُِجوُكم ّمِ َُّ َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم فِي الّدِ َينَْهاُكُم الل

الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي  َُّ َعِن  َينَْهاُكُم الل إِّنََما  ُمْقِسِطيَن 
ْ
ال ََّ يُِحّبُ  إِّنَ الل إِلَيِْهْم  َوُتْقِسُطوا 

َيتََولَُّهْم  َوَمن  تََولَّوُْهْم  ن 
َ
أ إِْخَراِجُكْم  َعلَى  َوَظاَهُروا  ِديَاِرُكْم  ن  ّمِ ْخرَُجوُكم 

َ
َوأ يِن  الّدِ

))2) �سورة املمتحنة/ الآية 8
))2) �سورة املائدة/ الآية 8
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الُِموَن﴾)))(، وان لال�سالم اآدابا واأحكاما وا�سحة في الجهاد الم�سروع  ولَئَِك ُهُم الّظَ
ُ
فَأ

تحرم قتل غير المقاتلين كما تحرم قتل البرياء من ال�سيوخ والن�ساء والطفال وتحرم 
تدمير  اأو  القتلى  بجثث  التمثيل  اأو  ال�سرى  ايذاء  اأو  الم�ست�سلمين  قتل  اأو  الفارين  تتبع 
الت�سوية بين ارهاب  بالقتال. ول تمكن  لها  التي ل عالقة  والمباني  والمواقع  المن�ساآت 
المقد�سات  ويدن�سون  الكرامات  ويهدرون  الوطان  يغت�سبون  الذين  وعنفهم  الطغاة 
الم�ست�سعفون  به  يجاهد  الذي  الم�سروع  الدفاع  حق  ممار�سة  وبين  الثروات  وينهبون 
ل�ستخال�س حقوقهم الم�سروعة في تقرير الم�سير. لذلك كله فاإن المجمع يدعو الأمم 
العدوان  لرد  الم�سروع  الجهاد  بين  التمييز  �سرورة  الى  الدولية  والمنظمات  وال�سعوب 
اأو  الآخرين  اأر�س  يحتل  الذي  العدواني  العنف  وبين  والعدل  الحق  واقامة  الظلم  ورفع 
الم�سالمين  المدنيين  يروع  اأو  اأر�سها  على  الوطنية  الحكومات  �سيادة  من  ينتق�س 

ويحولهم الى لجئين. 

والمجمع اذ يدعو العالم وموؤ�س�ساته الى معالجة العنف العدواني ومنع ارهاب الدولة 
الذي يمار�سه ال�ستعمار ال�ستيطاني في فل�سطين فاإنه يدين جميع ممار�سات ا�سرائيل 
الدول  جميع  ويدعو  فيها  ال�سالمية  والمقد�سات  و�سعبها  فل�سطين  �سد  العدوانية 
المحبة لل�سالم الى م�ساعدة �سعب فل�سطين وتاأييده في اعالن دولة فل�سطين الم�ستقلة 
الم�سكالت  حل  في  العدالة  تجاهل  اأن  الى  المجمع  وينبه  القد�س.  مدينة  وعا�سمتها 
كثير  اأ�سباب  الدولية هو من  العالقات  وال�ستعالء في  القوة  اأ�سلوب  وانتهاج  الن�سانية 
من الويالت والحروب واأن عدم حل ق�سية ال�سعب الفل�سطيني على اأ�س�س عادلة اأوجد 
بوؤرة لل�سراع والعنف ولبد من العمل على رد الحقوق ودفع المظالم وغيره من ال�سعوب 
والقليات ال�سالمية في العالم. وحيث ان دين ال�سالم يحرم الرهاب ويمنع العدوان 
المجمع  فاإن  النا�س  بين  والتوا�سل  الحوار  و�سمو  والت�سامح  العدالة  معاني  على  ويوؤكد 
م�سادره  من  ال�سالم  على  التعرف  الى  الدولية  والمنظمات  الن�سانية  ال�سعوب  يدعو 

)26) �سورة املمتحنة/ الآية 9 ـ 8



  يباب:هبنب بنبدلثبىيحب:دلع ب:د . ب : ثبب

ـ 18 ـ

ال�سا�سية لمعرفة ما فيه من حلول للم�سكالت الب�سرية واأنه دين ال�سالم للنا�س جميعا 
ُمْعتَِديَن﴾)7)(.

ْ
ََّ اَل يُِحّبُ ال  إِّنَ الل

ْ
واأنه يمنع العدوان قال تعالى ﴿َواَل َتْعتَُدوا

التعريف بالإرهاب الّدولي : 
 اإن اأكبر م�سكلة تواجه الباحث هي اأن تعريف الإرهاب ب�سورة عامة، والإرهاب الدولي 
ب�سورة خا�سة عائم ومختلف فيه ح�سب ال�سيا�سات والأفكار والتوجهات المتنوعة، حيث 
الدولي في وار�سو منذ  الإرهاب، والإرهاب  القانونية لتحديد مفهوم  المحاولت  بداأت 
7)9)، ثم في الندوات والموؤتمرات التي عقدت بين 930) ـ )93)م، ثم اأ�سافت منظمة 
االأمم المتحدة لفظ الدولي اإلى )االإرهاب( ودعت الدول االأع�ساء فيها اإلى ت�سكيل لجنة 

متخ�س�سة لبيان اأ�سباب الإرهاب الدولي، ودوافعه)8)(.

 وقد عرفته المو�سوعة ال�سيا�سية باأنه : )ا�ستخدام العنف غير القانوني، اأو التهديد 
به بغية تحقيق هدف �سيا�سي معين()9)(.

 : باأنه  الإن�سانية  �سد  الجرائم  لمكافحة  الدولية  التفاقية  اإعداد  م�سروع  وعرفه   
)الأعمال الإجرامية الموجهة �سد دولة ما، اأو �سكانها التي من �ساأنها اإثارة الرعب لدى 
�سخ�سيات اأو مجموعات من الأ�سخا�س، اأو لدى الجمهور تهدف اإلى تدمير اأموال عامة، 

واإلحاق ال�سرر بها)30(.

)27) �سورة البقرة / الآية 90)
))2) يراجع لهذا املو�سوع : د. عبدالعزيز �سرحان : حول تعريف الإرهاب الدويل، بحث من�سور يف املجلة امل�سرية للقانون الدويل 
جملد 9) لعام 973)، ود. نبيل اأحمد حلمي : االإرهاب الدويل وفقًا لقواعد القانون الدويل العام، ط. دار النه�سة العربية 
اأ�سامة  )98)م، ود.  مب�سر 988)، ود. عبدالرحيم �سدقي :" االإرهاب ال�سيا�سي، والقانون اجلنائي ط.در الثقافية العربية 
املنظمات   : عبدال�سالم  جعفر  واأ.د.   ،(990 القاهرة  ـ   بريوت   اجلامعية،  املوؤ�س�سة  ط.  الدويل  والقانون  االإرهاب   : الغزال 
�ستار  يوليو984)، وموقع  الدويل عدد 77  وال�سيا�سية  الدويل،  الإرهاب  انت�سار   : الدهراوي  القاهرة )98)، وخ�سر  الدولية، 
تاميز، �سوؤون قانونية حتديث 30/)/4)0)، ود. اأحمد رفعت، ود. �سالح الطيار، الإرهاب الدويل، مركز الدرا�سات العربي 

االأوروبي، ود. عبدالعزيز خميمر عبدالهادي : االإرهاب الدويل ط. دار النه�سة العربية )98)م
)29) موقع �ستار تاميز، �سوؤون قانونية، واملراجع ال�سابقة 

)30) املراجع ال�سابقة 
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وا�سح  تمييز  اإلى  نحتاج  لذلك  الداخلي،  الإرهاب  مقابل  في  الم�سطلح  هذا  اإن   
بينهما، ول �سيما اأن م�سطلح الإرهاب نف�سه قد �سابه كثير من الغمو�س، و�ساحبه كثير 
من الإ�سكاليات ب�سبب كثرة التعاريف الممتزجة بالم�سالح ال�سيا�سية، ونزعة الأقوياء، 

والمرتبطة بكيفية الدولة من كونها دولة قوية اأو �سعيفة.
 ومن جانب اآخر فاإن م�سطلح الإرهاب في اللغة العربية ومرادفها في اللغات الأخرى 
م�سطلح وا�سع ي�سمل كل تخويف ورعب بحق، اأو بدون حق، وبالتالي في�سمل كل ا�ستعمال 
غير م�سروع للقوة، وكل اعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخا�سة، ولذلك اختلف 

فيه علماء القانون الخا�س والعام.
الّرعب  يحدث  الدولي  نطاق  القانون  في  حتى  كثيرة  جرائم  توجد  �سك  بال  اإنه   
والخوف مثل جرائم الحرب، وجرائم �سد الإن�ساية، وجرائم �سد ال�سلم واأمن الب�سرية، 
وجرائم اعتداء دولة على دولة، وجرائم اعتداء الدولة على مواطنيها، فهل يدخل كل 

ذلك في الإرهاب الدولي ؟ مع اأنها داخلة في الجرائم الدولية.
لالإجابة عن ذلك نقول : اإن علماء القانون الدولي قد اختلفوا بين مو�سع وم�سيق، 
ومتو�سط، ونحن هنا في هذا البحث ل ت�سمح طبيعة البحث بالخو�س في تفا�سيل هذه 

النقا�سات، واإنما نذكر بع�س التعاريف للو�سول اإلى التعريف الذي نختاره))3(.

 فقد عرف ويلكن�سون Wilkinson الإرهاب باأنه : ارتكاب العنف المتطرف لأجل 
الإن�سانية  المعتقدات  بجميع  اأجلها  من  ي�سحي  معينة  �سيا�سية  اأهداف  اإلى  الو�سول 

والأخالقية))3(.

 وبناء على ذلك فاإنه ي�سمل : الإرهاب الحربي من خالل ا�ستخدام الأ�سلحة، والتدابير 
القمعية، والإرهاب الثوري لال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة، ونحوها)33(.

يراجع للمزيد املراجع ال�سابقة التي ذكرناها، ويراجع د. اأحمد حممد رفعت، ود. �سالح بكر الطيار : املرجع ال�سابق �س   (31(
))) وما بعدها

)32) يراجع كتابه عن االإرهاب الدويل ط. لندن 973) �س )9) امل�سار اإليه يف د. رفعت، ود. الطيار : املرجع ال�سابق �س 4)) ـ ))) 
)33) امل�سدر ال�سابق 
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 ويرى فريق اآخر اأنه : ل بد من تمييز الإرهاب الدولي عن العنف والكفاح الم�سلح �سد 
الحتالل والغزاة، والأحزاب الفا�سية التي �سيطرت على الحكم بالقوة والنقالب)34(.

 ويلخ�س جونز بورج Gunzburg عنا�سر الإرهاب الدولي في العتداء على رئي�س 
حركة  بت�سغيل  متعلقة  عامة  خدمة  وعلى  الخارج،  في  الحكومة  اأع�ساء  اأحد  اأو  دولة، 

الموا�سالت الدولية مثل خطف الطائرات))3(.

وقد ح�سر الدكتور �سالح الدين مفهوم الإرهاب الدولي في ا�ستخدام العنف المنظم 
لتحقيق هدف �سيا�سي))3(.

 وي�سل الدكتور رفعت، والدكتور الطيار بعد مناق�سات م�ستفي�سة اإلى تعريف الإرهاب 
الدولي باأنه : ا�ستخدام طرق عنيفة كو�سيلة، الهدف منها الرعب لالإجبار على اتخاذ 

موقف معين، اأو المتناع عن موقف معين.

اأن الإرهاب الدولي و�سيلة ولي�س غاية، واأن و�سائله  بّينا مالمح ذلك من خالل  ثم 
فريقان  اأمامها  فيكون  نحوها،  اأو  �سيا�سية،  م�سكلة  وجود  عن  يحدث  واأنه  متنوعة، 
مختلفان، وغالبًا ما تكون هنا اأ�سباب �سيا�سية لهذه الجرائم مثل عدم مراعاة حقوق 
حقوق  احترام  وعدم  م�سيرها،  تقرير  في  ال�سعوب  بحق  الإقرار  وعدم  الأقليات، 

الإن�سان)37(.

وبناء على ذلك فاإن عنا�سر الإرهاب هي : 

))( عنف موجه اإلى �سخ�س، اأو اأ�سخا�س، اأو رهائن.

))( اأن يكون منفذ العمل قا�سدًا اإثارة حالة من الرعب والفزع لمجموعة من الأفراد 
بعيدين عن م�سرح العمل الإرهابي.

))3) يراجع د. عبدالرحيم �سدقي : الإرهاب ال�سيا�سي والقانون اجلنائي �س 97 
))3) املرجع ال�سابق نف�سه 

)36) كتابه : املقاومة ال�سعبية امل�سلحة يف القانون الدويل ط. دار الفكر العربي 977) �س )48 ـ 487 
)37) كتابهما : الإرهاب الدويل �س ))) ـ 7)) 
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)3( اأن يكون منفذ العمل متوقعًا اأن هوؤلء الأفراد �سيحققون له مطالبه، اأي اأن يكون 
له هدف يريد تحقيقه من خالل الإرهاب.

)4( اأن تت�سم الجريمة بالطابع الدولي، اأي اأن تكون قد وقعت في اأكثر من دولة، اأو 
اأن يكون �سحايا العمل ينتمون اإلى دول مختلفة)38(.

 وفي �سوء هذا التعريف فاإن الإرهاب الدولي تنح�سر في دائرة الإرهاب ال�سيا�سي 
الذي يكون له هدف معين يراد تحقيقه من خالل ا�ستخدام طرق عنيفة، وبذلك فاإنه ل 
ي�سمل عدوان دولة على دولة، ول ي�سمل كذلك جرائم الحرب، اأو الجرائم �سد الإن�سانية، 

لأن لكل واحدة من هذه الجرائم خ�سو�سيتها وعقوبتها في القانون الدولي)39(.

مرجعية جرائم الإرهاب في �سوء مبادئ ال�سريعة : 
اإلى  ترجع  الدولي  الإرهاب  جريمة   : اأن  هو  ال�ساأن  هذا  في  رجحانه  نرى  والذي   
ـ  بمعناها الوا�سع   جريمتين في ال�سريعة الإ�سالمية، وهما : جريمة الف�ساد والحرابة  
ـ ، وجريمة قتال الدولة ال�سرعية والإ�سرار بها وبموؤ�س�ساتها من خالل العنف الم�سلم 

الموجه اإليها، وهي التي ت�سمى في الفقه الإ�سالمي بجريمة البغاة.

 وفي �سوء ذلك ن�ستطيع اأن نعرف الإرهاب الدولي باأنه : العنف الم�سلح غير الم�سروع 
الموجه نحو المجتمع وموؤ�س�ساته الأهلية، اأو الدولة باأي و�سيلة تحقق الإ�سرار، ثم اإذا 
كان له طابع دولي  ـ  باأن يكون قد وقع في اأكثر من دولة، اأو اأن �سحاياه ينتمون اإلى اأكثر 

من دولة  ـ  في�سمى اإرهابًا دوليًا.

 والعنف هنا : جن�س عام ي�سمل : العنف الفعلي، اأو الحكمي الذي يتحقق بالتهديد 
الجاد لمن له قدرة على التنفيذ.

))3) املرجع ال�سابق �س 7)) ـ 8)) 
)39) املرجع ال�سابق نف�سه 
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والعنف لغة : م�سدر َعُنف  ـ  ب�سم النون  ـ ، فيقال : عُنف به، وعليه، واأعنفه، وعّنفه  
ـ  ب�سد النون  ـ  اأي اأخذه بق�سوة و�سدة، واعتنف الأمر اأي اأخذه بعنف، فهو عنيف، وجمعه 

ُعُنف  ـ  ب�سم العين والنون  ـ ، ويقال : ُعنفوان ال�سباب، لأنه مظنة القوة والعنف)40(.

 ومن هنا فالعنف هو عمل غير م�سروع في اللغة، وفي ال�سرع، وبالتالي فال يحتاج 
اإلى زيادة و�سف له بغير الم�سروع ولو و�سف به لكان تاأكيدًا لإخراج المقاومة الم�سلحة 
�سد الحتالل، حيث وردت اأحاديث في العنف منها قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : 
)ما كان الرفق في �سئ اإل زانه، ول نزع من �سيء اإّل �سانه())4( ومن المعلوم لغة و�سرعًا 
اأن العنف هو �سد الرفق، فاإذا نزع الرفق حّل محله العنف، بال�سافة اإلى الأدلة الكثيرة 
اأو  اأو فعلية  باأي و�سيلة قولية  من الكتاب وال�سنة، على حرمة اليذاء والإ�سرار بالآخر 

حتى بالإ�سارة.

 ثم اإن العنف هنا مقيد باأن يكون م�سلحًا اأي با�ستعمال القوة، اأو التهديد الجدّي بها.

به عن  الدولة( لالحتراز  اأو  الأهلية،  وموؤ�س�ساته  المجتمع  بـ )الموجه نحو  وتقييده 
العنف الفردي الموجه اإلى الأفراد لغايات خا�سة مثل النهب وال�سرقة والثاأر، فهذه غير 

داخلة في الإرهاب الدولي.

والت�سرفات  والطرق  الو�سائل  لت�سمل جميع  الإ�سرار(  و�سيلة تحقق  : )باأي  وقولنا 
القولية والفعلية، وحتى الإ�سارة التي يترتب عليها اإيذاء واإ�سرار.

اإن التعريف لم يحدد م�سدر العنف، ولذلك ليبقى على اإطالقه لي�سمل الدولة  ثم 
والفرد والجماعة، وبالتالي فالدولة حينما تتعامل بالعنف غير الم�سروع نحو مواطنيها، 
الخيرية،  والجمعيات  ال�سيا�سية،  الأحزاب  )مثل  الأهلي  المجتمع  موؤ�س�سات  اأو 
والجماعات  الأفراد  وكذلك  الدولي،  الإرهاب  اأو  الإرهاب  في  داخلة  فهي  والحقوقية( 
حينما تتعامل مع الدولة اأو المجتمع، اأو موؤ�س�ساته بعنف فهي داخلة في الإرهاب، وكذلك 

)0)) يراجع : القامو�س املحيط، ول�سان العرب، وامل�سباح املنري، واملعجم الو�سيط مادة )عنف( 
)1)) رواه اأحمد، والرتمذي، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع احلديث 4)))
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مثل  العامة  الخدمات  اأو  الدولية،  الموؤ�س�سات  اإلى  الم�سروع  غير  العنف  يوجه  حينما 
والتفجيرات  اختطافهم،  اأو  الرهائن،  واحتجاز  ال�سفارات،  وتدمير  الطائرات،  خطف 
في الأماكن العامة...، كل ذلك داخل في الإرهاب الدولي، اأو ح�سب م�سطلحنا الفقهي 

الخا�س بمفهوم الحرابة والف�ساد في الأر�س.

وكذلك اإذا قام �سخ�س )طبيعي، اأو اعتباري( �سد دولته ال�سرعية با�ستعمال ال�سالح 
في  داخل  فهو  المتاح  الحوار  اإلى  الركون  دون  وغيرهم  للمواطنين،  الأ�سرار  واإحداث 
الحرابة  لجريمة  ال�سريعة  مفهوم  في  داخلة  الت�سرفات  هذه  وكّل  الدولي.  الإرهاب 

والف�ساد في الأر�س، وجريمة البغي في الأر�س.

عقوبة الحرابة والف�ساد في الأر�س : 
 لقد �سرع اهلل تعالى لقطع دابر الف�ساد في الأر�س، ولمنع العتداء على اأمن المجتمع 
عقوبة تعد على الطالق اأ�سد العقوبات اإذ يقول تعالى : ﴿ إِّنََما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِرُبوَن 
رُْجلُُهم 

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقّطَ

َ
 أ
ْ
ْو يَُصلَّبُوا

َ
 أ
ْ
ن ُيَقّتَلُوا

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
ََّ َورَُسولَُه َويَْسَعْوَن فِي األ الل

َعَذاٌب  فِي اآلِخَرِة  َولَُهْم  ْنيَا  الّدُ فِي  ِخْزٌي  لَُهْم  َذلَِك  رِْض 
َ
األ ِمَن  يُنَفْوا  ْو 

َ
أ ْن ِخالٍف  ّمِ
َعِظيٌم﴾))4(.

الحرابة  حرمة  على  مجمعون  الفقهاء  فاإن  الفقهية  التفا�سيل  في  الخو�س  ودون   
جريمة  ولي�ست  المجتمع،  نحو  موجهة  الموبقات،  الكبائر  من  بل  الأر�س  في  والف�ساد 
ذات طابع فردي، ولذلك لي�س لأولياء المقتول الحق في عفو المحارب المف�سد، واإنما 
الحق للدولة من قبل القدرة عليهم، ثم اختلفوا هل هذه العقوبات موزعة ح�سب نوعية 
اأخذ المال  واإن  واإن قتل واأخذ المال عنوة قتل و�سلب،  الجريمة، فاإن قتل فقط يقتل، 
قطع فقط، واإن قام بالتخويف والرعب �سجن، اأم اأن الدولة مخيرة ح�سب الم�سالح في 

اختيار اأي عقوبة ما دامت الحرابة قد تحققت)43(.

)2)) �سورة املائدة / الآية 33
)3)) يراجع ملزيد من التف�سيل : بدائع ال�سنائع )90/7( وحا�سية ابن عابدين )99/3)( وجواهر الكليل ))/94)( والزرقاين 
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للقوة  ا�ستعمال  اأو  م�سلح،  خروج  واأنها  والإرهاب،  الرعب،  على  مبناها  فالحرابة   
لإحداث الفو�سى، و�سفك الدماء، والإخالل بالأمن والأمان والقانون، والنظام العام، 
وي�سفكون  الفو�سى،  ويحدثون  الطريق  يقطعون  م�سلحين  بخروج  تتحقق  عادة  واأنها 
الدماء، ويهلكون الحرب والن�سل ويعتدون على اإحدى الكليات المق�سودة في الإ�سالم 
من الدين، والنف�س، والعقل، والمال، والن�سل والعر�س، فقال تعالى في و�سفهم : ﴿َوإَِذا 
َفَساَد﴾)44(.

ْ
َُّ اَل يُِحّبُ ال َحْرَث َوالنَّْسَل َوالل

ْ
رِْض ِليُْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك ال

َ
 َسَعى فِي األ

َّ
تََول

اأو  البيوت،  على  وال�سطو  والخطف،  القتل،  ع�سابات  الحرابة  مفهوم  في  ويدخل   
البنوط، وخطف الن�ساء للفجور بهّن، واغتيال الم�سوؤولين ابتغاء الفتنة وا�سطراب االأمن 
واإتالف الزرع وقتل الموا�سي والدواب، ومن يقوم بالتفجيرات بين المدنيين ونحوها من 

الجرائم التي تحدث الفزع داخل المجتمع))4(.

عقوبة العتداء على الدولة واأمنها : 
 هذه العقوبة ت�سمى في ال�سريعة بحد البغاة، وهم الذين يخرجون عن الإمام )الدولة 
الخوارج،  هم  )فالبغاة   : ال�سنائع  بدائع  في  جاء  بتاأويل،  م�سلحًا  خروجًا  ال�سرعية( 
وهم قوم من راأيهم اأن كل ذنب كفر، يخرجون على اإمام اأهل العدل، وي�ستحلون القتال 

والدماء والأموال بهذا التاأويل، ولهم َمنعة وقوة())4(.

 ولكن الراجح هو ان الغاة اأعم من الوارج الذين يت�سحلون دماء الم�سلمين واموالهم 
و�سب ن�سائهم، ويكفرون عليًا واأ�سحابه وعثمان وطلحة والزبير، اأما البغاة فهم الخارجون 
اأن  : )الظاهر...  ابن عابدين  بتاأويل، مطلقًا، ولذلك قال  الدولة  خروجًا م�سلحًا �سد 

)8/)9)( ورو�س الطالب )4/4))( ونهاية املحتاج )7/)40( واملغني )87/8)( 
)))) �سورة البقرة / الآية )0)

)))) يراجع : الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي لالأ�ستاذ عبدالقادر عودة ط. موؤ�س�سة الر�سالة )40)هـ ))/47)(
)6)) بدائع ال�سنائع )40/7)(
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البغاة اأعم()47( وعلى عموهم جمهور الفقهاء)48( قال ابن قدامة : )وجملة الأمر اأن من 
اتفق عليه الم�سلمون على اإمامته، وبيعته ثبتت اإمامته ووجبت معونته واأن من خرج عليه 

يعتبر باغيًا وجب قتاله()49(.

بذل  يجب  بتاأويل  ال�سرعية  الدولة  على  الذين خرجوا  البغاة  هوؤلء  اأن  والخال�سة   
كل الجهود لتحقيق الم�سالحة العادلة، وال�سعي ل�ستجابة مطالبهم الم�سروعة فاإن اأبو 
ذلك، اأو قاموا باأعمال اإرهابية وجب قتالهم بالجماع قال تعالى :﴿ َوإِن َطائَِفتَاِن ِمَن 
الَِّتي  َفَقاتِلُوا  ْخَرى 

ُ
األ َعلَى  إِْحَداُهَما  َبَغْت  فَإِن  بَيْنَُهَما  ْصِلُحوا 

َ
فَأ اْقتَتَلُوا  ُمْؤِمِنيَن 

ْ
ال

 ََّ إِّنَ الل قِْسُطوا 
َ
َعْدِل َوأ

ْ
ْصِلُحوا بَيْنَُهَما بِال

َ
إِن فَاَءْت فَأ

َِّ فَ ْمِر الل
َ
أ إِلَى  َتبِْغي َحّتَى تَِفيَء 

لََعلَُّكْم   ََّ َواّتَُقوا الل َخَويُْكْم 
َ
أ َبيَْن  ْصِلُحوا 

َ
فَأ إِْخَوٌة  ُمْؤِمنُوَن 

ْ
ال إِّنََما  ُمْقِسِطيَن 

ْ
ال يُِحّبُ 

تُرَْحُموَن﴾)0)(.

الخوارج مرجع كل تطرف ديني في الإ�سالم : 
 واإذا رجعنا اإلى ال�سنة الم�سرفة نرى خطورة الغلو في الدين لدى الخوارج، واأن من 
�سفاتهم الجراأة على الدين وعلى ال�سحب، حتى على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
فقد روى البخاري وم�سلم وغيرهما ب�سندهم عن اأبي �سعيد الخدري قال : )ينما نحن 
عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وهو يق�سم ق�سما اأتاه ذو الخوي�سرة  ـ  وهو رجل 
من بني تميم  ـ  فقال: اعدل، فقال: )ويلك، ومن يعدل اإذا لم اأعدل؟ قد خبت وخ�سرت 
اإن لم اأعدل(، فقال عمر: يا ر�سول اهلل ائذن لي فيه، فاأ�سرب عنقه، فقال: )دعه فاإن 
له اأ�سحابًا يحقر اأحدكم �سالته مع �سالتهم و�سيامه مع �سيامهم، يقراأون القراآن ل 
يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق ال�سهم من الرمية،......... اآيتهم رجل 
اأ�سود اإحدى ع�سديه مثل ثدي المراأة اأو مثل الب�سعة تدردر ويخرجون على حين فرقة 

)7)) حا�سية ابن عابدين )4/)))(
)))) املب�سوط )0)/4))( والتاج والكليل ))/)7)( والذخرية )))/))( ورو�سة الطالبني )0)/))( واللمغني )0)/)4(

)9)) املغني )0)/49(
)0)) �سورة احلجرات / الآية 9 ـ 0)
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اأني �سمعت هذا الحديث من ر�سول اهلل �سلى اهلل  اأبو �سعيد: فاأ�سهد  من النا�س( قال 
عليه و�سلم واأ�سهد اأن علي بن اأبي طالب قاتلهم واأنا معه، فاأمر بذلك الرجل فالتم�س في 

القتلى، فاأتي به حتى نظرت اإليه على نعت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الذي نعته()))(.

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  رجل  )اأتى   : قال  جابر  عن  لم�سلم  رواية  وفي   
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ور�سول  ثوب بالل ف�سة  من حنين وفي  و�سلم بالجعرانة من�سرفه 
و�سلم يقب�س منها يعطي النا�س فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل اإذا لم اأكن 
اأعدل لقد خبت وخ�سرت اإن لم اأكن اأعدل فقال عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه دعني 
يا ر�سول اهلل فاأقتل هذا المنافق فقال معاذ اهلل اأن يتحدث النا�س اأني اأقتل اأ�سحابي 
اإن هذا واأ�سحابه يقرءون القراآن ل يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق ال�سهم من 
اأربعة  اأبي �سعيد في ق�سة توزيع ذهب على  اأخرى لم�سلم عن  الرمية()))(، وفي رواية 
نفر: )فجاء رجل كث اللحية م�سرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الراأ�س 
اإن  اهلل  يطع  فمن   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  محمد  يا  اهلل  اتق   : فقال 
الرجل ف�ستاأذن  اأدبر  تاأمنوني ؟ قال ثم  و ل  اأهل الر�س  اأياأمُننى اهلل على  ع�سيته  ؟ 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  الوليد(  بن  خالد  اأنه  قتله)يرون  في  القوم  من  رجل 
و�سلم اإن من �سئ�سئ هذا قوم يقرءون القراآن ل يجاوز حناجرهم،يقتلون اأهل الإ�سالم 
ويدعون اأهل الأوثان. يمرقون من الإ�سالم كما يمرق ال�سهم من الرمية، لئن اأنا اأدركتهم 

لأقتلنهم قتل عاد()3)(.

اأبي طالب ر�سي اهلل عنه  اإلى علي بين   وروى البخاري وم�سلم وغيرهما ب�سندهم 
قوم  الزمان  اآخر  في  : )�سيخرج  يقول  و�سلم  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  �سمعت   : قال 
اأحداث الأ�سنان �سفهاء الأحالم يقولون من خير قول البرية يقرءون القراآن ل يجاوز 

)1)) رواه البخاري يف �سحيحه، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد اإقامة احلجة عليهم، احلديث رقم 0))3، 3)))، 933)، 
وم�سلم احلديث رقم 4)0)، و�سحيح ابن حبان احلديث )74)

)2)) �سحيح م�سلم احلديث رقم 4)0) باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم 
)3)) �سحيح م�سلم احلديث رقم 4)0) باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم ))/)74(
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حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق ال�سهم من الرمية فاإذا لقيتموهم فاقتلوهم فاإن 
في قتلهم اأجرا لمن قتلهم عند اهلل يوم القيامة()4)(.

 وفي رواية اأخرى قال علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه : )اأيها النا�س اإني �سمعت 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول يخرج قوم من اأمتي يقرءون القراآن لي�س قراءتكم 
اإلى �سيامهم ب�سيء  اإلى �سالتهم ب�سيء ول �سيامكم  اإلى قراءتهم ب�سيء ول �سالتكم 
تراقيهم يمرقون من  �سالتهم  تجاوز  ل  عليهم  وهو  لهم  اأنه  يح�سبون  القراآن  يقرءون 
الإ�سالم كما يمرق ال�سهم من الرمية لو يعلم الجي�س الذين ي�سيبونهم ما ق�سي لهم 

على ل�سان نبيهم �سلى اهلل عليه و�سلم لتكلوا عن العمل()))(.

 ويظهر من هذه الأحاديث ال�سحيحة وغيرها مما ذكرتها كتب ال�سحاح وال�سنن 
والم�سانيد اأن هوؤلء القوم تبنوا الفكر المتطرف، والغلو في الدين، والت�سدد في الحكم 
مع تزكية اأنف�سهم باأنهم اأف�سل الخلق واأن القراآن لهم فقط، واأن تاأويله ل�سالحهم، واأنهم 
ولكن  بمظاهرها،  العتناء  وفي  فيها،  ومبالغون  والقراءة  وال�سيام  لل�سالة،  مكثرون 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سفهم باأن هذه العبادات الظاهرية لن تتجاوز اأماكنها، 
بل اتهم �سر الخلق والخليقة، فقد روى م�سلم وغيره عن اأبي ذر قال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم : )اإن بعدي من اأمتي، اأو �سيكون بعدي من اأمتي قوم يقروؤون القراآن ل 
يجاوز حالقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج ال�سهم من الرمية، ثم ل يعودون فيه، 
اأن الخيرية ل تتحقق بكثرة  ثم �سر الخلق والخليقة()))( حيث يذل هذا الحديث على 
والقيم  بالأخالق  واللتزام  المعتدل  بالفكر  واإنما  والقراءة وحدها،  وال�سيام  ال�سالة 

والم�ساحبة لها، وبالتربية والتزكية.

)))) �سحيح البخاري احلديث )))) وم�سلم احلديث ))0)
)))) �سحيح م�سلم احلديث 8)0) باب اخلوارج �سر اخللق واخلليقة 
)6)) �سحيح م�سلم احلديث 8)0) باب اخلوارج �سر اخللق واخلليقة 
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الفقه  دون  القراآن  قراءة  في  الخو�س  اأن  اإلى  ال�سحيحة  الأحاديث  هذه  وا�سارة   
والفهم العميق يترتب عليه االإفراط والتفريط، والت�سدد والتكفير.

 وقد نقل كثير من العلماء الجماع على وجوب قتالهم اإذا حملوا ال�سالح، فقال ابن 
تيمية : )والأئمة متفقون على قتال الخوارج المارقين( ثم قال : )وقد اأجمع الم�سلمون 
على وجوب قتال الخوارج، والرواف�س، اإذا فارقوا جماعة الم�سلمين، كما قاتلهم علي 

ر�سي اهلل عنه()7)( وهذا القتال م�سروط بما ياأتي: 

) ـ  اأن تدعوهم الدولة اإلى الحوار والم�سالحة واأن ت�ستجيب لمطالبهم الم�سروعة، 
وان ترفع عنهم الظلم البّين اإْن وجد.

) ـ  اأن يرفعوا ال�سالح في وجه الدولة، اإما بالمنع من اأداء واجبها، اأو بالإقدام على 
القتل والنهب، والإرهاب والتخويف.

3 ـ  اأن يمتنعوا عن الحوار، اأو الم�سالحة وال�سمع والطاعة، باأن يريدوا فر�س راأيهم 
بالقوة. وحينئذ يجب قتالهم حماية لالأمن والأمان ووحدة الدولة والم�سالح العامة)8)( .

 وبناء على ما �سبق فاإن جرائم الإرهاب الدولي مغطاة في ال�سريعة الإ�سالمية من 
البغاة،  وباب  والف�ساد،  الحرابة   : باب  في  واجتهادًا  ن�سًا  المفرو�سة  العقوبات  خالل 
ولكنها تحتاج اإلى الجتهادات الموؤ�سلة للجرائم الواقعة تحت لفتة الإرهاب الداخلي، 

والإرهاب الخارجي.

انت�سار ظاهرة الرهاب الدولي : 
 بداأت هذه الظاهرة في الع�سر الحديث بال�سهاينة حيث اقتحمت مجموعة منهم 
األقت  كما  ف�سادًا،  فيه  وعاثوا  9)9)م،  عام  المتحدة  الأمم  في  ال�سوري  الوفد  مقر 

)7)) جمموع الفتاوى )3/)44، 44)( ويراجع : روح املعاين )))/)))( و�سبل ال�سالم )407/3( وتف�سري القرطبي ))/))3( 
)))) يراجع ملزيد من اأحكام البغاة : فتح القدير )408/4( والبدائع )40/7)( وتبيني احلقائق )93/3)( ومواهب اجلليل 
))/78)( وال�سرح ال�سغري )4/))4( و�سرح املحلى على املنهاج )70/4)( واملغني )8/)0)  ـ  07)( ويراجع املو�سوعة 

الفقهية الكويتية م�سطلح )بغاة( )30/8) ـ 8))( 
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مجموعة اأخرى عام )97) زجاجة حارقة على مكتب البعثة العراقية في الأمم المتحدة، 
في  ال�سوفيتي  الوفد  مقر  على  الر�سا�س  اليهودية  الدفاع  منظمة  اأع�ساء  اأحد  واأطلق 
نيويورك في 0)/0)/)97)، ثم بداأ الختطاف للدبلوما�سيين وغيرهم، والتفجيرات، 

والعتداءات والجرائم الدولية من مختلف الأمم وال�سعوب ومنت�سبي الأديان)9)(.

المواثيق الدولية لمكافحة الإرهاب الدولية : 
 الإرهاب قديم ولي�س جديدًا، وهو ل دين له، وعانت منه الب�سرية في معظم الع�سور 
ول �سيما في ظل الأفكار العن�سرية، وبخا�سة في ظل الحرب العالمية الأولى، ولذلك 
قانون  لتوحيد  الأول  الموؤتمر  في  الخطيرة  الجرائم  �سمن  ال�سيا�سي  الإرهاب  اأدرج 
انعقد في  الذي  الثالث  الموؤتمر  ثي في  وار�سو عام 7)9)م،  انعقد في  الذي  العقوبات 
بروك�سل عام 930) حيث تم التاأكيد على : اأن الإرهاب ال�سيا�سي يتمثل في الجرائم التي 
تعار�س التنظيم ال�سيا�سي والجتماعي لكل دول العالم، ثم في الموؤتمر الرابع المنعقد 
بباري�س عام 930) حيث عّد جرائم تفجير القنابل ونحوها التي ت�سبب خ�سائر ج�سيمة 
ت�سنيف  تم  حيث   (933 عام  بمدريد  الخام�س  الموؤتمر  ثم  الدولي،  الإرهاب  �سمن 

النَهب، والتخريب، وا�ستخدام العنف من �سمن جرائم الإرهاب ال�سيا�سي)0)(.

ثم اأبرمت التفاقيات الدولية لمنع، ومعاقبة الإرهاب الدولي، منها : 
) ـ  اتفاقية جنيف الموقعة في ))/))/937) المكونة من ديباجة و 9) مادة، حيث 
تعهدت الدول الموقعة عليها بالمتناع عن كل فعل من �ساأنه ت�سجيع الأن�سطة الرهابية 
الموجهة اإلى اأي دولة، والعمل على منعها، وبالتالي فاإن نطاقها ي�سمل الأعمال الإجرامية 
اأو زوجاتهم، والتخريب  اأو ورثتهم،  اأعمالهم،  اإلى الرووؤ�ساء، والقائمين على  الموجهة 

)9)) يراجع للمزيد من تفا�سيل اجلرائم الرهابية يف العامل : د. اأحمد رفعت، ود. �سالح الطيار : املرجع ال�سابق �س 9، واملراجع 
ال�سابقة، واملواقع اللكرتونية املتخ�س�سة

)60) املراجع ال�سابقة، ود.عبدالرحيم �سدقي : املرجع ال�سابق �س89 ـ )8، ود. رفعت، ود. الطيار : املرجع ال�سابق �س 8) ـ 7)
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المتعمد، واإتالف الممتكالت العامة، اأو المخ�س�سة لأغرا�س عامة، واأي عمل عمدي 
يعر�س حياة العامة للخطر.

 وكذلك ن�ست المادة 3 على �سموليتها للتاآمر اأو التحري�س، اأو ال�ستراك، اأـو تقديم 
الم�ساعدة عن علم لتنفيذ الجرائم الإرهابية ال�سابقة.

 ويالحظ عليها اأنها لم ت�ستهدف االإ االعتداءات الموجهة �سد اأ�سحاب ال�سلطة، كما 
اأنها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم الت�سديق عليها)))(.

ـ  التفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب الموقعة في 7)/))/977) في �سترا�سيورج،   (
على  الم�سروع  غير  ال�ستيالء  قمع  �سملت  حيث  مادة،   (( و  ديباجة  من  وتتكون 
والجرائم على  وفي مونتريال عام )97)،  الموقعة في لهاي عام 970)م،  الطائرات 
الديبلوما�سيين، وجرائم ا�ستخدام القذائف، والقنابل اليدوية، وال�سواريخ، والأ�سلحة 
النارية، والخطابات اأو الطرود الخداعية الم�ستهدفة تهديد حياة النا�س، وال�سروع في 
ارتكاب اأي من الجرائم ال�سابقة او ال�ستراك فيها، واأي عمل موجه �سد حياة النا�س، 

وحرياتهم، اأو ممتلكاتهم، ونحو ذلك.
3 ـ  وهناك ثالث اتفاقيات دولية اأخرى لنف�س الغر�س، وهي : التفاقية الموقعة في 
وا�سنظن في )/)/)97)، والتفاقية الموقعة في نيويورك في 4)/))/973)، والتفاقية 

الدولية لمناه�سة اأخذ الرهائن، الموقعة في نيويورك في 7)/))/)))(979).
4 ـ  وثالث اتفاقيات دولية خا�سة بالطائرات، اإحداهما تخ�س قمع ال�ستيالء غير 
قمع  تخ�س  والثانية   ،(970/((/(( مونتريـال  في  الموقعة  الطائرات،  على  الم�سروع 
 ،(97(/9/(3 مونتريال  في  الموقعة  المدني،  الطيران  �سالمة  على  العتداء  جرائم 
في  طوكيو  في  الموقعة  الطائرات،  متن  على  ترتكب  التي  الجرائم  اتفاقية  والثالثة 
4)/3/9)9)، ثم اأ�سيف البرتوكول الخا�س بالجرائم في المطارات الخا�سة بالطيران 

المدني الذي تم التوقيع عليه في مونتريـال في 4)/984/4).
)61) املراجع ال�سابقة 
)62) املراجع ال�سابقة 
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)ـ   اتفاقية قمع الجرائم الموجهة �سد �سالمة المالحة البحرية الموقعة في روما في 
0)/988/3)، وبروتوكوله الخا�س بقمع الجرائم الموجهة �سد �سالمة المن�ساآت الثابتة 

المقامة على الر�سيف القاري، الموقع علهي بروما في 0)/988/3).
هذه التفاقيات كلها دخلت حيز التنفيذ)3)(. 

الأمم  ميثاق  ح�سب  الم�سير  ولتقرير  الحتالل  �سد  القوة  ا�ستعمال  م�سروعية 
المتحدة:   فقد ن�س ميثاق الأمم المتحدة على مبداأ تقرير الم�سير في الفقرة الثانية 
من المادة الأولى الخا�سة باأهداف الأمم المتحدة وهي : ) اإنماء العالقات الدولية بين 
الأمم على اأ�سا�س احترام المبداأ الذي يق�سي بالت�سوية في الحقوق بين ال�سعوب، وباأن 
تهئية  في  )رغبة   : فيها  المادة )))( جاء  وفي  تقرير م�سيرها....(  منها  لكل  يكون 
دواعي ال�ستقرار والرفاهية ال�سرورين لقيام عالقات �سلمية وودية بين الأمم موؤ�س�سة 
على احترام المبداأ الذي يق�سي بالت�سوية في الحقوق بين ال�سعوب، وباأن يكون لكل منها 

تقرير م�سيرها()4)(.
 واأكدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة هذا الحق، واأن الكفاح الم�سلح ل يدخل في 
العدوان والإرهاب حيث اأ�سدرت عام 974) قرارات ت�سمنت تعريف العدوان، ف�سمن 
في المادة ال�سابقة باأن الكفاح الم�سلم لل�سعوب التي تخ�سع لنظم الحكم ال�ستعمارية، 
اأ�سكال اأخرى من ال�سيطرة الأجنبية، في الكفاح من اأجل تقرير  اأية  اأو  اأو العن�سرية، 

الم�سير، والحرية، وال�ستقالل.. لي�س من العدوان()))(.

حق  ال�سهيوني  الحتالل  �سد  فل�سطين  في  الم�سلحة  المقاومة  باأن  يتبّين  وبهذا   
م�سروع ح�سب قرارات الأمم المتحدة)))(.

)63) د.رفعت ود. الطيار : املرجع ال�سابق �س 7)) 
))6) املرجع ال�سابق �س )))

الدورة 9) يف 4)/))/984)، وقرار اجلمعية  القرار 4)33،   ، الععنوان  ب�ساأن تعريف  العامة  : ن�س قرار اجلمعية  يراجع   (6((
العامة رقم 03)3 يف ))/))/973) الدورة 7) 

)66) املراجع ال�سابقة 
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لماذا ُيّتهم الإ�سالم بالإرهاب ؟
اأو  فل�سطين،  في  ال�سهاينة  اأو  البو�سنة،  في  ال�سربيون  فعله  ما  كل  مع  ن�سمع  ولم   
الو�سطى  اأفريقيا  في  الم�سيحية  الع�سابات  اأو  الروهنجية،  بالأقلية  المينامارييون 
الكراهية  ب�سبب  للم�سلمين  قتل  من  الغربية  الدول  في  الآن  يجري  ما  اأو  بالم�سلمين 
بالإرهاب،  الوثني  اأو  اليهودي،  اأو  الم�سيحي،  الدين  اتهم  اأحدًا  اأن  الم�ساجد...  وحرق 
اإرهاب فت�سارع  ارتكب جريمة  اأفراده قد  اأحد  اأن  الإ�سالم فورًا بمجرد  ُيتهم  في حين 
على  والت�سييق  نف�سه،  الإ�سالم  باتهام  الر�سمية  والت�سريحات  الإعالم  و�سائل  معظم 
َواِزَرٌة  تَِزُر  ﴿َوال   : الدولي  الإن�ساني  الفطري  القراآني  المبداأ  الإ�سالمية، وكاأن  الأقلية 
ْخَرى﴾)7)(قد اأغفل عنه تمامًا وبالتالي فجميع الم�سلمين متهمون اإلى اأن يثبتوا 

ُ
ِوْزَر أ

بكثير مما  اأكبر  الم�سلمين  يرتكبها غير  التي  الجرائم الرهابية  ن�سبة  اأن  براءتهم مع 
والعدالة  لالأمن  المواطن  مجل�س  بها  قام  اإح�سائية  هنا  واأذكر  الم�سلمون،  يرتكبه 
الجنائية بمك�سيكو �سيتي لخم�سين مدينة خالل العام 3)0) فبلغت الجرائم الإرهابية 
اآلفًا، واأدت اإلى مقتل )0).40 �سخ�س في هذه المدن الخم�سين، وانه لم يقتل باأيدي 

الم�سلمين اإّل عدد محدود اأقل من اأ�سابع اليدين)8)(.
 ون�سرت �سحيفة » ديللي بي�ست » اأن 98% من جرائم الإرهاب في اأمريكا، و94% من 

غيرها منفذوها لي�سوا م�سلمين.
 فقد اأثبت المحامي والفنان الكوميدي، والكاتب ال�سيا�سي الأمريكي » دين عبيداهلل 
» تلك الح�سائية، قائاًل :)كم مرة �سمعت فيها جملة » لي�س كل الم�سلمين اإرهابيين » 
ولكن كل الإرهابيين م�سلمون ؟( �سمعنا  ـ  بكل تاأكيد  ـ  بريان كلمياد، وهو يقولها على 
فوك�س نيوز...... ورغم ذلك فاإن الغالبية ال�ساحقة من اأولئك الذين ارتكبوا الهجمات 
الرهابية في الوليات المتحدة واأوروبا لي�سوا م�سلمين( ثم و�سف ذلك بالف�سل الإعالمي 
باأن )% من  ثم ذكر  بالين،  �سارة  قالت  كما  بالإرهاب  الم�سلمين  ي�سف  الذي  ال�سائد 

العدد الكلي للهجمات الرهابية في اأوروبا من الم�سلمين.

)67) �سورة فاطر / الآية 8)
))6) موقع �سبكة الإعالم العربية moheet.com وموقع بيزن�س اإن�سايدر الأمرييكي 
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في  الأوروبي  التحاد  في  القانون  اإنقاذ  وكالة  وهي   « يوروبول   « هيئة  ولقد لحظت   
تقريرها الذي �سدر العام الما�سي : اأن الغالبية العظمى من الهجمات الرهابية في اأوروبا 
ارتكبت من قبل الجماعات النف�سالية، وعلى �سبيل المثال كان هناك ))) هجومًا اإرهابيًا 
في اأوروبا عام 3)0) كانت من بينها هجمتان فقط وراءهما دوافع دينية، والبقية وراءها 
 FLNC الدوافع العن�سرية، والعرقية، والنف�سالية، فعلى �سبيل المثال �سن ارهابيون من
الفرن�سية التي تدعو اإلى اإنف�سال جزيرة كور�سيكا : هجمات �ساروخية �سد مراكز ال�سرطة 
اأندر�س  في مدينتين قتل فيهما عدد، ولكن الإعالم لم يركز عليها، ثم ذكر ما قام به 
بريفيك الذي قتل 77 �سخ�سًا في النرويج في عام ))0) بدافع العن�سرية، ومع ذلك لم 

ي�سخمه الإعالم بع�سر مع�سار اأي حادث لو كان الفاعل م�سلمًا.

 وفي اأمريكا ذكرت درا�سة لمكتب التحقيقات الفدرالي FBI اأن 94 % من الجرائم 
اأيدي غير  اإلى عام )00) كانت على  اأمريكا من عام 980)  ارتكبت في  التي  الإرهابية 
الم�سلمين، وفي درا�سة لجامعة ولية كاولينا ال�سمالية في عام 4)0) اأنه من بعد هجمات 
)) �سبتمبر)00) اإلى الآن لم يوؤد الإرهاب المرتبط بالم�سلمين اإّل لمقتل 37 من الأمريكيين 

من بين الآلف الذي قتلوا باأيدي الآخرين)9)(.

ُه َمن َقَتَل َنْف�سًا   ونحن ل ن�ستهين بالقتل ولو لنف�س واحدة بريئة، لأن اهلل تعالى قال : ﴿اأَنَّ
ا�َس َجِميعًا﴾)70( ولكن نبين ازدواجية المعايير  َما َقَتَل النَّ ِبَغْيِر َنْف�ٍس اأَْو َف�َساٍد ِفي الأَْر�ِس َفَكاأَنَّ

في العر�س والطرح والتحليل بين ما اإذا كان المرتكب للجريمة م�سلمًا اأو غيره.

 ومن جانب اآخر فاإن العمليات الإرهابية في القرن الما�سي لم تكن لها عالقة بالإ�سالم، 
بل كانت تقوم بها المنظمات الي�سارية، والعن�سرية، وع�سابات المافيا، وما دخلت الجرائم 
الإرهابية با�سم ال�سالم ب�سكل وا�سح اإّل من خالل تنظيم القاعدة منذ عام )00)، ثم 
دخل ال�ساحة منذ ال�سنتين تنظيم داع�س )الم�سمى تنظيم الدولة الإ�سالمية في العراق 

وال�سام( !.

)69) املقال من�سور يف �سحيفة ديللي بي�ست، ومن�سور ترجمته يف موقع 4) للدرا�سات الإعالمية 
)70) �سورة املائدة / الآية )3 
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اأ�سباب الإرهاب : 
الديني،  التطرف  اأ�سباب  في  وال�سيا�سيين  الباحثين  نظر  وجهات  اختلفت  فقد 
والبطالة،  الفقر  اقت�سادية من  اأ�سباب  اإلى  يرجعها  فمنهم من  الدين،  با�سم  والعنف 
ولكنها ت�سعف وجاهة هذا ال�سبب اأن التطرف لي�س بين الفقراء والعاطلين فقط ول في 
الدول الفقيرة فح�سب، واإنما ي�سمل الأغنياء والدول الغنية اأي�سًا، فكان اأول تطرف ظهر 
في العقود الأخيرة كان في جماعة جهيمان الذين احتلوا الكعبة الم�سرفة واأراقوا فيها 

الدماء، ولم يكن دافعهم الق�سية القت�سادية.
 ومنهم من اأرجع ذلك اإلى اأ�سباب نف�سية اأو اجتماعية اأو فكرية، اأو نحو ذلك.

وغيرها  الأ�سباب  كل هذه  باأن  الأ�سباب،  اإلى  ال�سمولية  النظرة  هو  التحقيق  ولكن   
كان لها دور في اإيجاد التطرف وتو�سيع دائرته))7(ويمكننا اأن نق�سم هذه الأ�سباب اإلى 

ق�سمين : اأ�سباب داخلية داخل الجماعات المتطرفة اأنف�سها، واأ�سباب خارجية.

فاأما الأ�سباب الداخلية فهي : 
حرية  منعت  التي  والدكتاتورية  وال�ستبداد  الدعاة،  وتعذيب  ال�سيا�سي  القهر   )((
الأذى،  واألوان  التعذيب  وانواع  وال�سالح،  بالقوة  المعار�سين  وقمعت  والأفكار،  الآراء 
وال�سجون التي خرجت عن دائرة كرامة الإن�سان وحقوقه ولذلك نرى ان اأول فكر متطرف 
ظهر في �سجون عبدالنا�سر عندما قي�س على ال�سباب الم�سلم بالآلف وعذبوا ب�سنوف 
العذاب، واأوذوا بانواع الأذى، وا�ستمعوا اإلى كلمات ال�سب وال�ستيمة، والقذف والكفر من 
زبانية ال�سجون، حيث ظهرت جماعة التكفيرة والهجرة بقيادة م�سطفى �سكري التي 
اإل من يوؤمن بالمبادئ التي حددتها، وبوجوب الهجرة من  قامت على تكفير المجتمع 
دار الكفر )اأي التي ل تحكم الدولة فيها بال�سريعة( اإلى دار الإ�سالم، فال�ستبداد دائمًا 
يولد العنف لدى الآخرين، ويجعلهم ل يفكرون في و�سح النهار، واإنما في جنح الليل وفي 
الظالم الدام�س وفي الأماكن ال�سرية فتنمو الأفكار المتطرفة في هذه الأجواء الكابتة.

)71) يراجع ملزيد من التف�سيل : ال�سيخ العالمة القر�ساوي : املرجع ال�سابق )�س ))( وما بعدها
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 فقد منعت الدعوة الإ�سالمية اأن تقوم بعملها جهرًا، فا�سطرت للعمل ال�سري، بل راأى 
ال�سباب الم�سلم حينما �سجن كيف يعذب الدعاة باألوان من الإيذاء والعذاب ما تق�سعر 
الولدان، فقد �سويت الأج�سام الغ�سة بالكرابح  من ذكره الأبدان،وما ي�سيب من هوله 
�سيًا، وكويت بالنيران واأعقاب ال�سيكاير كيًا، وعلق الرجال من اأرجلهم كما تعلق الذبائح 
يتناوبهم الجالدون واحدًا بعد الآخر، كلما تعب اأحدهم اأخذ منه الجالد الآخر، حتى 
تحت  �سهداء  �سقطوا  اأنا�س  من  وكم  وال�سديد،  والقيح  الدم  من  كومة  الجيم  ي�سير 
العذاب لم يرق لهم ولم يعباأ لهم الق�ساة الجبارون الذين لم يخ�سوا خالقًا ولم يرحموا 

مخلوقًا، ولم يفكروا في محا�سبتهم.
 لقد ا�ستخدم في حق ال�سباب والدعاة الم�سجونين كل ما عرفته النازية والفا�سية 
وال�سيوعية وزادوا على ذلك باأ�ساليب ابتدعوها في اإيذاء الأبدان، وتعذيب النفو�س و�سل 

الأمخاخ، واإهدار الآدمية))7(.
جهارًا  التكفير  وظهر  عمالقًا،  التطرف  ولد  الب�سر  لتعذيب  الأتون  هذا  داخل  في   
الأ�ستاذ  عليهم  ورد  ال�سجون،  داخل  والهجرة  التكفير  جماعة  ظهرت  حيث  ونهارًا، 
اله�سيـبي في كتابه )دعاة ل ق�ساة( حيث بداأ هوؤلء المعذبون ب�سوؤال ب�سيط لأنف�سهم : 
لماذا هوؤلء يعذبوننا هذا العذاب الأليم ؟ ِلَم كل هذا التعذيب ؟ واأي جريمة اقترفناها 
غير اأننا قلنا ربنا اهلل ومنهجنا الإ�سالم ود�ستورنا القراآن فو�سلوا اإلى اأن هوؤلء الوحو�س 
الكا�سرة التي نه�ست لحومهم كافرة واأن هوؤلء الحكام من ورائهم الذين ل يحكمون بما 
اأنزل اهلل بل يعذبون من يطالب بذلك …. كفار ف�سقة فجرة …….. هكذا تاأ�سل 

التكفير والتطرف. 

وقد �سجل ال�سيخ يو�سف القر�ساوي الذي �سجن في هذه ال�سجون هول هذه ال�سجون 
في ق�سيدته النونية اإذ يقول : 

)72) ال�سيخ القر�ساوي : املرجع ال�سابق )�س )))(



  يباب:هبنب بنبدلثبىيحب:دلع ب:د . ب : ثبب

ـ 36 ـ

اأف�ســـي لكـــْم بفجائعـــي و�سجونيثـــاَر القري�ُس بخاطـــري فدعوني
 وال�سعُر عودي يـــوَم عزِف لحونيفال�سعُر دمعي حيَن يع�سرني الأ�سى 
 ت�سجي القلوَب بلحنها المحزوِن؟كم قال �سحبـــي: اأين غرُّ ق�سائٍد 
ُتتلـــى علـــى الأجيـــاِل بعـــَد قـــروِنوتخّلـــد الذكـــرى الأليمـــَة للـــوَرى 
رُت فيها ما ا�ستطعُت بري�ستي  وَّ يعيينـــي�سَ مـــا  لالأيـــاِم  وتركـــُت 
ُيغنينـــيمـــا ِهْمـــُت فيهـــا بالخياِل فـــاإنَّ لي  مـــا  الأحـــداِث  بغرائـــِب 
قانـــوِناأحداِث عهـــِد ع�سابٍة حكموا بني  ول  ُخلـــق  بـــال  م�ســـٍر 
نيـــروِناأن�ســـْت مظاِلُمُهْم مظالَم َمن خَلْوا  علـــى  ترحَمنـــا  حّتـــى 
َق�س�ٌس ِمـــن الأهواِل ذاُت �سجوِنيا �سائلـــي عن ق�ستـــي ا�سمْع اإنها 
ًعا  حيـــِناأَْم�ِســـْك ِبَقْلِبـــَك اأْن يطيـــَر ُمَفزَّ حتـــى  ُدنيـــاَك  عـــن  وتـــولَّ 
ُمـــرٌة  والحقائـــُق  عـــاٍت  ت�سمـــو علـــى الت�سويـــِر والتبييـــِنفالهـــوُل 
بْل َخْطُب هـــذا الم�سرِق الم�سكيِنوالخطُب لي�س بخطِب م�سٍر وحَدها 
مناظـــٌر  للعـــذاِب  �سبـــٍر  كلِّ  َجبيـــِنفـــي  كلُّ  ـ   واهلِل  ـ  لهـــا   َينـــدى 
ًة  المفتـــوِنفتـــرى الع�ساكـــَر والـــكالَب ُمَعدَّ القائـــِد  طـــوَع  للنه�ـــسِ 
وزميُلهـــا  ِبناِبهـــا  َتَع�ـــسُّ  ِب�َسْوِطـــه الم�سنـــوِنهـــذي  َيْعـــُدو عليـــَك 
هـــا  وكاأنَّ دقائـــٌق  علـــيَّ  �ِسنيـــِنوم�ســـْت  ـــُع  ِب�سْ ِبِهـــنَّ  لقيـــُت  ممـــا 
جـــل بالكرباج باليـــد بالع�سا  ُدوِنبالرِّ خ�سي�ـــس  اأ�سلـــوب  وبـــكل 
كالعرجـــوِنل يرحمـــون ال�سيـــخ وهـــو محطم  تـــراه  منـــه  والظهـــر 
وجنـــوِنل ي�سفقون علـــى المري�س وطالما  بق�ســـوة  اأذاه  زادوا 
وعمامـــٍة  هيبـــة  ذي  عالـــم  مجـــوِنكـــم  بـــكل  عمامتـــه  وطئـــوا 
والتعديـــنقـــل للعـــواذل: اإن رميتـــم م�سرنا  الت�سنيـــع  بتخلـــف 
فـــي �سنعـــة التعذيـــب والتقريـــِن!م�سر الحديثة قـــد علت وتقدمت 
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))( الجهل المركب وعدم الفقه في الدين :

 اأي اأن ال�سخ�س في حقيقته جاهل، ولكنه يجهل اأي�سًا اأنه جاهل، اأو بعبارة اأخرى اأنه 
يظن اأنه قد بلغ مرتبة الجتهاد، فيجتهد، ولكنه في الحقيقة هو لم يبلغ تلك الدرجة، 
وقد نبه على ذلك الإمام ال�سافعي حيث جعل اأول اأ�سباب البتداع والختالف المذموم 
الموؤدي اإلى تفرق الأمة �سيعًا وجعل باأ�سها بينها �سديدًا : اأن يعتقد الإن�سان في نف�سه ـ اأو 
يعتقد فيه ـ اأنه من اأهل العلم والجتهاد في الدين، وهو لم يبلغ …. فتراه اآخذًا ببع�س 
جزئيات ال�سريعة في هدم كلياتها، حتى يعبر منها ما ظهر له بادي راأيه من غير اإحاطة 
بمعانيها، ول ر�سوخ في فهم مقا�سدها، وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث ال�سحيح 
اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم قال : )ل يقب�س اهلل العلم انتزاعًا ينتزعه من النا�س، ولكن 
ف�سئلوا  جهاًل  روؤو�سًا  النا�س  اتخذ  عالم  يبق  لم  اإذا  حتى  العلماء  بقب�س  العلم  يقب�س 

فاأفتوا بغير علم ف�سلوا واأ�سلوا()73(.

)3( الأخذ ب�سكل الن�س دون مقا�سده وعلله وماآلته ومناطه وبالتالي عدم التفقه 
في الن�سو�س ال�سرعية.

الكون  و�سنن  والهزيمة،  الن�سر  ب�سنن  الفقه  وعدم  بالتاأريخ  المعرفة  �سعف   )4(
والحياة والأمة، و�سنة التدرج و�سنة الأجل الم�سمى )اأي الوقت المنا�سب(.

بالمعارك  وال�ستغال  المفاهيم،  والتبا�س  المحكمات  المت�سابهات وترك  اتباع   )((
الجانبية عن الق�سايا الكبرى.

))( المبالغة في التو�سع في دائرة البراء، والت�سييق في دائرة الولء.

ـ   �سائغ   تاأويل  لهم  الذي  الإ�سالمية  الفرق  للمخالفين من  التكفير  تبني فكرة   )7(
حتى ولو لم يكن الراجح في نظر الآخرين  ـ  مثل الأ�ساعرة، والماتردية الذين يمثلون 

جماهير الأمة خالل ع�سرة قرون.

)73) العت�سام ))/73)( واحلديث رواه البخاري يف �سحيحه ـ مع الفتح ـ وم�سلم 
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)8( ال�سراف في التحريم، وفي تجريح الآخرين، وتف�سيقهم بل وتكفيرهم.
الطلبة في  اأحد  ناق�سني  لقد   : الكويت فقال  الأ�ساتذة في جامعة  اأحد   فقد حدثني 
الجامعة فقال : اإن ال�سيخ )اأحد الدعاة الكبار المعروفين( يكفر ب�سبعة ع�سر خطاأ، ويف�سق 
ب�ستين خطاأ، فقلت له : هل يمكن �سردها ؟، قال : فبداأ ب�سردها واحدًا تلو الآخر، فقلت: 
هل كان منهج ال�سلف هكذا؟! لو حفظت بدل هذا اآيات، اأو اأحاديث، اأوما كان اأح�سن لك ؟!. 

واأما الأ�سباب الخارجية )اأي خارج جماعة المتطرفين( فتعود اإلى ما ياأتي :
) ـ غربة الإ�سالم في ديار الإ�سالم، حيث يرى الم�سلم في دار الإ�سالم اأن الف�ساد 
ت�سرب،  والخمر  يريدون،  ما  بكل  يبوحون  والعلمانيين  يتبجح،  والباطل  ي�ست�سرى 
والفواح�س ترتكب جهارًا، والأفالم الداعرة تن�سر، والم�سرحيات والتمثيالت تتال من 

الإ�سالم ناهيك عن ا�ستعرا�سها للف�ساد والمتبرجات ….. 
 ويرى الم�سلم اأن معظم الدول بن�س د�ستورها علىالإ�سالم، في حين ل يطبق �سرع 
اهلل في معظم مجالت الحياة ن بل تقنن قوانين تبيح ما حرمه اهلل من الخمور والزنا 
ونحوها، ومن جانب اآخر يرى اأن معظم الحكام ل يولون عنايتهم الخال�سة بق�سايا الأمة 
ن بل خائ�سون في ملذاتهم ولهوهم في حين اأن ال�سعوب الم�سلمة في محن وم�سائب 
وم�ساكل وفي فقر ….؛ كما يرى الظلم الجتماعي على اأ�سده، واأن ا�ستغالل المنا�سب 
والل�سو�س  والتكريم  بالحرية  يتمتعون  الكبار  لالإثراء بدون �سبب م�سروع، فالل�سو�س 

ال�سغار قد يتعر�سون للعقاب.
 فال�ساب الم�سلم الملتزم حينما يرى هذا التناق�س الغريب اإذا لم يكن لديه الفقه 

المكين يتجه نحو الت�سدد وتكفير المجتمع.
) ـ الهجوم العلني على الإ�سالم، واإعالن الحرب �سده دون عناية من معظم الحكام 

بهذه الهجمات الخطيرة.

3 ـ م�سادرة حرية الدعوة وعدم اف�ساح المجال للدعوة والدعاة حيث اإن الحديد ل 
يفله اإّل الحديد، فلو كان هناك مجال للدعوات الإ�سالمية المعتدلة كان بو�سعها اإقناع 

ال�سباب بالمنهج الو�سطي المعتدل. 
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4 ـ الكيان ال�سهيوني واحتالل قبلة الم�سلمين الأولى :

 ومن اأهم اأ�سباب التطرف والعنف والإرهاب وجود العدو ال�سهيوني على الأرا�سي 
الفل�سطينية العربية الم�سلمة، وما تعبث فيها من تقتيل وت�سريد دون رعاية لهذه الأمة، 
وبالأخ�س  الغربي  العالم  يقف معهم  ومع ذلك  المتحدة،  لالأمم  قرار  لأي  احترام  ول 

اأمريكا.
في  وزرعهم  باليهود  التيان  اإلى  الإ�سالمي  العالم  داخل  الحاد  ال�سراع  يعود   
اأر�س  كلها  فل�سطين  اأن  اليهود  تعتقد  حيث  الدين،  با�سم  لها  احتاللهم  ثم  فل�سطين، 
اإليها تعبير عن اإرادة اهلل، معتمدين على  الميعاد هي اأر�سهم المقد�سة واأن هجرتهم 
التلمود الذي يعتبر فل�سطين نقطة الرتكاز لل�سيطرة على العالم، لأنها هي قطب العالم 
خالل  من  العالمية  ال�سهيونية  وا�ستطاعت  العبرية،  الدولة  فيه  تقوم  اأن  يجب  الذي 
اأن ت�ستغل العاطفة الدينية الكامنة  موؤتمراتها وبالأخ�س موؤتمر بازل في عام 897)م 
اأر�س  اأ�سبحت  حتى  ال�ستعمارية  ال�سيا�سية  مطامعها  لخدمة  وت�سخيرها  اليهود  لدى 
الميعاد من اأهم اأ�س�س ال�سهيونية ومقوماتها، وتم�سكت بالوعود التوراتية لأر�س الميعاد 
وحدودها والتو�سع فيها، حيث يقول بن غوربون في الكتاب ال�سنوي لعام ))9) : )الآن 
فقط وبعد �سبعين �سنة من كفاح الرواد ا�ستطعنا اأن ن�سل اإلى اأول ا�ستقاللنا في جزء 
التوراة  ن�ّس من  على  معتمدًا  التو�سع  اإلى  دعا  بل  بذلك  يكتف  لم  العزيز(  وطننا  من 
يخبرهم باأن )كل مكان تدو�سه بطون اأقدامكم يكون لكم()74(، وقال ليفي اأ�سكول رئي�س 
وزراء اإ�سرائيل الأ�سبق )ل يزال هناك ع�سرون األف كيلو متر من فل�سطين القديمة لم 
ل�سحيفة  ال�سيا�سي  المحرر  رولو  اإيريك  ف�سر  وقد  الآن())7(،  حتى  عليها  اأيدينا  ن�سع 
اللوموند الفرن�سية في عدد �سادر قبيل عدوان حزيران 7)9) )قول اأ�سكول باأنه يق�سد 

))7) التوراة �سفر تثنية ))، 4)، وي�سوع )، 3
))7) د. �سعدون حممد ال�ساموك : ورقته عن ال�سهيونية واالإرهاب املطبوعة �سمن كتيب : الدين واالإرهاب ط. الر�ساد / بغداد 

�س49(
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اأن جزءًا من العراق و�سوريا، وكافة ال�سفة الغربية و�سرق الأردن هي اأجزاء فل�سطين 
القديمة التي يحلم اأ�سكول اأن ي�سع يده عليها())7(.

 والمق�سود بذلك اأن احتالل الأرا�سي الفل�سطينية من قبل ال�سهاينة اأدى اإلى انفجار 
الو�سع في فل�سطين التي كانت اآهلة ب�سكانها الفل�سطينيين فن�سب ال�سراع الدموي بين 
الطرفين، وا�ستعملت اليهود كل الو�سائل القا�سية والإرهابية لطرد الفل�سطينيين وبناء 
اليهود مكانهم، ون�ساأت من ذلك ع�سابات �سهيوينة عاثت في  الم�ستعمرات، واإحالل 

الأر�س ف�سادًا ون�سرت العرب بين المنين.
 وال�سهيونية ال�سيا�سية طورها ثيودورهرتزل )0)8) ـ 904)م( حيث بداأ ب�سياغة 
مذهبها في فينا منذ عام )88)م ثم انتهى باإر�ساء نظامها عام 894) في كتابه الدولة 
بال  موؤتمر �سهيوني عقد في مدينة  اأول  التنفيذ في  بو�سعها مو�سع  بداأ  ثم  اليهودية، 

ب�سوي�سرا عام 897).
 وال�سهيونية انطلقت من الن�سو�س التوراتية )اأعني حرفت( فبررت كل ما قام به 
ال�سهاينة بن�سو�س توراتية، ينـزلها حاخاماتهم على الوقائع الجارية واإن كان بتكلف، 
فالعودة وحدود اأر�س اإ�سرائيل والحتالل كل ذلك مبرر بتبريرات دينية يقول ال�ستاذ 
جارودي : )وفي المرحلة الحالية للتو�سع ال�سهيوني ي�سهم الخبال المجنون لحاخاماتهم 
الع�سكرية  المقامرات  اأغني  تبرير  في  الغزو  اإلى  الداعين  غالة  من  الدينية  الأحزاب 
اأكثر المتع�سبين طغيانًا ولي�س من قبيل الم�سادفة ما  تاأييد مطالب  الإ�سرائيلية وفي 
واكب الغزوة الدموية للبنان من ت�سريحات لبيجن معلنًا فيها اأن طائراتنا لن تحلق في 
يوم ال�سبت احترامًا لذلك اليوم المقد�س... ؛ لذلك ل يقت�سر الحاخامات على القول 
باأن لبنان المحتلة هي اأر�س قبيلة )عا�سو( بل ذهبوا اإلى حد اعتبار المذابح م�سروعة 
دينيًا من اأجل متطلبات الق�سية، فتدمير مدينيتي �سور و�سيدا ودك بيروت بالقنابل، 
ومجازر �سبرا و�ساتيال لم تكن فقط امتداد لمذابح دير يا�سين التي ارتكبتها ع�سابات 
ال�سيد بيجن عام 948) المعروفة با�سم )اإرجون( ومذابح قبية وكفر قا�سم …()77(. 

)76) املرجع ال�سابق مع م�سادره
)77) روجيه جارودي : ملف اإ�سرائيل ط.دار ال�سروق 983) )�س0)ـ))(
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 لذلك نرى الحاخام )العازر والدمان( يكتب في جريدة )نكودة( في مقال عنوانه 
)قوة النجاز( فياأتي بال�سند الديني ل�سيا�سة �سارون وبيجن، ومف�سرًا ذلك با�ست�سهادات 
من التوراة، ومو�سحًا اأن اإ�سرائيل باحتاللها لبنان قد قامت ببدء الخال�س للعالم)78(. 

 فال�سهيونية في حقيقتها لي�ست مجرد دين، ولكن دين وقومية ومذهب و�سيا�سة، 
اإلى  ينظرون  اليهود  العن�سرية جعلت  النزعة  فهذه  المختار)79(  اهلل  �سعب  اليهود  واأن 
الدكتور  كاأنهم عبيد لهم، وقد نقل  يعتبرونهم  �ساأنًا، بل  اأقل  باعتبارهم  ال�سعوب  بقية 
اإريك ي�سكوف المتخ�س�س في درا�سة تعاليم اليهود ن�سًا معناه : )اإن من حكمة الدين 
يوؤمنون  ل  والذين   .… الحيوانات  وبين  بينهم  فرق  ل  الذين  الأجانب  قتل  وتو�سياته 

بتعاليم الدين اليهودي و�سريعة اليهود يجب تقديمهم قرابين اإلى اإلهنا العظيم()80(. 

وال�ستبداد  الدكتاتورية  �سد  وثارت  انتف�ست  التي  ال�سعوب  ثورات  على  التاآمر   .(
وحكم الع�سكر في تون�س، وم�سر، وليبيا، واليمن، و�سوريا حيث راأينا اأن جماعة القاعدة 
قد �سعفت ولم ي�سمع لها �سوت يقبل بين جماهير الأمة وال�سباب، اإذ راأوا في البداية 
مبرر  ول  حاجة  فال  وبالتالي  الم�ستبدين،  الحكام  تغيير  ت�ستطيع  ال�سلمية  الثورات  اأن 

ل�ستعمال القوة، لذلك لم ن�سمع للقاعدة اأي دور في �سوريا وغيرها.

 ولكن عندما اأف�سلت ثورات الربيع العربي بال�سورة التي راأيناها من القتل والحرق 
لالآلف، وال�سجن لع�سرات الآلف مع التعذيب، والعتداء على الأعرا�س اأ�ساب ال�سباب 
اإحباط كبير من ال�سلمية فبدووؤا ـ  مع االأ�سف ال�سديدـ   يقتنعون بمقوالت القاعدة وداع�ش 
باأن ال�سالح والقتل هو الحل، فقويت القاعة في �سوريا، وظهرت داع�س فيها وفي م�سر 

والعراق والتفت حول رايتهم ع�سرات الآلف.

))7) امل�سدر ال�سابق )�س0)(
)79) فتحي الرملي : ال�سهيوينة اأعلى مراحل اال�ستعمار ط.وزارة الثقافة مب�سر )�ش)9(

)0)) عبداهلل التل : ح�سر اليهود العاملية على االإ�سالم وامل�سيحية ط. املكتب االإ�سالمي )�ش79(
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موقف الإ�سالم من الإرهاب والإرهاب الدولي : 
اأوًل  ـ  موقفه من الإرهاب ب�سورة عامة و�ساملة : 

))( لم يرد في القراآن الكريم لفظ االإرهاب، واإنما تكررت مادته اثنتي ع�سرة مرة 
ُهًدى  نُْسَخِتَها  ﴿َوِف   : تعالى  قوله  وهي  تعالى  اهلل  من  للخوف  مرات  اأربع  ا�ستعملت 
﴿ِإَويَّاَي   : تعالى  وقوله  ربهم،  يخافون  اأي   )8((﴾ يَْرَهبُوَن  لَِرّبِِهْم  ُهْم  ِلَِّذيَن 

لّ َورَْحَمٌة 
إِيَّاَي 

فَارَْهُبوِن﴾))8( اأي خافوا اهلل تعالى وحده، وقوله تعالى : ﴿ إِّنََما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَ
فَارَْهبُوِن﴾)83(، وقوله تعالى في و�سف الموؤمنين : ﴿َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َورََهبًا ﴾)84( اأي 
رغبة في ر�ساء اهلل تعالى وجنته، وخوفًا من غ�سبه وعذابه، وبمعنى الخوف من الإن�سان 
ّنَُهْم قَْوٌم 

َ
َِّ َذلَِك بِأ َن الل َشّدُ رَْهبًَة فِي ُصُدورِِهم ّمِ

َ
نتُْم أ

َ َ
مرة واحدة وهي قوله تعالى : ﴿ أل

 َيْفَقُهوَن﴾))8(، وبمعنى التخويف مرتين وهما قوله تعالى : ﴿َواْستَْرَهبُوُهْم وََجاُؤوا 
ّ

ال
ُكْم﴾)87(  بِِسْحٍر َعِظيٍم﴾))8( اأي خوفوهم، وقوله تعالى : ﴿تُْرِهبُوَن بِِه َعُدّوَ الّلَِ وََعُدّوَ
َجنَاَحَك  إِلَيَْك  ﴿َواْضُمْم   : تعالى  قوله  في  الكمِّ  وبمعنى  القوة،  باعداد  تخيفوهم  اأي 
ِمَن الّرَْهِب﴾)88(، وبمعنى العتزال عن الحياة ومالذها في الن�سرانية اأربع مرات في 

الآيات 43 التوبة، )8 المائدة، )3 التوبة، 7) الحديد.

 ول يختلف معناه وا�سـتعمالته في ال�سـنة المطهرة عما ذكر)89(.

)1)) �سورة الأعراف / الآية 4)) 
)2)) �سورة البقرة / الآية 40 
)3)) �سورة النحل / الآية ))

)))) �سورة الأنبياء / الآية 90
)))) �سورة احل�سر / الآية 3)

)6)) �سورة الأعراف / الآية )))
)7)) �سورة الأنفال / الآية 0)

)))) �سورة الق�س�س / الآية )3
)9)) يراجع : املعجم املفهر�س لألفاظ ال�سنة املطهرة مادة )رهب( ج)�س3))
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 : تعالى  قوله  وهي  العّدو  اإرهاب  عن  تتحدث  التي  الكريمة  الآية  مع  هنا  ونقف   
ُكْم  َِّ وََعُدّوَ َخيِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدّوَ الل

ْ
َباِط ال ٍة َوِمن ّرِ ن قُّوَ ا اْستََطْعتُم ّمِ  لَُهم ّمَ

ْ
وا ِعّدُ

َ
﴿ َوأ

َُّ َيْعلَُمُهْم …﴾)90(. َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم الل

 فقد جاءت هذه الآية في خ�سم الحديث عن المعارك التي دارت بين الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم وبين هوؤلء الكفار الذين حاربوه وحاولوا الق�ساء على دينه في غزوة بدر 

الكبرى والغزوات الالحقة. 

 حيث تتحدث الآيات ))) وما بعدها( عن هوؤلء الكفرة الم�سركين الذين نق�سوا 
وتحديهم هلل  و�سلم من خيانة هوؤلء  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  عهودهم، وعن خوف 
تعالى، فاأمر اهلل تعالى باإعداد القوة بجميع اأنواعها لتخويف هوؤلء الأعداء ومن وراءهم 

حتى ل يطمعوا ب�سبب �سعف الم�سلمين في قتالهم والحرب �سدهم..

 فالآية الكريمة يفهم منها اأن الإ�سالم ل يريد الحرب لذاتها بل يريدها للدفاع عن 
الدعوة الحقة، بل الآية يفهم منها اأن الغر�س من الإعداد هو عدم وقوع الحرب ب�سبب 
خوف الأعداء من قوة الإ�سالم فيخافون منها فال يقدمون على الحرب، ولذلك جاءت 
ِم فَاْجنَْح 

ْ
ل  لِلّسَ

ْ
الآيات الثالث بعدها مبا�سرة تتحدث عن ال�سلم، فتقول : ﴿ َوإِن َجنَُحوا

 َُّ إِّنَ َحْسبََك الل
ن يَْخَدُعوَك فَ

َ
 أ

ْ
َعِليُم َوإِن يُِريُدوا

ْ
ِميُع ال َِّ إِنَُّه ُهَو الّسَ ْ َعلَى الل لََها َوتََوّكَ

رِْض َجِميًعا 
َ
نَفْقَت َما فِي األ

َ
لََّف َبيَْن قُلُوبِِهْم لَْو أ

َ
ُمْؤِمِنيَن َوأ

ْ
يََّدَك بِنَْصِرهِ َوبِال

َ
ُهَو الَِّذَي أ

لَّْفْت َبيَْن قُلُوبِِهْم﴾))9(.
َ
ا أ ّمَ

واإنما  العّدو مطلقًا،  لقتل  قوة  ا�ستطعتم من  ما  لهم  واأعّدوا   : العالم  رّب  يقل  فلم   
لإرهابه وتخويفه، فالآية تمثل بعدًا ا�ستراتيجيًا انتبهت اإليه الدول الكبرى في ع�سرنا 
اأمريكا،والتحاد  العظميان  الدولتان  بها  �سلمت  التي  النووية  الأ�سلحة  من  الحا�سر 
في  الع�سرين،  القرن  من  الأخير  الن�سف  طوال  بينهما  الحرب  من  ال�سابق  ال�سوفيتي 

)90) �سورة الأنفال / الآية 0)
وفتح القدير لل�سوكاين ))/8)3( )91) يراجع لذلك : تف�سري ابن عطية ط.قطر ))/))3…(، 
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حين اأن الن�سف الأول منه قد �سهد حربين عالميتين راح �سحيتهما مئات الماليين من 
النا�س واآلف المليارات من الدولرات ـ كما ل يخفى ـ.

على  تقوم  التي  الحرب  في  الإ�سالمية  ال�ستراتيجية  تو�سح  الثالث  الآيات  فهذه   
الدعائم التالية :

والب�سرية،  والمادية  والعلمية،  والمعنوية  الروحية  للقوة  الممتاز  الإعداد  ـ   (
اأق�سى طاقات  …. واأن يكون هذا الإعداد على  والقت�سادية والع�سكرية وال�سناعية 

الأمة اأفرادًا وجماعات وحكومة.

)ـ  ان هذا الإعداد لي�س للتعدي اأبدًا، ول لحب القتال اأي�سًا، واإنما لتخويف اأعداء اهلل 
تعالى واأعداء الأمة الذين يترب�سون بالم�سلمين ويريدون لهم دوائر ال�سوء، فهذه القوة 

لحماية دار الإ�سالم، ولتحرير الإن�سان كله في الأر�س كلها.

3ـ ان هذا الإعداد للقوة على هذا الم�ستوى يحقق الردع ال�ستراتيجي لمنع العتداء 
ل له نف�سه لال�ستفادة من �سعف الآخر، فحماية الأمة اإنما تتحقق  والحرب من كّل َمْن ُت�َسوِّ

من خالل قوتها الرادعة واإّل )تتداعى عليها الأمم كما تتداعى على ق�سعتها())9(. 

4ـ باب ال�سالم مفتوح دائمًا على م�سراعيه )واإن جنحوا لل�سلم فاجنح لها( حيث 
نيته خبيثة )واإن  اإليه، حتى ولو كانت  اأمر اهلل تعالى بال�سالم، وال�سلم لكل من يجنح 

يريدوا اأن يخدعوك فاإن ح�سبك اهلل …(.

ال�سعوب والأمم  الإ�سالم في العالقات بين  اأن الأ�سل في  الآيات تدل على  )ـ فهذه 
والدول هو ال�سلم وال�سالم العادل حيث اأمر اهلل تعالى به حتى ولو اأراد المقابل الخداع، 
اإليه  اأولى له هذا العتناء واأمر بالجنوح  اأ�ساًل عظيمًا لما كان اهلل تعالى  فلو لم يكن 
حتى ولو اأراد المقابل الخداع والمكر. واأما ال�سالم الذي فيه اإهانة لالإ�سالم والم�سلمين 

)92) جزء من احلديث الذي رواه اأحمد يف م�سنده ))/ 9)3، )/ 78)(، واأبو داود يف �سننه ـ مع عون املعبود ـ كتاب املالحم )))/ 
)404
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نتُُم 
َ
َوأ تَْحَزنُوا  َواَل  تَِهنُوا  ﴿َواَل   : وحقوقهم فهذا هو الذي ل يجوز تنفيذه لقوله تعالى 

ْؤِمِنيَن﴾)93(.  ْعلَْوَن إِن ُكنتُم ّمُ
َ
األ

)ـ تقوية الجبهة الداخلية وتوحيدها واإقامتها على العقيدة والخوة الإيمانية والتاآلف 
وبين  وبينهم  واأنف�سهم،  الأمة  بين  والنـزاع  ال�سراع  مظاهر  كل  واإزالة  القلوب،  بين 

حكامهم. 
على  يحافظون  ماداموا  وغيرهم  الم�سلمين  بين  والمواثيق  العهود  على  الحفاظ  7ـ 

عهودهم. 
8ـ العتماد على اهلل تعالى والتوكل عليه من قبل ومن بعد، وال�سير على هديه وطريقه 
الم�ستقيم، وحينئٍذ تكون مع الأمة واإعدادها القوة الإلهية والقدرة الربانية، وهذا التوكل 
حماية لالأمة وح�سانة لها، وبذلك تتحقق لالأمة الإ�سالمية كل عنا�سر القوة المادية 

والمعنوية.
9ـ الإ�سالم دين واقعي للحياة يواجه مناهج اأخرى وتقوم على القوة وال�سلطان، وتقف 
واإقراره من قوة عظيمة  الرباني  وراءها قوى مادية فال مفّر لالإ�سالم لحماية منهجه 
ال�سر  قوى  بها  فيحطم  الآخرين  لحرية  المجال  بها  ويتيح  واأن�ساره،  نف�سه  بها  يحمي 

والطواغيت الذين يقفون دون تحقيق هذه الحرية.
الآية  العطف على  بواو   ﴾ لََها  فَاْجنَْح  ِم 

ْ
ل لِلّسَ  

ْ
َجنَُحوا :﴿َوإِن  تعالى  قوله  ربط  0)ـ 

للقوة  الإعداد  اأن هذا  على  يدل  ٍة…﴾  قُّوَ ن  ّمِ اْستََطْعتُم  ا  ّمَ لَُهم   
ْ
وا ِعّدُ

َ
﴿ َوأ ال�سابقة: 

بهذا الم�ستوى يوؤدي اإلى اأن اأعداء الإ�سالم يجنحون اإلى ال�سلم حتى ولو كان في الظاهر 
اإلى  وحينئٍذ ل يقع القتال، ول الهجوم منهم على الم�سلمين، وقد اأ�سار الإمام الرازي 
هذا الربط حيث يقول : )واعلم اأنه لما بّين ما يرهب به العّدو من القوة وال�ستظهار بّين 

بعده اأنه عند الإرهاب اإذا جنحوا اأي مالوا اإلى ال�سلح فالحكم هو قبول ال�سلح()94(.

)93) �سورة اآل عمران / الآية )39)(
))9) التف�سري الكبري )))/87)(
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 وهذه الآيات ل تعار�س بينها وبين الآيات الآمرة بالقتال اأبدًا، لأن الآيات الأخيرة 
خا�سة بقتال هوؤلء المعتدين والناق�سين للعهود، والذين يترب�سون بالم�سلمين بحيث 

لم تنفع معهم و�سيلة اإّل و�سيلة الحرب.

 وجاء في ظالل القراآن : )هذه الآيات … تمثل اإحدى قواعد العالقات الخارجية 
القواعد  اإحدى  … وظلت  الأخرى  المع�سكرات  من  حوله  وما  الم�سلم  المع�سكر  بين 
الأ�سا�سية في المعامالت الإ�سالمية الدولية، اإنها تقرر اإمكان اإقامة عهود تعاي�س بين 
هذه  اإعطاء  مع  بها  النكث  من  العهود  هذه  ت�سان  اأن  اأمكن  ما  المختلفة  المع�سكرات 

العهود الحترام الكامل والجدية الحقيقية …())9(.

 وقال الإمام الرازي : )وذلك اأن الكفار اإذا علموا كون الم�سلمين متاأهبين للجهاد، 
اأمورًا  يفيد  الخوف  وذلك  خافوهم،  والآلت  الأ�سلحة  لجمع  م�ستكملين  له  وم�ستعدين 

كثيرة : 

اأولها : اأنهم ل يق�سدون دخول دار الإ�سالم )اأي لحربهم(.

ثانيها : اأنه اإذا ا�ستد خوفهم فربما التزموا من عند اأنف�سهم بالجزية )اأي العتراف 
بالدولة الإ�سالمية والم�ساهمة في الدفاع عنها بالمال الذي يدفع نظير حقوق المواطنة(.

ثالثها : اأنه ربما �سار ذلك داعيًا لهم اإلى الإيمان.

رابعها : اأنهم ل يعينون �سائر الكفار )الأعداء(.

 ثّم قال تعالى : )واآخرين من دونهم ل تعلمونهم اهلل يعلمهم( والمراد اأن تكثير اآلت 
الجهاد واأدواته بما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم اأعداء كذلك يرهب الأعداء الذين 
: المنافقون : ل يخافون القتال فكيف  اأعداء.. مثل المنافقين. فاإن قيل  اأنهم  ل نعلم 

يوجب ما ذكرتموه الإرهاب؟

))9) يف ظالل القراآن ))/39))(
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قلنا : هذا الإرهاب من وجهتين :

الأول : اأنهم اإذا �ساهدوا قوة الم�سلمين وكثرة اآلتهم واأدواتهم انقطع عنهم طمعهم 
وبواطنهم  قلوبهم  في  الكفر  يتركوا  اأن  على  يحملهم  مغلوبين،وذلك  ي�سيروا  اأن  من 

وي�سيروا مخل�سين في الإيمان.

الف�ساد  اإبقاء  في  ويحتال  الآفات  يترب�س ظهور  اأن  المنافق من عادته  اأن   : الثاني 
والتفريق فيما بين الم�سلمين، فاإذا �ساهد كون الم�سلمين في غاية القوة خافهم وترك 

هذه الأفعال المذمومة())9(. 

تحرير محل النزاع :
 ل ينبغي الحكم على �سيء اإّل بعد ت�سوره ومعناه المراد، لذلك فال يمكن اأن يذكر 

حكم الإرهاب في الإ�سالم اإّل بعد تحديد مراده.

 لذلك نقول : عن كان المق�سود بالإرهاب : تخويف الأعداء من خالل اإعداد القوة 
لمواجهتهم وا�سترداد الحقوق والدفاع عن الحق والتحرير فهذا عمل م�سروع في كل ال�سرائع 
والقوانين الدولية، وهو داخل في الجهاد الإ�سالمي الذي هو ما�س اإلى يوم القيامة، وهو 

من الكفاح الم�سروع ل�سترداد الحقوق ال�سليبه كما هو الحال في فل�سطين ونحوها.

 واأما اإذا كان المراد به هو تخويف الآمنين الأبرياء اأو قتلهم فهذا غير جائز �سرعًا، 
وذلك لالأدلة التالية:

)ـ الإ�سالم دين الرحمة للنا�س كافة، بل للعالم اأجمعين، فاإذا كان الإرهاب بمعنى 
تخويف االآخرين قد ورد في القراآن الكريم مرة واحدة، فاإن لفظ )الرحمة( وم�ستقاتها 
قد تكررت في القراآن الكريم مئات المرات حيث اأولى الإ�سالم عناية منقطعة النظير 
بالرحمة والعدالة والمعاني الإن�سانية حتى ل نرى مثلها في اأي نظام، اأو دين اآخر، ويكفي 
اأن نرى القراآن الكريم يكرر لفظة )رحم( وم�ستقاتها اأكثر من )340( مرة اإ�سافة اإلى 

)96) التف�سري الكبري )))/)8)(
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تكرار )الرحمن الرحيم( في ب�سم اهلل الرحمن الرحيم في بداية ال�سور مائة وثالث 
ع�سرة مرة، تحدث فيها عن عظمة الرحمة، وكونها �سفة لرّب العالمين، بل اإنها الكلمة 
الوحيدة التي ا�ستقت منها �سفتان هلل تعالى يذكرهما الم�سلم في �سالته، وعند بدئه 
باأي عمل فيقول : ب�سم اله الرحمن الرحيم، بل جعل اهلل تعالى الغاية من اإنـزال هذه 
الر�سالة المحمدية هو ن�سر الرحمة للعالم اأجمع ولي�ست للم�سلمين وحدهم فقال تعالى: 
َعالَِميَن﴾)97(، وجعل اهلل تعالى )روؤوف رحيم( من اأ�سماء 

ْ
ِل
َ رَْحَمًة لّ

ّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
﴿ َوَما أ

ُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم ﴾)98(، ويقول : ﴿َورَْحَمِتي وَِسَعْت ُكّلَ 
ْ
الر�سول حيث قال : ﴿ بِال

ال�سنة  خالل  من  ال�سامية  المعاني  هذه  لتو�سيح  النبوية  ال�سنة  وجاءت  َشْيٍء﴾)99(، 
القولية، وال�سنة العملية، فقد و�سف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نف�سه باأنه )نبي 
الرحمة()00)( كما و�سع �سلى اهلل عليه و�سلم قاعدة في غاية من الأهمية تق�سي باأنه 
)من ل َيْرَحم ل ُيْرَحم())0)( واأن اهلل ل يرحم من ل يرحم المخلوقات اإلى غير ذلك من 
الأحاديث التي ل يمكن ح�سرها هنا، اإ�سافة اإلى اأن �سيرته �سلى اهلل عليه و�سلم كانت 
تطبيقًا لهذه الرحمة حيث كان يوؤذى من قبل قومه ب�ستى اأنواع الأذى والإهانة،ومع ذلك 
يمتنع عن اأن يدعو عليهم، اأو يطلب من اهلل تعالى اأن يهلكهم ب�ساعقة في الدنيا، بل 
كان يدعو لهم، ويرجو اأن يخرج من اأ�سالبهم َمْن يعبد اهلل))0)(، وينت�سر في فتح مكة 

ويرى كل اأعدائه الذين اآذوه فيقول لهم )اذهبوا فاأنتم الطلقاء()03)(.

)97) �سورة الأنبياء / الآية 07) 
))9) �سورة التوبة/ الآية 8)) 

)99) �سورة الأعراف / الآية ))) 
)100) رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الف�سائل، احلديث )))3)(، واأحمد يف م�سنده : )4/ )40،)38،39)(

)101) رواه البخاري يف �سحيحه/ كتاب الأدب، احلديث )997)(، وم�سلم يف �سحيحه/ كتاب الف�سائل، احلديث )8)3)(، 
واأحمد ))/4))،)4)،8))(

)102) فقد ثبت يف ال�سحيحني اأن اهلل تعالى اأنـزل اإليه �سلى اهلل عليه و�سلم ملك اجلبال ليطبق عليهم الأخ�سبني اإن اأراد، لكنه 
رف�س ذلك، ودعا لهم، انظر �سحيح البخاري /كتاب بدء اخللق، احلديث ))3)3(، وم�سلم / كتاب اجلهاد، احلديث ))79)(
 ،)(3(/(( م�سنده  يف  اأحمد  روى  وقد   ،)30(/4( بريوت  املعارف،  ط.مكتبة  كثري  ابن  للحافظ  والنهاية  البداية  انظر   (103(
والرتمذي يف ال�سنن )4/))3، ))3(، واحلاكم يف �سحيحه يف امل�ستدرك ))/9)3(، ووافقه الذهبي باأن الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم قد اختار العفو وال�سرب فقال : )ن�سرب ول نعاقب( 
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 ومع كل ذلك لم ينج الإ�سالم من هجمات الأعداء، فو�سفوه بالق�سوة في ت�سريعاته 
بال�سيف، فدين تحتل  انت�سر  واأنه  القوة،  ا�ستعماله  وبالعنف في  الحدود،  �سيما في  ول 

الرحمة فيه هذه المكانة ل يمكن اأن يجيز لأتباعه باإرهاب الآمنين الأبرياء.

تعالى  اهلل  اأ�سماء  واأحد  كله  الكون  لهذا  وال�سالم  لالإن�سان،  الأمن  دين  الإ�سالم  )ـ 
ال�سالم، وليلة نـزول القراآن هي ليلة ال�سالم بن�س القراآن الكريم ﴿ َسالٌم ِهَي َحّتَى 
َفْجِر﴾)04)(، بل االإ�سالم م�ستق من لفظ )ال�سلم( واأن تحية الم�سلمين في الدنيا 

ْ
َمْطلَِع ال

هي )ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته(، وتحيتهم في الجنة اأي�سًا ال�سالم فقال تعالى: 
َقْونَُه َسالٌم ﴾))0)(. 

ْ
﴿ تَِحّيَتُُهْم يَْوَم يَل

 وقد اأمر الإ�سالم بالجنوح اإلى ال�سلم حتى مع الأعداء المحاربين ما داموا قد جنحوا 
اإليها حتى ولو اأرادوا الخداع، ـ كما �سبق ـ.

 ودلت اأحاديث كثيرة على حرمة ترويع الم�سلم وكذلك من يعي�س على اأر�س الإ�سالم 
الترغيب  كتابه  في  المنذري  عقد  فقد  والهذار  المزاح  �سبيل  على  ولو  حتى  باأمان 
ونحوه  ب�سالح  اإليه  الإ�سارة  ومن  الم�سلم،  ترويع  من  للترهيب  م�ستقاًل  بابًا  والترهيب 
اأبي  اأو مازحًا))0)(، ذكر فيه اأحاديث كثيرة منها ما رواه م�سلم في �سحيحه عن  جاّدًا 
هريرة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال : )من اأ�سار اإلى اأخيه بحديدة فاإن المالئكة 
واأبو  والترمذي  اأحمد  رواه  واأمه()07)(، ومنها ما  لأبيه  اأخاه  واإن كان  ينتهي  تلعنه حتى 
داود ب�سندهم عن عبدالرحمن بن اأبي ليلى قال : )حدثنا اأ�سحاب محمد اأنهم كانوا 
ي�سيرون مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقام رجل منهم فانطلق بع�سهم اإلى حبل معه، 
فاأخذه ففزع، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : )ل يحل لم�سلم اأن يّروع م�سلمًا()08)(، 

))10) �سورة القدر / الآية )
))10) �سورة الأحزاب / الآية 44

)106) الرتغيب والرتهيب،ط.قطر )483/3ـ487( 
)107) �سحيح م�سلم، احلديث )))))( 

))10) م�سند اأحمد ))/))3(، و�سنن اأبي داود / كتاب الأدب ـ مع عون املعبود ـ )8/4)4(، والرتمذي / كتاب الفنت ))/9)3(، 
والرتغيب والرتهيب )483/3( 
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وفي حديث اآخر رواه الطبراني ب�سند رواته ثقات عن النعمان بن الب�سير عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال :)ل يحل لرجل اأن يّروع م�سلمًا()09)(، وفي حديث اآخر رواه البزار 
اأخذ نعل رجل فغّيبها وهو يمزح، فذكر ذلك  اأن رجاًل  والطبراني عن عامر بن ربيعة 
لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : )ل ترّوعوا الم�سلم، 
فاإن روعة الم�سلم ظلم عظيم()0))(، ولم يترك الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأي مجال 
للتخويف حتى ولو بالنظر فقد روى الطبراني ب�سنده عن عبداهلل بن عمرو عن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال :)من نظر اإلى م�سلم نظرة يخيفه فيها بغير حق اأخافه اهلل 

يوم القيامة())))(. 

 وقد طبقت هذه التوجيهات في ع�سر الخالفة الرا�سدة حيث اأر�سل الخليفة عمر 
اإلى امراأة مغيبة كان يدخل عليها، فاأنكر ذلك، فقيل لها : اإن عمر يدعوك قالت ويلها، 
ف�ساح  ولدها،  فاألقت  دارًا  فدخلت  الطلق  �سربها  الطريق  في  فبينما  ولعمر،  لها  وما 
�سيحتين،ومات، فا�ست�سار عمر ال�سحابة فاأ�سار اإليه بع�سهم وفي رواية هو عبدالرحمن 
ب، فقال عمر : ما تقول يا علي ؟ فقال:  بن عوف : اأن لي�س عليك �سيء، اإنما اأنت وال موؤدِّ
)… اأرى اأن ديته عليك، لأنك اأفزعتها فاألقت ولدها من �سببك، فاأمر عليًا اأن يقيم 
عقله على قري�س())))( فهذا الأثر التطبيقي يدل بو�سوح على اأن الترويع حتى بالو�سائل 

المعنوية يترتب عليه العقوبة في الدنيا اأي�سًا.
 وقد �سدد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم في الحفاظ على جمال الإن�سان وعدم ت�سويه 
اأكرمه وخلقه في  اآدم على �سورته، ولأنه  القتال، لأن اهلل تعالى خلق  �سورته حتى في 
روى  حيث  الوجه،  �سرب  عن  للنهي  بابًا  �سحيحه  في  م�سلم  عقد  فقد  تقويم،  اأح�سن 
ب�سنده عن اأبي هريرة قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : )اإذا قاتل اأحدكم 

)109) قال الهيثمي يف جممع الزوائد ))/4))( رواه الطرباين يف الكبري والأو�سط ورجال الكبري ثقات. 
)110) الرتغيب والرتهيب )484/3( 

)111) �سحيح م�سلم )4/))0) ـ 7)0)( احلديث )))))( برواياته ال�ست.
)112) رواه عبدالرزاق يف م�سنفه )8/9)4( وال�سافعي يف الأم ))/))( ويراجع : تلخي�ش التحبري،ط.قطر )9/4)(
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اأخاه فال يلطمّن  اأحدكم  اأخرى عنه بلفظ )اإذا قاتل  اأخاه فلجتنب الوجه( وفي رواية 
الوجه( وفي رواية اأخرى عنه بلفظ )اإذا قاتل اأحدكم اأخاه فلجتنب الوجه فاإن اهلل خلق 

اآدم على �سورته()3))(.
 ومن المعلوم بين اأهل العلم اأن هذه الأحكام تعم كل اإن�سان اآمن برئ غير محارب 
لالإ�سالم والم�سلمين)4))(، حيث دلت اآيات كثيرة واأحاديث �سحيحة على حرمة العتداء 
على اأي ذات روح، بل على الجمادات والبيئة، فالم�سلم يجب اأن يكون �سالحًا م�سلحًا 

نافعًا مفيدًا غير مف�سد.
 فقد حرم الإ�سالم ترويع الحيوانات وايذاءها فقد روى البخاري وم�سلم ب�سندهما 
عن ابن عمر اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال : )عذبت امراأة في هرة �سجنتها 
حتى ماتت فدخلت فيها النار، ل هي اأطعمتها و�سقتها اإذ حب�ستها، ول هي تركتها تاأكل 

من خ�سا�س الأر�س())))(.
بفتيان من قري�س قد ن�سبوا طيرًا يرمونه، وقد  اأنه مرَّ  ابن عمر  اأي�سًا عن   ورويا 
جعلوا ل�ساحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما راأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر : 
من فعل هذا ؟ لعن اهلل من فعل هذا ؟ اإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لعن من اتخذ 
�سيئًا فيه الروح غر�سًا())))(. ورويا اأي�سًا عن اأن�س قال : )نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم اأن ت�سبر البهائم()7))(.
وعقد م�سلم بابًا خا�سًا للنهي عن �سرب الحيوان في وجهه، وو�سمه فيه حيث روى 
عن ابن عبا�س اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مّر عليه حمار قد و�سم في وجهه، فقال: 
)لعن اهلل الذي و�سمه()8))(، وبهذا حافظ االإ�سالم حتى على جمال الحيوانات وعدم 

)113) �سحيح م�سلم، كتاب الرب )4/))0) ـ 7)0)( احلديث رقم )))) 
))11) يراجع : دليل الفاحلني �سرح ريا�س ال�ساحلني )04/4)( 

))11) �سحيح البخاري ))/4))(، وم�سلم، احلديث ))4))( 
)116) �سحيح البخاري )4/9))(، وم�سلم، احلديث )8)9)(، والغر�س هو الهدف 

)117) �سحيح البخاري )3/9)) ـ 4))( ن وم�سلم، احلديث )))9)( ومعناه اأن حتب�س للقتل. 
))11) �سحيح م�سلم، كتاب اللبا�س )73/3))( احلديث )7)))( 
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اإيذائها ولذلك ورد في رواية لم�سلم اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم نهى عن ال�سرب في الوجه، 
وعن الو�سم في الوجه)9))(، ولم يقبل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يفجع بطير 
اأبو داود والحاكم، وغيرهما عن ابن م�سعود قال : كّنا مع ر�سول اهلل �سلى  حيث روى 
رة معها فرخان، فاأخذنا فرخيها،  اهلل عليه و�سلم في �سفر فانطلق لحاجته، فراأينا حمَّ
رة فجعلت تعر�س، فجاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال : )من فجع هذه  فجاءت الّحمَّ

بولدها ؟ رّدوا ولدها اإليها …()0))(. 

اأنواعه  والإيذاء �سدًا محكمًا فحّرم كل  التخويف والإرهاب  الإ�سالم باب  �سّد   فقد 
اأو الهزل، ولم يكتف بالتحريم، واللعنة، والبعد عن  واأ�سكاله �سواء كان بطريق الجّد، 
المروعين،  والمخوفين  والموؤذين  المعتدين  لهوؤلء  بالنار  والعذاب  تعالى،  اهلل  رحمة 
وعقله،  ونف�سه،  الإن�سان،  دين  حماية  لأجل  والحدود  كالق�سا�س  عقوبات  �سرع  واإنما 
وعر�سه، ون�سله، وماله، واأمنه النف�سي والجتماعي، كما �سرع عقوبات تعزيرية تكميلية 
تخ�سع لجتهاد القا�سي لحماية هذه المقد�سات ولتحقيق الأمن وال�سالم للجميع حتى 

للحيوانات بكل الو�سائل المتاحة.

الترويع اأو الإرهاب لم يكن من �سمت الم�سلمين بل من �سفات 
الغالة : 

 حينما ندر�س التاأريخ الإ�سالمي بدءًا من الخالفة الرا�سدة نجد بو�سوح اأن الترويع 
لالآمنين الأبرياء لم يكن من �سفات الموؤمنين ال�سادقين، بل كان �سمتهم الرحمة،واإذا 
كان هناك من ي�ستحق عقوبة فاإن ذلك يتم عن طريق الإجراءات الق�سائية ب�سوابطها.

 كما اأن ميزان الحرب له خ�سو�سيته ومع ذلك فقد فر�س مجموعة من ال�سوابط 
الأخالقية والإن�سانية في حالة الحرب )كما �سياأتي(. 

)119) امل�سدر ال�سابق نف�سه 
)120) رواه اأبو داود ب�سند �سحيح، احلديث ))7))(، واحلاكم يف امل�ستدرك و�سححه ووافقه الذهبي )39/4)(، والبخاري يف 

الأدب املفرد ))38(، ويراجع لهذه االأحاديث : ريا�ش ال�ساحلني للنووي بتحقيق ال�سيخ �سعيب اأرنوؤوط )4)4 ـ ))4( 
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الجماعات  بع�س  اإلى  يعود  فاإنه  الإ�سالمي  التاأريخ  في  الترويع  من  نوع  وجد  واإذا   
المنحرفة الغالية، اأو المتطرفة، فقد قال اأحد العلماء الكبار في القرن الثالث الهجري : 
)وقد انزعج كثيرًا من اأقوال ب�سار بن برد واأ�سعاره الإلحادية( : )اأما واهلل لول اأن الغيلة 

خلق من اأخالق الغالية لبعثت اإليه من يبعج بطنه على م�سجعه())))(.

 وكان ديدن الغالة اأن اتخذوا الغتيال �سبياًل للق�ساء على مخالفيهم، فظهرت فرق 
يقول  الأموية))))(،  الدولة  اأواخر  الكوفة  في  والمت�سورية  كالمغيرية،  الخناقون  منهم 
اأ�سحابة  ياأمر  اإنه )كان   : المن�سورية  فرقة  رئي�س  العجلي  اأبي من�سور  ْوبختي عن  النَّ
بخنق من خالفهم وقتلهم بالغتيال، ويقول من خالفكم فهو كافر م�سرك فاقتلوه، فاإن 

هذا جهاد خفي()3))(. 

طريق  عن  والتعذيب  القتل  في  و�سورهم  الخناقين  هوؤالء  و�سائل  الجاحظ  وذكر   
الخنق والت�سميم، وعن طريق الحبال، والكالب ونحوها)4))(.

 وقد عاثت فرق الغالة والباطنية ف�سادًا في الأر�س في القرنيين الخام�س وال�ساد�س 
دخلوا  حتى  اأمرهم  ا�ستفحل  بل  والعلماء،  والدعاة  الحكام  خيار  فاغتالوا  الهجريين، 

الم�سجد الحرام ف�سفكوا دماء الحجيج في و�سط الم�سجد حول الكعبة الم�سرفة))))(. 

 كما اأن راأ�س الباطنية في القرن ال�ساد�س الهجري ح�سن ال�سباح قد اأثار الرعب في 
العالم الإ�سالمي واتخذ لنف�سه قلعة �سميت بقلعة الموت وكّون فرقًا لغتيالت بع�س كبار 

العلماء والوزراء لنظام الملك وغيره))))(.

)121) الكامل للمربد )94/3)(
)122) د.قحطان الدوري : ورقته عن االرهاب، املطبوع �سمن كتيب بعنوان الدين واالرهاب، ط. الر�ساد بغداد �ش7)

)123) فرق ال�سيعة للنوبختي )�س4)(
))12) انظر التف�سيل يف د. عبدالعزي الدوري : اجلذور التاأريخية لل�سعوبية )�س87، 89(

))12) يراجع : البداية والنهاية البن كثري، حتقيق د. عبداهلل الرتكي ط.هجر )4)/)3)(، واملنتظم )))/)9)( 
)126) يراجع : البداية والنهاية )))/ )7)( 
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الإرهاب في الع�سر الحا�سر :
 ي�سير كثير من المفكرين اإلى اأن مفهوم الإرهاب اأخذ يتبلور بعد قيام الثورة الفرن�سية، 
للحيلولة دون  واإرهاب الآخرين  الثورة،  اأعداء  ارتكبت ممار�سات قمعية لت�سفية  حيث 
و  0)/8/)79)م  بينهم  فيما  فرن�سا  في  الإرهاب  حكم  عرف  وهكذا  لها،  الت�سدي 

7)/)/794)م)7))(.  

 وكانت اأول حركة منظمة اأطلق عليها ا�سم )اإرهابيين( في التاأريخ هي حركة اليعاقية 
الجدد اللذين كانوا من اأن�سار الدولة القمعية)8))(.

�سور الإرهاب :
اأو  دينية،  اأو  �سيا�سية،  دوافعه  تكون  وقد  جماعيًا،  اأو  فرديًا،  يكون  قد  والإرهاب   
وخطف  الرهائن،  احتجاز  في  تكمن  اليوم  اأ�سكاله  ومعظم  اجتماعية  اأو  اقت�سادية 
الطائرات، وقتل الآمنين الأبرياء وبالأخ�س الن�ساء والأطفال، وزرع المتفجرات وجرائم 
القتل المنظمة، وال�سرقات الكبيرة التي ت�ستهدف مرافق الدولة الحيوية، والم�سارف، 
القت�سادية  والجرائم  والكهرباء  كالماء  الحيوية  للمن�ساآت  التخريب  جرائم  وكذلك 

المنظمة التي ت�ستهدف تحطيم اقت�ساد البلد وانهاك قواه.
النا�س لزعزعة  اإحداث الخوف والرعب في قلوب   ومن ال�سور المعنوية لالإرهاب 
منظمات  وتكوين  اأدمغتهم  وغ�سل  ولئهم  وتحويل  معنوياتهم  على  والتاأثير  عقيدتهم، 

�سرية غير م�سروعة لإثارة الرعب والفزع بين النا�س عن طريق التهديد والوعيد)9))(.

)127) د. �سباح كرم : حتديد اأف�سل الو�سائل والأ�ساليب ملكافحة الإرهاب )�س8( بحث مقدم اإلى جمل�س وزراء الداخلية العرب 
يف تون�س عام )98)، ود. ر�سدي عليان : ورقة عن االإرهاب، �سمن كتيب : الدين واالإرهاب ط.الر�ساد م بغداد )�ش3)(. 

))12) د. ر�سدي عليان : املرجع ال�سابق نف�سه، وم�سادره. 
)129) د. �سباح كرم : املرجع ال�سابق )�س0)(، ود. ر�سدي عليان )�س3)( 
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 وقد �سهد القرن الع�سرين اأعنف مظاهر العنف والإرهاب داخل العالم الإ�سالمي، 
وحقائقه،  ومعالمه  القرن  مظاهر  اأحد  فهو  كله،  العالم  بل  وال�سرقي  الغربي،  والعالم 

واأهم مظهر من مظاهر الجريمة ال�سيا�سية.
 ونظرًا لح�سور الإرهاب الدولي واثاره على الأمن وال�سالم الدوليين انعقد اجماع 
جرائم  ازدادت  ذلك  ومع  وتحريمه،  الدولي  الإرهاب  محاربة  على  الدولي  المجتمع 
اأربعين  من  مجموعة  3/))/9)9)اقتحمت  ففي  الأخيرة  العقود  في  الدولي  الإرهاب 
�سهيونيًا مقر الوفد ال�سوري في الأمم المتحدة وعاثوا فيه ف�سادًا، وفي عام 970) وقعت 
وغيرها،  الجنوبية،  اأمريكا  في  الأمريكيين  للدبلوما�سيين  واغتيال  اختطاف  عمليات 
وكثر اختطاف الطائرات من قبل منظمات اإرهابية، وتفجير المتفجرات في المكاتب، 
وفي 4/))/979) قامت مجموعة من الطلبة الإيرانيين بال�ستيالء على مبنى ال�سفارة 

الأمريكية واحتجزت كل من فيه رهائن ظلوا هكذا اأكثر من عام.
�سراح )7)(  باإطالق  كويتية طالب مختطفوها  اختطفت طائرة  وفي )/988/4)   
�سجينًا في الكويت، ومع تعثر المفاو�سات نفذوا تهديداتهم بقتل اأحد الرهائن الكويتيين 
واإلقاء جثمانه على اأر�س المطار، ثم قتلوا رهينة كويتية اأخرى ب�سورة وح�سية ا�سماأزت 

لها النفو�س، ثم بعد )))( يومًا �سلموا اأنف�سهم اإلى ال�سلطات الجزائرية.

لوكربي  فوق  اأمريكان  بان  ل�سركة  التابع  الطائرة  فجرت   (988/((/(( وفي   
با�سكوتلندا مما اأ�سفر عن مقتل )70)( �سخ�سًا)30)(. 

 وفي عام 998) فجرت ال�سفارتان الأمريكيتان في نيروبي، وا�ستمرت �سل�سة الإرهاب 
والعنف التي كانت اأقواها واأخطرها ما حدث في الحادي ع�سر من �سبتمبر الذي غّير 
معالم العالم والتحالفات الدولية، وبداأ ع�سر جديد من العالقات الدولية �سيطرت فيها 
اأمريكا كقطب واحد على مقاليد الأمور، واأعلنت الحرب العالمية الثالثة على ما ي�سمى 

بالإرهاب التي ل تـزال تداعياتها ماثلة للعين حتى الآن.

)130) د. اأحمد حممد رفعت، ود. �سالح بكر الطيار : االإرهاب الدويل، ط. مركز الدرا�سات العربي االأوربي 998 )�س 4) ـ ))( 
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اآثار الإرهاب :
).  زعزعة الأمن وال�ستقرار واإراقة دماء الأبرياء والآمنين بدون تحقيق اأي هدف، اأو 

فائدة.
). التكاليف الباه�سة ب�سبب تكاليف الحتياطات الأمنية والتامين �سد حوادث الإرهاب 

حيث ت�ساعدت اإلى اأرقام خيالية تقدر الباليين.
والنمو  التنمية  وعرقلة  وبنيته،  مقدماته،  و�سرب  القومي،  القت�ساد  �سعف   .3

القت�سادي.
4. ان�سغال الأمة بع�سها ببع�س وبالتالي ا�ستمرارية التخلف في الأمة الإ�سالمية وتفرقها 

وتمزقها.
الإ�سالمية  البالد  لحتالل  وت�سرفاته  الإرهاب  الطامعة  القوية  الدول  ا�ستغالل   .(
والهيمنة على ثرواتها وخيراتها، كما ن�ساهد ذلك اليوم بو�سوح في الونة الأخيرة.

اأ�سباب الإرهاب والعنف با�سم الدين :
الخا�سة  الع�سابات  بها  والإرهاب تقوم  العنف  اأنواعًا كثيرة من  اأن هناك   ل �سك 
بالنهب، والمافيا، والمخدرات فالبحث عن هذا النوع خارج عن مو�سوعنا، واإنما حديثنا 

ب حول الإرهاب والعنف با�سم الدين. من�سَ

 وعند التعمق والبحث والتحليل في الوقائع الإرهابية التي وقعت في الما�سي والحا�سر 
با�سم الدين نجد اأن هناك ارتباطًا وثيقًا بينها وبين الحركات المتطرفة الغالية في كل 

الأديان ال�سائدة.

 فلل�سهيونية العالمية دور كبير في العنف والعنف الم�ساد وبالأخ�س في فل�سطين، 
للعلماء  الفكري  الإرهاب  في  كبير  دور  �سمتها  عن  وخرجت  تطرفت  حينما  وللكني�سة 
بالعدام،  منهم  الكثيرين  على  وحكمت  التفتي�س  محاكم  لهم  اأقامت  حيث  الغربيين، 
ال�سليبيين  جرائم  يح�س  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ول  الكني�سة،  اآراء  لمخالفتهم  الحرق  اأو 
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في الندل�س )ا�سبانيا وبرتغال( في حق الم�سلمين واليهود، وكذلك ارتبط العنف في 
والباطنية  والقرامطة  كالخوارج،  الغالية  المتطرفة  بالحركات  الإ�سالمي  المجتمع 
بجميع فرقها، ثم اإلى الحركات المتطرفة المعا�سرة التي اأباحت الدماء و�سفكتها دون 

تحقيق اأي هدف نافع.

اأ�سباب التطرف الديني :
فتعالج من خالل ما ياأتي : 

))( الجانب التاأ�سيلي المتمثل في ن�سر ثقافة الرحمة وال�سعة والتي�سير، والتحذير 
ال�سديد من الغلو )مجاوزة الو�سطية( :

والتفريط  والغلو واالفراط  التطرف  اأولى عنايته بمحاربة  اأو نظامًا   فال نجد دينًا 
في كل �سيء مثل الإ�سالم، فقد �سّن عليه حربًا، وحذر منه تحذيرات �سديدة، فقد نعى 
ابتدعوا  اأو  وترهبوا  حق،  بغير  دينهم  في  غلو  الذين  الكتاب  اأهل  على  الكريم  القراآن 
 فِي ِديِنُكْم 

ْ
ِكتَاِب اَل َتْغلُوا

ْ
ْهَل ال

َ
الرهبانية وترك الدنيا وطيـباتها فقال تعالى :﴿قُْل يَا أ

﴾))3)( وقال الر�سول الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم : )اإياكم والغلو في الدين  َحّقِ
ْ
َغيَْر ال

فاإنما هلك َمْن قبلكم بالغلو في الدين())3)( قال الإمام ابن تيمية : )قوله« اإياكم والغلو 
في الدين » عام في جميع اأنواع الغلو في العتقادات والأعمال، والغلو : مجاوزة الحد 

والن�سارى اأكثر غلوًا في العتقاد والعمل من �سائر الطوائف()33)(.   .…
 وقد ذكر الر�سول عاقبة وخيمة لأهل الغلو والتطرف وهي الهالك في الدين والدنيا 
المتعمقون  اأي  النووي:  الإمام  قال  مرات  ثالث  المتنطعون()34)(  )هلك   : قال  حيث 

المجاوزون الحدود في اأقوالهم واأفعالهم(. 
)131) �سورة املائدة / الآية 77

)132) رواه اأحمد يف م�سنده ، وابن ماجه ، والن�سائي ، واحلاكم يف امل�ستدرك ، و�سححه ونقل املناوي يف الفي�س )3/)))( عن 
ابن تيمية قوله : هذا ا�سناد �سحيح على �سرط م�سلم 

)133) جمموع الفتاوى لبن تيمية 
))13) رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب 
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 : تعالى  فقال  و�سطًا  اأمة  الأمة  هذه  وجعل  الو�سطية،  اإلى  الإ�سالم  دعا  ولذلك   
الّرَُسوُل  َوَيُكوَن  الّنَاِس  َعلَى  ُشَهَداء   

ْ
ِتَُكونُوا

لّ وََسًطا  ًة  ّمَ
ُ
أ نَاُكْم 

ْ
َجَعل ﴿  َوَكَذلَِك 

َعلَيُْكْم َشِهيًدا﴾))3)(، ولذلك علمهم منهج الو�سطية في العبادات والعقائد والعادات 
ْنيَا َحَسنًَة  والملب�س والماأكل والم�سرب ـ كما �سبق ـ، وجعل �سعارهم ﴿َرّبَنَا آتِنَا فِي الّدُ
َوِف اآلِخَرِة َحَسنًَة﴾))3)(ودعا اإلى التمتع بالدنيا وملذاتها بالحالل، واأنكر على من يقول 
ِمَن  ّيِبَاِت  َوالّطَ ِلِعبَاِدهِ  ْخَرَج 

َ
أ الَِّتَي   َِّ الل ِزينََة  َم  َحّرَ َمْن  الزينة محرمة فقال ﴿قُْل  باأن 

﴿َوال تَنَس  اأي�سًا :  ْنيَا َخالَِصًة ﴾)37)(وقال  الّدُ َحيَاِة 
ْ
ال  فِي 

ْ
لِلَِّذيَن آَمنُوا قُْل ِهي  ْزِق  الّرِ

رِْض ﴾)38)(. 
َ
َفَساَد فِي األ

ْ
َُّ إِلَيَْك َوال َتبِْغ ال ْحَسَن الل

َ
ْحِسن َكَما أ

َ
ْنيَا َوأ نَِصيبََك ِمَن الّدُ

 واأو�سح الر�سول منهجه وطريقته في التعامل مع اأمور الدنيا حينما �سمع اأن بع�سهم 
يريد البتعاد عن اأكل اللحم، وعن الزواج، والنوم في الليل فقال : )ما بال اأقوام يقول 
اأحدهم كذا وكذا …لكني اأ�سوم واأفطر واأنام واأقوم واآكل اللحم واأتزوج الن�ساء فمن 

رغب �سنتي فلي�س مني()39)(.

بين التطرف والتم�سك :
 ومن ال�سرورة االإ�سارة اإلى اأن التم�سك بالكتاب وال�سنة، اأو باالأحوط من اآراء الفقهاء 
لي�س تطرفًا، واإنما التطرف هو التجاوز عن الحد الو�سط مع التع�سب للراأي تع�سبًا ل 
اأو العتداد بالذات اأكثر من  اإلى التكبر  يعترف معه لالآخرين بوجود، وقد يوؤدي ذلك 
ال�سرعية(  الن�سو�س  فهم  اإلى  محتاجين  يزالون  ل  )وهم  بع�سهم  �سمعنا  فقد  لزم، 

يقولون : )هم ـ اأي اأبو حنيفة ومالك وال�سافعي ونحوهم ـ رجال، ونحن رجال( 

))13) �سورة البقرة/ الآية 43)
)136) �سورة البقرة / الآية )0)

)137) �سورة الأعراف / الآية )3
))13) �سورة الق�س�س / الآية 77

)139) احلديث �سحيح متفق عليه عن عائ�سة 
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 ومن مظاهر التطرف اأي�سًا : التزام الت�سدد على النف�س، والت�سديد على الغير في غير 
اأن الإ�سالم دين التي�سير في الأحكام،  محله واإلزامهم بما لم يلزمهم اهلل به في حين 
والتب�سير في الدعوة فقال �سلى اهلل عليه و�سلم : )ي�سروا ول تع�سروا وب�سروا ول تنفروا()40)(. 

ال�ست�سهاد  في  يخطئون  وهم  التعامل،  في  والخ�سونة  الغل�سة  اأي�سًا  ومن مظاهره   
فيكم  َظًة﴾)وليجدوا 

ْ
ِغل ِفيُكْم   

ْ
يَِجُدوا

ْ
﴿َول الأعداء  مع  الحرب  حالة  في  نزلت  باآية 

غلظة())4)(. 

الجرح  باب  من  غيبتهم  في  والت�ساهل  بالنا�س،  الظن  �سوء  اأي�سًا  مظاهره  ومن   
والتعديل في حين اأن من اأخالق الإ�سالم ح�سن الظن بهم والتما�س الأعذار لهم.

لهم،  للمخالفين  والتكفير  التف�سيق  هاوية  في  ال�سقوط  الخطيرة  مظاهره  ومن   
وحينئٍذ تكون الكارثة حيث حينئٍذ ت�سقط ع�سمتهم وت�سفك دمائهم))4)(.

والمدر�سة  والرو�سة  والأ�سرة،  البيت  خالل  من  والتوعوي  التربوي  الجانب   )((
والجامعة، بحيث تركز على منع الت�سدد والتطرف ون�سر ثقافة المحبة والقبول بالآخر.

)3( الجانب العقابي من خالل العقوبات من الحدود والتعازير المرتبطة بالتطرف 
والإرهاب الداخلي، والدولي.

 / والإ�سالم  والن�سرانية  اليهودية  بين  والعنف  الإرهاب 
نظريًا وتطبيقيًا :

وذكرى  ورحمة  وهدى  لالإن�سانية  رحمة  اأ�سلها  في  ال�سماوية  الأديان  اأن  �سك  ل   
يقول  حيث  ال�سحيحة،  ال�سماوية  الكتب  جميع  الكريم  القراآن  و�سف  هكذا  لالإن�سان، 
الّنَِبّيُوَن﴾)43)(،  بَِها  يَْحُكُم  َونُوٌر  ُهًدى  ِفيَها  الّتَْوَراَة  نَا 

ْ
نَزل

َ
أ ﴿إِنَّا   : التوراة  تعالى عن 

 (1(0(
)1)1) �سورة التوبة / الآية 3))

)2)1) يراجع : ال�سيخ يو�سف القر�ساوي : كتابه القيم » ال�سحوة الإ�سالمية بني اجلحود والتطرف » ط.االأمة بقطر )40)هـ 
)3)1) �سورة املائدة / الآية 44 ـ )4
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قًا لَِّما َبيَْن يََديِْه  يْنَا َعلَى آثَارِِهم بِِعيَسى ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ وعن النجيل قال تعالى : ﴿َوَقّفَ
قًا لَِّما َبيَْن يََديِْه ِمَن الّتَْوَراِة َوُهًدى  ِمَن الّتَْوَراِة َوآتَيْنَاُه اإِلنِجيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ

ُمّتَِقيَن﴾)44)(. 
ْ
ِل
َوَموِْعَظًة لّ

 ولكن الكتب ال�سماوية ال�سابقة على القراآن الكريم قد �ساعت معظم معالمها بين 
بعد حوالي  كتبت  التي  التوراة  نزول  بعد  الذي طراأ  الن�سيان  وبين  المتعمد،  التحريف 
�سبعمائة �سنة، التلمود بعد األفي �سنة))4)(، ونحن في هذه الدرا�سة نعتمد على التوراة 

والأناجيل المتوافرة بين اأيدينا التي يعتقدها اليهود والن�سارى اأنها كتبهم المنـزلة.

التوراة والعنف :
ب�سكل غريب،  الجماعية  الإبادة  اإلى  التوراة ن�سو�س كثيرة تدعو بكل و�سوح   ففي 
فقد جاء فيها : )اإن مدن هذه ال�سعوب المورثة اإليك من مولك الرب هي الوحيدة التي 
والعموريين  الحيثيين  … بل �ستجعلها محظورة على  يعي�س فيها  لم تدع مخلوقًا حيًا 
والفريزيين كما اأمرك الرب مولك…())4)( ومنها : )الآن اإذن ا�سرب اآمالك، واحظر 
والر�سع  والأطفال  والن�ساء  الرجال  الكل،  اقتل  �سيئًا،  له  تترك  ول  يملك  ما  كل  عليه 

والأبقار والخراف والجمال والحمير()47)(. 
 يقول الفيل�سوف الفرن�سي جارودي : )وهذا التبرير التوراتي للقتل، هذا الإ�سفاء 
لل�سرعية على العداوات المتتالية و�سم اأر�س الغير.. يجعل اليهود ير�سون ويقبلون ما 
ل يمكن قبوله عقاًل()48)(، وجاء في التوراة )عددج))ع33 و )) )اإن لم تطردوا �سكان 
الأر�س من اأمامكم يكون الذين ت�ستبقون منهم اأ�سواكًا في اأعينكم، وماخ�س في جوانبكم 

وي�سايقونكم على الأر�س التي اأنتم �ساكنون فيها(.

)))1) امل�سدر ال�سابق نف�سه 
)))1) انظر ملزيد من التف�سيل » د. موري�ش بوكاي : التوراة واالجنيل والقراآن والعلم، ط.دار املعارف مب�سر 

)6)1) نقاًل عما ذكره الأ�ستاذ اجلارودي : املرجع ال�سابق )�س))( 
)7)1) املرجع ال�سابق 

)))1) جارودي : ملف اإ�سرائيل )�س))( 
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 وفي �سفر تثية ج7ع))ـ)) : )ل ترهب وجوههم لأن الرب اإلهك في و�سطك اله عظيم 
ومخوف، ولكن الرب اإلهك يطرد هوؤلء ال�سعوب من اأمامك قليال قليال.. ل ت�ستطيع اأن 
بهم  ويوقع  اأمامك  اإلهك  الرب  ويدفع  البرية..  وحو�س  عليك  تكثر  لئال  �سريعًا  تفنيهم 
ا�سطرابًا عظيمًا حتى يفنوا، ويفع ملوكهم اإلى يدك فتمحوا ا�سمهم من تحت ال�سماء(.

 وفي �سفر تثنية ج0)ع0)ـ7) : )حين تقترب من مدينة لكي تحاربها ا�ستدعها اإلى 
لك  يكون  فيها  الموجودة  ال�سعوب  فكل  لك  وفتحت  ال�سلح  اإلى  اأجابتك  فاإن  ال�سلح، 
للت�سخير، وي�ستعبد لك، واإن لم ت�سالمك وعملت معك حربًا فحا�سرها واإذا دفعها الرب 
اإلهك اإلى يدك فا�سرب جميع ذكورها بحد ال�سيف، واأما الن�ساء والأطفال والبهائم وكل 
الرب  اأعطال  التي  اأعداءك  وتاأكل غنيمة  لنف�سك  فتغنمها  المدينة كل غنيمتها  ما في 
اإلهك.. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا التي لي�ست من مدن هوؤلء الأمم ها 
هنا،واأما مدن هوؤلء ال�سعوب التي يعطيك الرب اإلهك ن�سيبك فال ت�ستبق منها ن�سمة 

واحدة(.

 ونجد في التلمود ن�سو�سًا تدل على تمايز اليهود عن غيرهم، منها : )اليهود اأحب 
اإلى اهلل من المالئكة، وهم من عن�سر اهلل كالولد من عن�سر اأبيه، فمن ي�سفع اليهود 

ي�سفع اهلل( !

اإ�سرائيليًا فالأممي  اأممي  : )اإذا �سرب  التلمود )�سنهدين �س ))، 8)(   وجاء في 
المخلوق  النطفة  )ان   : )�س94(  بالحرف  اور�سليم  تلمود  في  وجاء  الموت(!  ي�ستحق 
ويعتبر   ،! ح�سان(  نطفة..  هي  اليهودية  الديانة  عن  الخارجين  ال�سعوب  باقي  منها 
التلمود اأي�سًا : )الأجانب ـ اأي غير اليهود ـ كالبًا لأنه مذكور في �سفر الخروج )))، ))( 

اأن الأعياد المقد�سة لم تجعل لالأجانب ول للكالب( !.

 وفي تف�سيرات للرابي مو�سى بن نعمان، والحاخام ر�سى لعبارة �سفر الخروج : )اإن 
الكلب اأف�سل من الأجنبي لأنه م�سرح لليهودي في الأعياد اأن يطعم الكلب ولي�س له اأن 

يطعم الأجنبي، اأو يعطيه لحمًا بل يعطيه للكلب( !
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 ويقول الحاخام باربانيل : )ال�سعب المختار فقط ي�ستحق الحياة الأبدية، واما باقي 
ال�سعوب فمثلهم كمثل الحمير(، ويقول الرابي مناحم : )اأيها اليهود انكم من بني الب�سر 
لأن اأرواحكم م�سدرها روح اهلل، واأما باقي الأمم فلي�ست كذلك لأن اأرواحهم م�سدرها 
الروح النج�سة(!، ويقول الحاخام اأربل : )اأن الخارجين عن دين اليهود خنازير نج�سة، 
واإذا كان الأجنبي ـ اأي غير اليهودي ـ قد خلق من على هيئة الإن�سان فما ذلك اإّل ليكون 

لئقًا لخدمة اليهود التي خلقت الدنيا لأجلهم(!!.
 وبع�س الن�سو�س تدل على اأن اهلل تعالى �سلط اليهود على اأموال باقي الأمم ودمائهم 
! حيث جاء في التلمود ما يف�سر هذه العبارة…هكذا : )اإذا �سرق اأولد نوح ـ اأي غير 
اليهودـ  �سيئًا ولو كانت قيمته طفيفة جدًا ي�ستحقون الموت لأنهم قد خالفوا الو�سايا التي 
اأعطاها اهلل لهم، واأما اليهود فم�سرح لهم اأن ي�سروا الأممي لأنه جاء في الو�سايا : »ل 
ت�سرق مال القريب« … وكا دام مو�سى لم يكتب في الو�سية » ل ت�سرق مال الأممي » فاإن 

�سلب ماله ل يخالف الو�سايا.. ح�سب راأي علماء التلمود(!.
راأيه  كان  المهمين  الحاخامات  اأحد  �سموئيل  الرابي  )اأن  اأي�سًا  التلمود  في  وجاء   
الأجنبي  الذهب كان يظنها  اآنية من  نف�سه  ا�سترى هو  الأجانب مباحة، وقد  اأن �سرقة 
نحا�سًا، ودفع ثمنها اأربعة دراهم فقط، وهو ثمن بخ�س، و�سرق درهمًا اآخر من البائع( !.

 يقول ال�سير ريت�سارد بورتون في كتابه : )اليهود، النور، والإ�سالم / �س 73( : )اإن 
اأهم نقطة في المتقدات اليهودية الحديثة هي اأن الأجانب ـ اأي غير اليهود ـ لي�سو �سوى 
حيوانات متوح�سة حقوقها ل تزيد عن حقوق الحيوانات الهائمة في الحقول( ويقول في 
)�س)8( : )يقول التلمود : عندنا منا�سبتان دمويتان تر�سيان اإلهنا » يهوه » اإحداهما 

عيد الفطائر الممزوجة بالدماء الب�سرية، والأخرى مرا�سيم ختان اأطفالنا(. 

اإّل بتناول الفطير الممزوج بالدماء   ولليهود عيدان مقد�سان ل تتم الفرحة فيهما 
الب�سرية وهما عيد البوريم )Porim( في مار�س كل عام، وعيد الف�سح في اإبريل اأيام 

عيد الف�سح عند الم�سيحيين)49)(.

)9)1) عبداهلل التل : املرجع ال�سابق )�س80( 
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 ولقد دّون الأ�ستاذ اأرنولد ليز اأهم حوادث الذبح الم�سهورة لبنات واأطفال الن�سارى 
 Jewich Ritual( بعنوان   (938 عام  ن�سره  كتاب  في  اليهود  اأيدي  على  اأوربا  في 
في  بالدماء  الممزوجة  للفطائر  دمه  ا�ستنزاف  لأجل  كان معظمهم  Murden( حيث 

هذين العيدين، وزاد عددهم على خم�سين طفاًل وبنتًا، منها حادثة في عام 44)) في 
بريطانيا وجدت جثة �سبي عمره )))( �سنة في كي�س ملقى تحت �سجرة م�ستنزف دمه 
من جراح عديدة اأيام عيد الف�سح اليهودي، ارت�سى عمدة البلدة، ولم يقدم للمحاكمة، 
وليام(، وفي عام ))))م في بريطانيا خطف  : )القدي�س  ال�سحية لقب  ولكن منحت 
اليهود طفاًل م�سيحيًا يدعى )Hugh( اأيام عيد الف�سح، ف�سلبوه، وا�ستنزفوا دمه، ثم 
عثر على جثته في بئر قرب منزل يهودي يدعى جوبين الذي اعترف على �سركائه بعد 
اأن وعده القا�سي بالعفو عنه، فجرت محاكمة ))9( يهوديًا اأعدم منهم )8)( ورف�س 

الملك هنري الثالث العفو عن اليهودي الذي اعترف.

نظرة تحليلية :
»همجية   : كتابه  في  العالم  اإلى  ال�سهيونية  النظرة  حنا  بول�س  الأب  اخت�سر  لقد   
قراآن  وللم�سلم  العالم،  به  يب�سر  اإنجيل  )للن�سراني   : يقول  حيث  ال�سهيونية«  التعالم 
ين�سره بين جميع ال�سعوب، اأما الإ�سرائيلي فله كتابان : كتاب معروف ل يعمل به، وهو 
التوراة، واآخر مجهول عند العالم يدعى »التلمود يف�سله على الأول ويدر�سه خفية وهو 

اأ�سا�س كل م�سيبة »()0))(.

اأموال  واأن  بالغير،  اعترافهم  وعدم  �سرورهم  كل  مفتاح  اليهودية هي  والعن�سرية   
ذلك  اإ�سناده  والخطير  لهم  يعملون  عبيد  وغيرهم  �سادة  لأنهم  لهم  حالل  الآخرين 
اإلى اهلل، وتبريره على اأ�سا�س ديني ون�سو�س من التوراة والتلمود كما قال اهلل تعالى: 
 
ْ
ّنَُهْم قَالُوا

َ
َ َما ُدْمَت َعلَيِْه قَائًِما َذلَِك بِأ

ّ
هِ إِلَيَْك إِال َ يُؤَّدِ

ّ
َمنُْه بِِدينَاٍر ال

ْ
ْن إِن تَأ ﴿  َوِمنُْهم ّمَ

)0)1) االأب وبل�ش حنا : همجية التعاليم ال�سهيونية،ط.املكتب االإ�سالمي بريوت )�ش0)(
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َكِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن ﴾))))(، ويقول 
ْ
َِّ ال ّيِيَن َسِبيٌل َوَيُقولُوَن َعلَى الل ّمِ

ُ
لَيَْس َعلَيْنَا فِي األ

الأب بول�س: )اإن الن�سارى يوؤمنون باأن اهلل اأبو الجميع، الم�سلمون يوؤمنون باأن اهلل رّب 
العالمين، واأما ال�سهيونيون فال يريدون الإله اإّل لهم وحدهم، ولهذا عرف عندهم اأنه 

اإله اإ�سرائيل())))(.

قول حق يقت�سيه الإن�ساف :
 على الرغم من تركيز ال�سهاينة على الن�سو�س المت�سددة في التوراة والتلمود في 
الت�سوه والعن�سرية، لكن التوراة ل تزال فيها ن�سو�س تتحدث عن الرحمة في مجالت 
كثيرة ففي �سفر الخروج )0):)( : )الرب ي�سنع رحمة اإلى األوف من محبيه وحافظي 
و�ساياه( وفي �سفر يونان )4:)( قال النبي مخاطبًا : علمت اأنك اإله حنون رحيم طويل 

الأناة، وكثير الراأفة، ونادم على ال�سّر !(
 وتكرر لفظ »رحوم« اأربع ع�سرة مرة وال �سيما بمنا�سبة ال�سيق الذي يح�ش به ال�سعب 
في زمن المنفى)3))( وفي المزمور ))8:))( في وقت ال�سّر وال�سطهاد اأطلق الموؤمن 
�سفر  وفي  والأمانة(  الراأفة  كثير  الأناة  طويل  حنون  رحيم  رب  يا  )واأنت   : قال  �سوته 

خروج )9:33)( قال الرب : )ا�سفح عمن اأ�سفح، وارحم من اأرحم(.

 ولكن هذه الرحمة والراأفة الموجودة في العهد القديم ف�ّسرها معظم اليهود باأنها 
خا�سة باإبراهيم، ويعقوب، واأهل يابي�س جلعا، وم�سيح الرب، وداود، واأيوب، وراعوت، 
و�سعب اهلل)4))( واإن كانت بع�س الن�سو�س عامة لل�سعفاء والم�ساكين، واليتامى والأرامل 
والغرباء، ونحو ذلك ففي �سفر التثنية )0):9)( )اأحبوا الغريب فاإنكم كنتم غرباء في 

م�سر(.

)1)1) �سورة اآل عمرن / الآية )7
)2)1) الأب بول�س حنا : امل�سدر ال�سابق )�س0) ـ ))(

)3)1) بول�س الفغايل : بحثه بعنوان : »رحمة اهلل للعاملني يف العهد القدمي« من�سور �سمن كتاب : » الرحمة الإلهية يف امل�سيحية 
والإ�سالم » ط.املكتبة البول�سية 999) لبنان )�س7)(

)))1) �سفر تكوين )3 : )، )، ويراجع : بول�س الفغاين بحثه ال�سابق )�س44(
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وبالأخ�س  والراأفة  الرحمة  على  تدل  ن�سو�س  فيها  زال  ل  والمزامير  فالتوراة   
بالم�ساكين والغرباء ولكن المهم هو التطبيق كما اأن هذه الن�سو�س غلبت بالن�سو�س 

الكثيرة الواردة في ال�سدة والق�سوة والعن�سرية.

الجانب التطبيقي لالإرهاب والعنف اليهودي :
 اإذا قراأنا تاأريخ ال�سراعات والحروب لوجدنا اأن لليهود دورًا بارزًا في هذا المجال 
اإبادة من قبل الرومان والفر�س، والن�سارى،  فقد تعر�ست اليهود لمحن كثيرة وحروب 
وفي اأماكن كثيرة، ولكن اليهود اأنف�سهم لهم �سجل خطير في الإبادة الجماعية، والإرهاب 
والعنف على مّر التاأريخ، معظمهم ق�ساة حتى على اأنبيائهم و�سلحائهم، فكانوا يمثلون 
الن�سو�س التي ذكرناها من التوراة والتلمود، حيث كانوا ينتقمون من ال�سعوب المغلوبة �سّر 
انتقام، فقد جاء في �سفر التثنية )قال الرب ل تخف فاإني قد دفعته اإلى يدك … فاأ�سلم 
الرب اإلهنا اإلى اأيدينا عوج ملك باثنان اأي�سًا وجميع قومه و�سربناه حتى لم يبق له باق …. 
رجالها ون�ساءها واأطفالها …( وجاء في �سفر ي�سوع من التوراة الإبادة الجماعية للب�سر 
والبقر والغنم والحمير والن�ساء والأطفال وكل ما في مدينة اأريحا، فاأحرقوها وما فيها 

بالنار اإّل الذهب والف�سة والنحا�س فاإنها جعلت في خزانة بيت الرب.

ح�سب  ـ  الرب  باأمر  ب�سرية  مجزرة  عن  يتحدث   (7 ـ   ( من  اأي�سًا  ي�سوع  �سفر  وفي   
المذكور ـ بقتل اآلف من الأ�سرى )ولما فرغ بنو اإ�سرائيل من قتل جميع �سكان العي في 
ال�سحراء وال�سرية رجع جميع اإ�سرائيل اإلى العي و�سربوها بال�سيف وكان جملة من قتل 

في ذلك اليوم من رجل وامراأة اثني ع�سر األفًا ….(

 واإذا األقينا نظرة على التاأريخ المعا�سر لوجدنا جرائم ب�سعة ارتكبها اليهود في فل�سطين 
على اأيدي ع�سابات فتاكة مثل ع�سابة اإرجون زفاي ليومي برئا�سة بيجن الذي و�سفه بن 
جوريون نف�سه باأنه هتلري بمعنى الكلمة، يقول الفيل�سوف جارودي : )وعندما قام بيجن 
باأول زيارة له اإلى الوليات المتحدة الأمريكية، اأر�سلت جماعة من اأعظم ال�سخ�سيات 
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اليهودية، على راأ�سهم اأين�ستاين ر�سالة اإلى مدير النيويورك تايمز جاء فيها : )لي�س من 
المت�سور اأن يقوم نف�س الأ�سخا�س الذين يعار�سون الفا�سية في العالم بتاأبيد ال�سيد بيجن 
اإذا عرفوا بال�سبط مراميه ال�سيا�سية وان�سطته المختلفة فهو زعيم حزب �سيا�سي ي�سبه 
يتنظيمه وباأ�ساليبه، ومناهجه وفل�سفته ال�سيا�سية : الأحزاب النازية والفا�سية، فاأع�ساء 
حزبه ينتمون اإلى ع�سابة : )اإرجون زفاي ليومي المنظمة الإرهابية اليمينية المتطرفة 
في فل�سطين …، وت�سرف بيجن واأن�ساره في قرية دير يا�سين العربية دليل ب�سع على 
ولم  الآمنة،  القرية  تلك  الإرهابيين  من  فريق  هاجم  ففي 948/4/9)   ،.… �سيا�سته 
يكن بها هدف ع�سكري … وذبحوا كل �سكانها تقريبًا …. ويعر�س الموقعون على هذه 
الر�سالة بع�س الحقائق ذات المغزى عن ال�سيد بيجن وحزبه، ويطالبون باإلحاح كل من 

يهمه الأمر اأن ل ي�ساند هذا الوجه الأخير من اأوجه الفا�سية())))(.

 واأما �سارون رئي�س وزراء اإ�سرائيل الحالي فتاأريخه مليء بالإرهاب والدماء والمنهي 
بمذبحة �سبرا و�ساتيال التي راح �سحيتها مئات الآلف من ال�سناء والأطفال وال�سيوخ، 
فكانت اأول هجمة له ولرجاله على قرية قبية الفل�سطينية بالأردن وذلك في ليلة 4) ـ )) 
اكتوبر 4)9) وذبحوا �ستة و�ستين من الأهالي ثالثة اأرباعهم من الن�ساء والأطفال، وقال 
مراقبوا الأمم المتحدة في تقريرهم لمجل�س الأمن اإنهم عندما و�سلوا تلك القرية بعد 
الر�سا�س  واآثار عدد كبير من  بالر�سا�س،  : )راأوا جثثًا متخنة  المذبحة  �ساعتين من 
على الأبواب والنوافذ في المنازل التي هدمت مما يدل على اأن ال�سكان قد حيل بينهم 
وبين مغادرة منازلهم المنهارة …. وتجمع �سهادة ال�سهود في ليلة الرعب تلك على ان 

الجنود الإ�سرائيليين ي�سعون الديناميت في المنازل ….())))(.

 وذكر �سحيفة )هاعولم( في عددها بتاريخ 4)/973/8) : )في حرب 7)9) كان 
الجي�س الذي هاجم �سيناء تحت قيادة �سارون وهو الم�سوؤول �سخ�سيًا عن م�سرع مئات 

ً ناقاًل عن كتاب الفريد ليلينتال )�س))3(، ويراجع : عبداهلل التل : امل�سدر ال�سابق  )))1) جارودي : ملف فل�سطني )�س)8)
)�س))3(

)6)1) جارودي : ملف اإ�سرائيل )�س)8)(، وعبداهلل التل امل�سدر ال�سابق )))3(
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من الجنود الم�سريين، اإذ رف�س اعتبارهم اأ�سرى حرب خالل الأيام الخيرة للحرب، 
لأن تعليمات مو�س ديان كانت : )تق�سي بعدم اللتجاء اإلى ا�سر الجنود الم�سريين في 

�سيناء وتاأمر باإبادتهم(.

القوية  بالعالقة  المكلف  هو  �سامير  ا�سحاق  كان  لليهود  الأدوار  توزيع  باب  ومن   
باألمانيا النازية فكان اأحد الزعماء الثالثة في الجماعة المعروفة بـ )مجموعة �ستون( 
ال�سرية  المحفوظات  اأثناء اطالعه على  الألماني كالو�س بونحن  الموؤرخ  اكت�سف  حيث 
 (94( عان  األمانيا  خارجية  وزير  مع  خطة  المجموعة  لهذه  كان  حيث  الثالث،  للرابح 
لت�سكيل دولة اليهود في فل�سطين تكون مرتبطة بمعاهدة مع الرابح الألماني، ولذلك قام 
�سامير بتدبير قتل الوزير النجليزي لل�سرق الأو�سط اللورد موين في القاهرة على يد 

مجموعة �سترن، وقتل الو�سيط الدولي برنادون في القد�س فيما بعد)7))(. 
 وحينما اعتر�س بيريز على �سارون عن مذبحة �سبرا و�ساتيال قال �سارون له بمكيال 
اأكبر فقال : اأين كنت حينما ذبح األفا �سخ�س في تل الزعتر ـ ح�سب تقديرات ال�سليب 

الأحمر الدولي ـ األ�ست وزيرًا للدفاع وقمت بت�سليح الكتائب الم�سيحية ؟ !)8))(.
 وقد عاث ال�سهاينة ف�سادًا اأو خوفًا بعد هجرتهم اإلى فل�سطين فن�سفت ع�ساباتهم 
كبيرًا  عددًا  وخطفت  داود،  الملك  فندق  ن�سفت  كما  المركزية،  الحديد  �سكك  ج�سور 
من ال�سباط والجنود االنجليز، ثم ا�ستولت على االأ�سلحة والذخائر من مخازن الجي�ش 
وال�سوي�س تحت مراأى وم�سمع كبار قادة النجليز اليهود المنتدبين مثل الحاكم العام 

هريرت �سمويل، والنائب العام نورمان بنتو�س، ومدير غدارة الهجرة حايم �سون)9))(.
على  تتناف�سان  كانتا  اللتان  و�سترن  الأرجون،   : الع�سابات  هذه  مقدم  في  وكانت   
الزهو والفتخار على ما �سجلته من بطولة في تنفيذ )عملية الذعر( التي كانت بموافقة 
بن غوربون والقيادة الع�سكرية،وهي تق�سي بالقيام بحمالت دموية على مزارع العرب 

)7)1) مقال الربوفي�سور اإ�سرائيل �ساهاك يف جملة زوهدريك /عدد �سبتمرب )98)، امل�سار اإليه يف ملف اإ�سرائيل )�س)8)(
)))1) جارودي : امل�سدر ال�سابق )�س)8)( 

)9)1) فتحي الرملي : امل�سدر ال�سابق )�س8))()
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في  جري�سولد  لورن�س  الأمريكي  لكاتب  الحديث  ولأدع  الفرار،  اإلى  لي�سطروا  وقراهم 
كتابه المعروف : )هذا �سيف اهلل( اإذ يقول : )… ففي فجر 9) اإبريل 948) بينما كان 
الفالحون العرب ين�سبون الخيام في �سوق القرية زحفت دبابتان من طراز )�سيرمان( 
اإلى مداخل دير يا�سين فمرت على ج�سدي اثنين من الفالحين … وخلفهما خم�سمائة 

م�سلح مزودين بالأ�سلحة.. فاأطلقوا النار على الأهالي جميعًا..( 
 وفي دير يا�سين تكررت مذابح اأريحا التي جاء و�سفها في التوراة )واقتلوا كل من في 

المدينة من رجل وامراأة، من طفل و�سيخ، حتى البقر والغنم، والحمير بحد ال�سيف(.

 وكانت من قطائع دير يا�سين اأن الن�ساء والأطفال يقتلون اأمام الرجال ثم الرجال 
بئر  في  فوجد  الدولي  الأحمر  ال�سليب  مندوب  دخل  يومين  وبعد  اإربًا،  اإربًا  ويقطعون 

قديمة مائتي جثة)0))(. 

 وقد كررت هذه الع�سابات هذه الفظائع في اكثر من قرية ومدينة مثل باقا، وقرية 
بيت الخوري، وقرية ن�سر الدين التي كانت �سحاياها بين قتيل وم�سوه األفا ومائتين دون 
قرية بيت درا�س بقرت بطون الن�ساء الحوامل اأي�سًا، وذبح عدد من الأطفال، اأما قرية 
الزيتون فقد ن�سف م�سجدها بكل من فيه اأثناء ال�سالة، ومجزرة كفر قا�سم التي راح 

�سحيتها 7) عربيًا، بينهم 7) من الن�ساء والأطفال اإ�سافة اإلى جرح )) �سخ�سًا))))(. 

 وتفخر جريد )مفراك( في 948/9/7) التي تنطق بل�سان �سترن بنجاح هذه العمليات 
فل�سطين،واعتبرت  اإلى خارج  الفرار  على  مليون عربي  نحو  واإجبار  العرب،  ترويع  في 
اأكبر �سربة �سدت عزائمنا وقّوت معنوياتنا،  بالعدو  اأنزلت  يا�سين)معجزة  عملية دير 

وهو انت�سار ل ت�ستطيع قوات الهاجاناه مجتمعة اأن تحققه(.

الأمريكية  الخارجية  احتجاج  عن   (940 يونيو   (( في  نيويورك  جريدة  وتحدثت   
على ما قامت به هذه الع�سابات من مذابح ب�سعة �سد العرب، فقالت : )اإن لدى هيئة 

)160) فتحي الرملي )�س30)( معتمدًا على م�سادر غريبة
)161) فتحي الرملي : امل�سدر ال�سابق )�س)3) ـ )3)(، وعبداهلل التل : امل�سدر ال�سابق )�س8)3( 
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الأمم المتحدة �سورًا تمثل بع�س هوؤلء العرب وقد انتزعت اأظافرهم وتلطخت اأيديهم 
بالدماء، واأخرى تمثل البع�س الآخر وقد ته�سمت عظامهم(.

الجرائم  هذه  بع�س  توبيني  اآرنولد  النجليزي  البروفي�سور  الموؤرخ  و�سف  ولذلك   
بقوله : )اأ�سعر باأن ماأ�ساة جرائم اإ�سرائيل وال�سهيونية اأعظم �ساأنًا من ماأ�ساة جرائم 

األمانيا النازية())))(. 

�سارون  الوزراء  رئي�س  بها  يقوم  ب�سعة  جرائم  ن�ساهد  الأخيرة  النتفا�سة  وخالل   
وجنده �سد ال�سعب الفل�سطيني من التدمير، والغتيالت، والقتل والتعذيب، وهدم مئات 
البيوت، وا�ستعمال اأحدث الأ�سلحة المطورة من الطائرات والدبابات �سد �سعب اأعزل.

البريطانية وم�سنفين  المحاكم  اإ�سرائيل مطلوبين لدى  اأن بع�س زعماء  والغريب   
على قائمة الإرهابيين والمجرمين، وكانت الحكومة البريطانية تخ�س�س مكافاأة مالية 
كبيرة لكل من يقدم معلومات توؤدي اإلى القب�س عليهم، ومنهم مناحم بيجن، وا�سحاق 
في  وليجي  الأرجون،  جرائم  كتابه  في  �سجل  الذي  الياب  يعقوب  ك�سف  فقد  �سامير، 
فل�سطين، وذكر اأ�سماء 40) يهوديًا مطلوبًا للعدالة، كما ذكر بع�س الجرائم �سد ال�سعب 

الفل�سطيني الأعزل)3))(.

حقيقة ال�سراع بين اليهود والم�سلمين :
 كانت اليهود قبل مبعث الر�سول الكريم محمد �سلى اهلل عليه و�سلم تب�سر بمقدمه، 
وتهدد الم�سركين باأنه اإذا بعث خاتم الر�سل فتكون معه �سدهم، ولما جاءهم كفروا به 
ٌق لَِّما َمَعُهْم  َِّ ُمَصّدِ ْن ِعنِد الل ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ّمِ كما �سجل ذلك القراآن الكريم : ﴿َولَّمَ
بِِه   

ْ
َكَفُروا  

ْ
َعَرفُوا ا  ّمَ َجاَءُهم  ا  فَلَّمَ  

ْ
َكَفُروا الَِّذيَن  َعلَى  يَْستَْفِتُحوَن  َقبُْل  ِمن   

ْ
َوَكنُوا

)162) فتحي الرملي : امل�سدر ال�سابق )�س)3)(
)163) يراجع ملزيد من التف�سيل : جرائم االأرغون وليجي، يعقوب الياب، ترجمة غازي ال�سعدي، ط.دار اجلليل / عمان )98)، 

وجارودي اإ�سرائيل بني اليهود وال�سهيونية، ط.دار الت�سامن 990)
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َكافِِريَن﴾)4))(، قال ابن عطية : )ان بني اإ�سرائيل كانوا قبل مبعث 
ْ
فَلَْعنَُة اللَّ َعلَى ال

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قد علموا خروجه بما عندهم من �سفته وذكر وقته وظنوا 
اأنه منهم، فكانوا اإذا حاربوا الأو�س والخزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم : لو خرج النبي 

الذي اأظل وقته لقتلناكم معه وا�ستن�سرنا عليكم به())))(. 

�سادتنا  وبالأخ�س  ال�سابقين  لالأنبياء  رائعة  �سورة  الكريم  القراآن  اأعطى  وقد   
اإبراهيم، واإ�سحاق، واإ�سماعيل، ومو�سى، وداود، و�سليمان، وعي�سى، فذكر خ�س�سهم، 
َُّ فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ﴾))))(. ْولَئَِك الَِّذيَن َهَدى الل

ُ
وجعلهم قدوة للم�سلمين فقال تعالى : ﴿أ

 وليكن الإ�سالم بِدعا من الأمر بل كان مثاًل للر�سالت ال�سابقة، وخاتمًا لها فقال 
بِِه  يْنَا  َوَما وَّصَ إِلَيَْك  وَْحيْنَا 

َ
أ َوالَِّذي  بِِه نُوًحا  ى  َما وَّصَ يِن  الّدِ َن  ّمِ ﴿َشَرَع لَُكم  تعالى 

يَْوَم 
ْ
قُوا ِفيِه ﴾)7))( وقال تعالى :﴿ ال يَن َوال َتتََفّرَ ِقيُموا الّدِ

َ
ْن أ

َ
إِبَْراِهيَم َوُموَسى وَِعيَسى أ

ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ِدينًا ﴾)8))(. 
َ
ُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ

 ومن الجانب العملي كان حب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سحابته لنت�سار اأهل 
الروم  الم�سركين على  الفر�س  بانت�سار  الم�سلمون  اغتم  فقد  الم�سركين،  الكتاب على 
الن�سارى، وفرحوا كثيرًا بانت�سار الأخير على الم�سركين، حتى اإن اأبا بكر ال�سديق قد 
اأحمد والن�سائي واأحمد وابن جرير  دخل في رهان مع الم�سركين حول ذلك فقد روى 
ب�سند قال فيه الترمذي )ح�سن �سحيح( عن ابن عبا�س قال : )كان الم�سركون يحبون 
اأن يظهر الروم على اأهل فار�س، لأنهم اأهل الكتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره اأبو بكر 
لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال : )اأما اأنهم �سيغلبون( فذكره اأبو بكر لهم فقالوا 
اجعل بيننا وبينك اأجاًل، فاإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا )وفي بع�س الروايات على اأربعة 

))16) �سورة البقدرة / الآية 89
))16) تف�سري ابن عطية ))/389 ـ 390( 

)166) �سورة الأنعام / الآية 90
)167) �سورة ال�سورى / الآية 3)

))16) �سورة املائدة / الآية 3



  يباب:هبنب بنبدلثبىيحب:دلع ب:د . ب : ثبب

ـ 71 ـ

اأبو بكر الزمن اأقل من الع�سر بناء على اأن )ب�سع  ….. ؛ ثم جعل  قالئ�س اأي فوق( 
وُم   ….( ما بين ثالث اإلى ت�سع، فظهرت الروم بعد، فذلك قوله تعالى :﴿ الم ُغِلبَِت الّرُ
ْمُر ِمن َقبُْل َوِمن 

َ
َِّ األ ن َبْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغِلبُوَن فِي بِْضِع ِسنِيَن لِل رِْض َوُهم ّمِ

َ
ْدنَى األ

َ
فِي أ

َعِزيُز الرَِّحيُم﴾)9))( قال 
ْ
َِّ يَنُصُر َمن يََشاء َوُهَو ال ُمْؤِمنُوَن بِنَْصِر الل

ْ
َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح ال

�سفيان : )�سمعت اأنهم ظهروا عليهم يوم بدر(. وهذا يعني اأن عاطفة الم�سلمين كانت 
بجانب اأهل الكتاب )اليهود والن�سارى(. 

د�ستور المعاي�سة ال�سلمية مع اليهود :
اليهود  مع  �سحيفة  بكتابة  بداأ  المدينة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  دخل  ولما   
وتحديد  المدينة،  عن  الدفاع  في  والم�ساهمة  والمنا�سرة  المواطنة  جميع  اأعطاهم 
الحقوق والواجبات، حيث تن�ّس بنودها على : )انه من تبعانا من يهود فاإن له الن�سر 
والأ�سوة غير مظلومين ول متنا�سر عليهم( وعلى : )اأن يهود بني عوف اأمة مع الموؤمنين 
لليهود دينهم وللم�سلمين دينهم اإّل من ظلم نف�سه فاإنه ل يوقع اإّل نف�سه واأهل بيته( ثم 
ذكر بقية قبائل اليهود، ثم ن�ست على : )اأن بطانة يهود كاأنف�سهم(، وعلى : )اأن على 
اأهل ذمة  الن�سر على من حارب  بينهم  واأن  الم�سلمين نفقتهم،  اليهود نفقتهم، وعلى 
هذه ال�سحيفة، واأن بينهم الن�سح والن�سيحة والبّر دون الثم(، وعلى : )اأنه ل ياأثم 
بمثابة  التي هي  الوثيقة  اأن هذه  والخال�سة  للمظلوم()70)(،  الن�سر  واأن  بحليفه،  امروؤ 
د�ستور للتعاي�س ال�سلمي في المدينة اأعطت الحقوق الكاملة لليهود، لكنهم لم يق�سوها 
الق�ساء على  القري�س وغيرهم في  العهد، وتعاونوا مع  يلتزموا ببنودها، بل خانوا  ولم 
الم�سلمين مما ا�سطر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سحبه اأن يتعاملوا معهم على هذا 

الأ�سا�س))7)(.

)169) �سورة الروم / الآية ) ـ )
)170) يراجع لتحقيق ن�سو�ش هذه ال�سحيفة و�سحتها : اأ.د. اأكرم العمري : ال�سرية النبوية ال�سحيحة، ط.مركز بحوث ال�سنة 

وال�سرية بجامعة قطر )99)م ))/84) ـ )9)( 
)171) يراجع ملزيد من التف�سيل : كل كتب ال�سرية، وبالأخ�س د. اأكرم العمري : امل�سدر ال�سابق ))/99) وما بعدها( 
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 ولم يحدث �سراع حربي الم�سلمين واليهود فيما بعد ع�سر الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم بل عا�س اليهود في ظل الدولة الإ�سالمية منذ ع�سر الخالفة الرا�سدة، والخالفة 
الأموية والعبا�سية والعثمانية متمتعين بجميع حقوقهم وحريتهم الدينية، ومنحت لهم 
الإ�سالمية  والح�سارة  العلوم  في  م�ساهمات  لهم  وكانت  رفيعة  واإدارية  علمية  منا�سب 
اإلى اأن بداأت الحركة ال�سهيونية في اأواخر القرن التا�سع ع�سر بالتخطيط لدولة يهودية 
ع�ساباتها  قيام  ثم  فل�سطين،  اإلى  جماعية  بهجرات  القيام  ثم  فل�سطين،  ار�س  على 
بالقتل والإبادة للفل�سطينيين ن ثم تكوين دولة على اأر�س فل�سطين على اأ�سا�س الحتالل 

والنزعة التو�سعية من خالل الحروب التي خا�ستها مع العرب منذ قيامها اإلى اليوم.

 واإذا نظرنا اإلى هذا ال�سراع يرى اأن هذا ال�سراع لم ي�سنعه الم�سلمون، ول بدوؤوهم 
له  والموؤ�سلون  عنه،  والمدافعون  ومنظروه  ّناعه  �سُ وهم  اليهود  بداأه  واإنما  بالعدوان، 
تاأ�سياًل دينيًا بناء على اأن فل�سطين اأر�س الميعاد التي اأعطى اهلل لن�سل اإبراهيم كما في 

�سفر التكوين )))/8 ـ))( كما �سبق.

النقد  اأمام  تقف  حيث  العنكبوت  بيت  من  اأوهن  لوجدناها  دعواهم  ناق�سنا  ولو   
فل�سطين منذ حوالي  �سيطرة على  لهم دولة ول  يكن  لم  اليهود  لأن  والمناق�سة، وذلك 
األفي �سنة، ومن جانب اآخر فاإن ن�سل اإبراهيم المبا�سرين من اأولده واأحفاده لم يملكوا 
ن�سل  اإن  ثم  م�سر،  في  عا�سوا  واأولده  )اإ�سرائيل(  فيعقوب  فل�سطين  اأر�س  من  ذراعًا 
اإبراهيم ل ينح�سر في اليهود، فاإن لإبراهيم ابنًا اآخر وهو اإ�سماعيل الذي هو اأب العرب 

فلماذا يكون الوعد خا�سًا بهم دون العرب ؟))7)(. 

 ومن الناحية الدينية فغن اهلل تعالى اأخرج ابن نوح من اأهله لأنه عمل غير �سالح 
ْهِلَك إِنَُّه َعَمٌل َغيُْر َصاِلٍح﴾)73)(، ومن هنا فاليهود 

َ
فقال تعالى : ﴿يَا نُوُح إِنَُّه لَيَْس ِمْن أ

حينما ظلوا طريق اأبيهم اإبراهيم وفعلوا ما فعلوا خرجوا من اأهله وا�ستحقوا لعنة اهلل 

)172) د. يو�سف القر�ساوي : حقيقة ال�سراع بيننا وبني اليهود، مقالته يف : فل�سطني والدعوة احلق )�س4)( 
)173) �سورة هود / الآية )4
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يثَاَقُهْم لََعّنَاُهْم﴾)74)( اأي اأبعدتهم عن رحمتي وخرجوا من كونهم اأهاًل  ﴿فَِبَما َنْقِضِهم ّمِ
َكاَن  َولَِكن  نَْصَراِنّيًا  َواَل  َيُهوِديًّا  إِبَْراِهيُم  َكاَن  ﴿َما   : تعالى  قال  وكذلك  لإبراهيم، 
َوَهَذا  اّتَبَُعوُه  لَلَِّذيَن  بِإِبَْراِهيَم  الّنَاِس   

َ
ْول

َ
أ إِّنَ  ُمْشِرِكيَن 

ْ
ال ِمَن  َكاَن  َوَما  ْسِلًما  ّمُ َحِنيًفا 

ُمْؤِمِنيَن﴾))7)(. 
ْ
َُّ َوِلُّ ال  َوالل

ْ
الّنَِبّيُ َوالَِّذيَن آَمنُوا

 فبنو اإ�سرائيل بعدما حرقوا كتاب اهلل )التوراة( و�ساروا خا�سعين لأهوائهم تاركين 
التعاليم الربانية لم يعودوا اأهاًل لإبراهيم عليه ال�سالم ح�سب الن�سو�س الدينية التي 

تجعل اللتزام ب�سرع اله �سرطًا لنت�ساب اأحد اإلى هوؤلء الأنبياء. 

العرب ول  الم�سلمين، ول  لي�س من �سنع  اليهود والم�سلمين  الحالي بين   فال�سراع 
الفل�سطينيين، واإنما من �سنع اليهود اأنف�سهم وم�ستمرون فيه، يوؤمنون به ويجعلون ذلك 

جزءًا من عقيدتهم وكتابيهم التوراة والتلمود ـ كما �سبق ـ 

والقوانين  ال�سماوية  الأديان  جميع  في  موؤ�سل  م�سروع  حق  الحقوق  عن  والدفاع   
الدولية، وهذا الدفاع ي�سميه الإ�سالم بالجهاد الذي ل ينح�سر معناه في القتال، بل هو 
يعني به بذل كل الجهد الم�ستطاع لتحقيق الغايات ال�سامية، من تحرير الإن�سان من كل 
عبودية لغير اهلل تعالى، لذلك فهو ي�سمل الجهاد بالكلمة والفكر والمال وكل الو�سائل 
الم�سروعة المتاحة، واأما القتال فهو م�سروع لرّد العدوان ولدرء الفتنة وب�سرط اأن يكون 
في �سبيل اهلل، ل في �سبيل الدنيا، ول المال، ول ال�سيطرة الجاه، ول ل�ستعمار الأر�س 
ونْحوها، دون اعتداء ول تجاوز عن الحدود والحقوق، واإنما لغاية واحدة وهي )في �سبيل 
ََّ اَل   إِّنَ الل

ْ
َِّ الَِّذيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل َتْعتَُدوا  فِي َسِبيِل الل

ْ
اهلل( فقال تعالى : ﴿َوقَاتِلُوا

ِفتْنَُة 
ْ
ْخرَُجوُكْم َوال

َ
ْن َحيُْث أ ّمِ ْخرُِجوُهم 

َ
ُمْعتَِديَن َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأ

ْ
يُِحّبُ ال

َقتِْل...﴾))7)(.
ْ
َشّدُ ِمَن ال

َ
أ

))17) �سورة املائدة / الآية 3)
))17) �سورة اآل عمران / الآية 7) ـ 8)
)176) �سورة البقرة / الآية 90) ـ )9).
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الرحمة والإرهاب في الدين الم�سيحي :
 تت�سم الديانة الم�سيحية بالرحمة من خالل الأناجيل وتعاليم ال�سيد الم�سيح عليه 
ال�سالم فكانت خطبة الم�سيح على الجبل قمة في هذه المعاني المثالية، حيث قال فيها : 
)طوبى للم�ساكين بالروح لأن لهم ملكوت ال�سموات، طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأر�س، 
يرحمون،  لأنهم  للرحماء،  ي�سبعون، طوبى  ل  لأنهم  البر،  اإلى  والعط�سى  للجياع  طوبى 
طوبى ل�سانعي ال�سالم، لأنهم اأبناء اهلل يدعون. قد �سمعتم اأنه قيل للقدماء : ل تقتل 
….؛ �سمعتم اأنه قيل : عين بعين، و�سن ب�سن، واأما اأنا فاأقول لكم : ل تقاوموا ال�سر بل 
من لطمك على خدك الأيمن فادر له الآخر، ومن اأراد اأن يخا�سمك وياأخذ ثوبك فاترك 
اأحب   : اأنه قيل  اأي�سًا، ومن �سّخرك مياًل واحدًا فاذهب معه اثنين، �سمعتم  له الرداء 
قريبك، وابغ�س عدوك، واأما اأنا فاأقول لكم : اأحبوا اأعداءكم، باركوا لعنيكم، اأح�سنوا 

اإلى مبغ�سيكم، و�سلوا لأجل الذين ي�سيئون اإليكم …()77)(. 

االأناجيل والمواعظ بالرحمة والراأفة وال�سفقة والحنان كثيرًا حيث تكررت  واأولت   
وفدائه  بتج�سده  الم�سيح  على  اهلل  رحمة  على  تركزت  اأنها  كما  كثيرًا،  الكلمات  هذه 
)ح�سب عقيدة الن�سارى الحاليين واأنه تحمل عن الآخرين وفدى بنف�سه عن ذنوبهم(، 
الذين  فالخطاه  الإلهية  برحمته  الأب  مالمح  ي�سوع  لنا  )�سور   : الفغالي  بول�س  يقول 
فلوقا  اهلل..  رحمة  اأبنا  �ساروا  الفري�سيين  قلب  �سيق  ب�سبب  الملكوت  من  ا�ستبعدوا 
ي�ستعمل في ت�سييد التعظيم )) : )4 ـ ))( لفظة » الإيو�س » لتدل على رحمة اهلل التي 
تجمع في اإ�سمامة واحدة كل تاأريخ الخال�س بقوة فائقة : )رحمته من جبل اإلى جبل 

للذين يتقونه( )اأ0)()78)(. 

)177) اإجنيل من االإ�سحاح اخلام�ش 
))17) يراجع للتف�سيل : بول�س الفغايل : بحثه بعنوان » مفهوم الرحمة يف العهد اجلديد، يف الكتاب امل�سار اإليه �سابقًا )�س)8( 
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التطبيق العملي للرحمة اأو العنف لدى الن�سارى : 
للرحمة،  الرائعة  والمعاني  الرحمة،  الجميلة في  الكلمات  اأن هذه  الرغم من   على 
وال�سفقة، والتوجيهات والن�سائح المثالية في الرحمة لكن ال�سعوب الم�سيحية لم تطبق 
هذه المعاني الموجودة في الأناجيل على الأمم الأخرى بل يبدوا اأنهم اأي�سًا خ�س�سوها 

باأنف�سهم وهذا ما ي�سهد التاأريخ على ذلك.

تعامل ال�سعوب الن�سرانية مع اليهود :
 بداأ ال�سراع منذ اأن ولد الم�سيح عي�سى عليه ال�سالم حيث جاء لإ�سالح حال بني 
اإ�سرائيل بعد اأن ف�سدت اأخالقهم وخربت طبائعهم وخا�سوا في الأموال وعبادتها ب�سكل 
اإلى هيكل اهلل واأخرج جميع  اإنجيل متى الإ�سحاح )) : )ودخل عي�سى  مثير، جاء في 
الذين يبيعون وي�سترون في الهيكل، وقلب موائد ال�سيارفة وكرا�سي باعة الحمام، وقال 
اليهودية  واأنتم جعلتموه مغارة ل�سو�س( فكفر  ال�سلوات يدعى  بيتي بيت  لهم مكتوب 
وحاربوه فقال الهم : كما في اإنجيل متى الإ�سحاح 3) : )ويل لكم اأيها الكتبة والفري�سيون 
ت�سهدون  … فاأنتم  ال�سديقين  وتزينون مدافن  الأنبياء  قبور  تبنون  لأنكم  المراوؤون، 
على انف�سكم اأنكم قتلة الأنبياء …. اأيها الحيات اأولد الأفاعي كيف تهربون من دينونة 
جهنم …. يا اأور�سليم يا اأور�سليم ! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المر�سلين اإليها كم مرة 
اأولدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا ، هوذا  اأن اجمع  اأردت 
دينكم يترك لكم خرابًا …( وقال اإنجيل متى الإ�سحاح )) : )اذهبوا عني يا مالعين 
اإلى النار الأبدية المعدة لإبلي�س وجنده(.  وتاآمر اليهود على عي�سى وقرر كهنتهم قتله، 
فاأ�ساروا على الحاكم الروماني، لكنه لم يقبل، لمنهم هم قاموا ب�سلبه وقتله، ح�سب 
ُشّبَِه لَُهْم ﴾)79)(  زعمهم، ولكن القراآن الكريم قال : ﴿ َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوُه َولَِكن 

غير اأنه اأثبت باأن اليهود قاموا بذلك، لكن اهلل تعالى نجى عي�سى فرفعه اإلى ال�سماء.

)179) �سورة الن�ساء / الآية 7))
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 ومن ذلك اليوم ا�ستدت العداوة بين اليهود والن�سارى فحاول اليهود الق�ساء على 
الن�سارى من بكرة اأبيهم وفي مهدهم حيث اأقنعوا المبراطور » مارك اأوريل » بخطورة 
الن�سارى، فاأمر بقتل جميع الن�سارى في روما عام )))م ثم مرة اأخرى في عام 4))م 
حيث قتل اليهود مائة األف م�سيحي في رومه، وقبر�س، وفي عهد المبراطور ديوكلي�سن 
عددًا كبيرًا من الن�سارى من �سمنهم البايوات كايي�س، ومر�سلينو�س)80)( وقام اليهود 
الم�سيح  ت�سويه  خالل  ومن  والعنف  بالقوة  الم�سيحية  على  للق�ساء  متكررة  بمحاولت 
واأمه مريم ور�سالته و�سمعته من جانب اآخر مما اأدى اإلى النف الم�ساد من قبل اأتباعه 

الن�سارى. 

 ويعلن بول�س حربًا على اليهود )اأ9 ـ 0)( في�سفهم باأنهم : )عاهرون، عبدة الأوثان، 
زناة، متخنثون، م�ساجعوا الذكور، �سارقون ….( ثم يقول : )وهل اليهود اأف�سل من 
الوثنيين ؟ كال فهم خاطئون مثلهم ي�سرقون، يزنون، ي�سلبون هياكل الأوثان )ررم ) : 
اأرجلهم �سريعة ل�سفك الدماء وفي م�سالكهم الدمار  ـ ))( )زاغوا وف�سدوا معًا..؛   ((

وال�سقاء( )ررم 3 : )) ـ ))(.

مذابح  عدة  باإقامة  اأي�سًا  الن�سارى  قام  التاأريخي  الديني  العداء  هذا  على  فبناًء   
نهب  الذي  اأوغ�سط�س  الروماني  الإمبراطور  عهد  في  اليهود،  �سد  واإبادية  جماعية 
حملة  �سّير  )كلود(  القي�سر  عهد  في  الروماني  الوالي  اأن  كما  كتبهم،  واأحرق  الهيكل 
لمطاردة اليهود في المدن والقرى وتكررت حمالت الإبادة لليهود من قبل اليهود على 
اأيدي الرومانيين، ثم الأوربيين، ففي بريطانيا اأمر الملك اإدوارد الأول بطرد اليهود من 
بريطانيا نهائيًا في )) يونيو 90))م))8)(، وكانت بريطانيا قبل ذلك تعر�ست لخراب 
اقت�سادي مما دفع بالملك جون )يوحنا( لإ�سدار اأمر بجمعهم، قم قام الملك هنري 
عام  في  للدولة  المنقولة  اأموالهم  ثلث  دفع  على  واإجبارهم  وحب�سهم  بتعذيبهم  الثالث 

)0)1) انظر : الكتور ورهلنج الكنز : املر�سود يف قواعد التلمود، ترجمة الدكتور يو�سف ن�سر، ط. مطبعة املعارف 899)م 
)1)1) يراجع لهذه التفا�سيل : عبداهلل التل : املرجع ال�سابق )�س)8 ـ )0)( ومراجعه الأجنبية
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الدولة  ذهب  و�سرقة  للعملة  غ�سهم  ب�سبب  بمحاكمتهم  الأول  اإدوارد  قام  كما  30))م، 
واأعدم منهم 00) يهودي عام )8))م ثم طردهم كما �سبق))8)(. 

 وفي فرن�سا تعر�س اليهود للذبح والقتل والحرق والت�سريد والطرد من البالد حيث 
األغى  التا�سع  لوي�س  اأوًل ثم عادوا بعد ع�سرين �سنة وفي عهد  اأغ�سط�س  لوي�س  طردهم 
ثلث ما كان لهم من ديون على الحكومة والكنائ�س واأفراد ال�سعب، ثم ا�سدر اأمرًا ملكيًا 
بحرق جميع كتبهم وخا�سة التلمود، ثم طردوا في عهد فيليب واأ�سابهم القتل والنهب، 
ثم عادوا اإلى البالد، وفي عام )34)م هاج ال�سعب في اأوا�سط فرن�سا وذبحوا من اليهود 

اأعدادًا كبيرة وطردوهم، حيث لم يبق في فرن�سا عام 394) يهودي واحد)83)(.

 ثم عاد اليهود بعد ت�سريدهم في ا�سبانيا، ولكن لم يوؤذن لهم بال�سكنى في المدن اإّل 
في اأوا�سط القرن ال�ساد�س ع�سر، وفي الثورة الفرن�سية 790)م ا�ستغلوا مياربو فدافع عن 
قهم في الم�ساواة، ثم حاول نابليون ا�ستغاللهم لم�ساعدته في تحقيق اأطماعه التو�سعية.

ولكنهم  المدن  و�سكنوا  الميالدي  الثامن  القرن  في  اليهود  انت�سر  األمانيا  وفي   
ا�سطدموا بال�سعب من خالل ت�سرفاتهم المالية والأخالقية، ثم انتهى الأمر اإلى قتل 
بع�سهم والفتك بهم وحرقهم على يدي هتلر النازي )هولدكو�ست( خالل فترة حكمه 

933) ـ )94).

 وفي ا�سبانيا )الأندل�س الإ�سالمية( لقى اليهود في ظل الدولة الإ�سالمية كل رعاية 
وحماية لحقوقهم، بل و�سل بع�سهم اإلى منا�سب وزارية واإدارية، وعلمية عالية، ولكن 
الحملة ال�سليبية اأدت اإلى نف�س المعاناة التي اأ�سابت الم�سلمين، حيث لم يكن هناك 
خيار اإما القتل اأو الحرق، او الدخولفي دين الن�سارى، اأو الت�سريد، فو�سلت موجة البط�س 
باليهود اإلى الأوج في عهد الملك فرديناند وزوجته اإيزابال ف�سدر المر�سوم التالي في 
)3 مار�س )49)م : )يعي�س في مملكتنا عدد غير قليل من اليهود، ولقد اأن�ساأنا محاكم 

)2)1) امل�سدر ال�سابق
)3)1) عبداهلل التل : امل�سدر ال�سابق )�س4))( وم�سادره املعتمدة
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التفتي�س منذ اثنتي ع�سرة �سنة وهي تعمل دائمًا على توقيع العقوبة على المذنبين، وبناًء 
على التقارير التي رفعتها لنا محاكم التفتي�س ثبت باأن ال�سدام الذي يقع بين الم�سيحين 
واليهود اإلى �سرر عظيم … ولذا قررنا نفي اليهود ذكورًا واإناثًا خارج مملكتنا اإلى الأبد 
… وعلى اليهود جميعًا … اأن يغادروا البالد في غ�سون فترة اأق�ساها نهاية يوليو من 
نف�س العام … واأن ينقلوا معهم برًا اأو بحرًا ما يملكون با�ستثناء الذهب والف�سة والعملة 

الذهبية والأ�سياء التي ي�سملها قانون المنع العام()84)(. 

 وهكذا طرد حوالي ن�سف مليون من اليهود من ا�سبانيا، كما طرد الم�سلمون، ولم يكن 
حالهم اأحن من بقية الدول الأوربية، ففي اإيطاليا حاربهم البايوات واأ�سدروا المرا�سيم 
اتهامات  التا�سع  جريجوري  البابا  اأعلن   ((4( �سنة  وفي  ديانتهم،  وت�سفيه  بكفرهم 

�سريحة �سد التلمود ف�سكل لجنة اأقرت بحرق التلمود، ثم طردوا عام 40))م))8)(.

فتح اأبواب العالم الإ�سالمي عليهم :
الإ�سالمي  العالم  فتح  ظلمات،  الظلم  لأن  عليها  نوافق  ل  التي  الماآ�سي  هذه  واأما   
اأر�سه وذراعيه ل�ستقبال اليهود، فقد فتحت ال�سلطنة العثمانية حدودها لهم، كما �سدر 
فرمان من ال�سلطان محمد بن عبداهلل �سلطان المقرب في )) �سعبان 8))هـ ـ )فبراير 
ب�سائر  اليهود  يعاملوا  … اأن  هذا  كتابنا  على  يقف  من  )… ناأمر   : ون�سه  4)8)م 
اأوجبه اهلل تعالى من ن�سب ميزان الحق والت�سوية بينهم وبين غيرهم في  اإيالتنا بما 
الأحكام حتى ل يلحق اأحد منهم مثقال ذرة من الظلم، ول ي�سام، ول ينالهم مكروه ول 
احت�سام..؛ واأاّل ي�ستعملوا اأهل الحرف منهم اإاّل عن طيب اأنف�سهم وعلى �سرط توفيتهم 
بما ي�ستحقونه على عملهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة … ومن ظلم اأحدًا منهم اأو 

تعدى عليه فاإنا نعاقبه بحول اهلل …..(

)))1) عبداهلل التل : املرجع ال�سابق )�س8))( وم�سادره املعتمدة. 
)))1) امل�سدر ال�سابق
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الأعداء قبل  به  الإ�سالمي )وهذا ما �سهد  العالم  اآمنًا مثل  اليهود مكانًا   ولم يجد 
الأ�سدقاء( اإلى اأن جاء احتالل اليهود لفل�سطين، فاأ�سبح الفل�سطينيون اأمام الدفاع عن 

اأنف�سهم واأرا�سيهم، وهذا حق م�سروع في كل الأديان والقوانين الدولية. 

خال�سة العالج كما جاء في بيان مكلة المكرمة : 
 حيث جاء فيه : )لقد �سبق ال�سالم جميع القوانين في مكافحة الرهاب وحماية 
المجتمعات من �سروره وفي مقدمة ذلك حفظ االن�سان وحماية حياته وعر�سه وماله 
﴿َوَمن  ودينه وعقله من خالل حدود وا�سحة منع ال�سالم من تجاوزها قال �سبحانه 
الُِموَن﴾))8)( وهذا توجيه لعموم الب�سروتحقيقا لهذا  الّظَ ُهُم  ولَئَِك 

ُ
فَأ  َِّ َيتََعّدَ ُحُدوَد الل

التكريم منع ال�سالم بغي الن�سان على اأخيه الن�سان وحرم كل عمل يلحق الظلم به فقد 
بَْغَي بَِغيِْر 

ْ
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َوال

ْ
َ ال َم َرّبِ ْل إِّنََما َحّرَ

قال تعالى ﴿ قُ
َحّقِ ﴾)87)(، و�سنع على الذين يوؤذون النا�س في اأرجاء الر�س ولم يحدد ذلك في ديار 

ْ
ال

َحْرَث 
ْ
رِْض ِليُْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك ال

َ
 َسَعى فِي األ

َّ
الم�سلمين كما في قوله تعالى ﴿ َوإَِذا تََول

ُة بِاإِلثِْم فََحْسبُُه َجَهّنَُم  ِعّزَ
ْ
َخَذتُْه ال

َ
ََّ أ َفَساَد َوإَِذا ِقيَل لَُه اتَِّق الل

ْ
َُّ اَل يُِحّبُ ال َوالنَّْسَل َوالل

ِمَهاُد﴾)88)(. واأمر بالبتعاد عن كل ما يثير الفتن بين النا�س وحذر من مخاطر 
ْ
َولَِبئَْس ال

 ََّ ّنَ الل
َ
 أ
ْ
ًة َواْعلَُموا  ِمنُكْم َخاّصَ

ْ
َ تُِصيبَّنَ الَِّذيَن َظلَُموا

ّ
 فِتْنًَة ال

ْ
ذلك قال �سبحانه ﴿َواّتَُقوا

ِعَقاِب﴾)89)( وفي دين ال�سالم توجيه للفرد والجماعة لالعتدال واجتثاث نوازع 
ْ
َشِديُد ال

الجنوح والتطرف وما يوؤدي اليهما من غلو في الدين لن في ذلك مهلكة اأكيدة »اياكم 
والغلو في الدين فانما اأهلك من كان قبلكم الغلو في الدين« رواه اأحمد والن�سائي.

وعالج ال�سالم نوازع ال�سر الموؤدية الى التخويف والرهاب والترويع والقتل بغير حق 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »ل يحل لم�سلم اأن يروع م�سلما« رواه اأبو داود. وقال 

)6)1) �سورة البقرة/ الآية 9))
)7)1) �سورة الأعراف/ الآية 33

)))1) �سورة البقرة / الآية )0) ـ )0)
)9)1) �سورة الأنفال / الآية ))
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عليه ال�سالة وال�سالم »من اأ�سار الى اأخيه بحديدة فاإن المالئكة تلعنه حتى ينتهى وان 
كان اأخاه لأبيه واأمه« رواه م�سلم. 

وقد اأو�سى اهلل بمعاملة اأهل الذمة بالق�سط والعدل فجعل لهم حقوقا وو�سع عليهم 
اأحدهم  قتل  على  والكفارة  الدية  واأوجب  الم�سلمين  ديار  في  المان  ومنحهم  واجبات 
ْهِلِه 

َ
َسلََّمٌة إِلَى أ يثَاٌق فَِديٌَة ّمُ خطاأ فقال في كتابه ﴿ َوإِن َكاَن ِمن قَْوٍم بَيْنَُكْم َوَبيْنَُهْم ّمِ

ْؤِمنًَة﴾)90)( وحرم قتل الذمي الذي يعي�س في ديار الم�سلمين )من قتل  َوتَْحِريُر َرَقبٍَة ّمُ
معاهدا لم يرح رائحة الجنة( رواه البخاري واأحمد وابن ماجة. ولم ينه اهلل الم�سلمين 
عن الح�سان لغيرهم وبرهم اذا لم يقاتلوهم ويخرجوهم من ديارهم وذلك كما قال 
ن 

َ
أ ِديَاِرُكْم  ن  ّمِ َولَْم يُْخرُِجوُكم  يِن  الّدِ ُيَقاتِلُوُكْم فِي  لَْم  الَِّذيَن  َُّ َعِن  َينَْهاُكُم الل ﴿ ال 

ُمْقِسِطيَن﴾))9)(. 
ْ
ََّ يُِحّبُ ال وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم إِّنَ الل َتبَّرُ

واأوجب �سبحانه وتعالى العدل في التعامل مع اأهل الذمة والم�ستاأمنين وغيرهم من 
قَْرُب 

َ
أ ُهَو   

ْ
اْعِدلُوا  

ْ
َتْعِدلُوا  َ

ّ
ال

َ
أ َعلَى  قَْوٍم  َشنَآُن  يَْجِرَمّنَُكْم  ﴿َواَل  الم�سلمين فقال  غير 

ََّ َخِبيٌر بَِما َتْعَملُوَن﴾))9)(. ََّ إِّنَ الل  الل
ْ
لِلّتَْقَوى َواّتَُقوا

لذا يعلن المجمع للعالم اأن جريمة قتل النف�س الواحدة بغير حق تعادل في ال�سالم 
اأو لغيره بغير الحق واأن تنفيذ  النا�س �سواء كان القتل للم�سلم  في ب�ساعتها قتل جميع 

الحدود والق�سا�س من خ�سائ�س ولي اأمر الأمة ولي�س لالفراد اأو المجموعات(.

تو�سيات المجمع الفقهي الإ�سالمي للم�سلمين : 
كما اأ�سدر المجمع تو�سياته للم�سلمين، هذا ن�سها : 

الثقات من  اإلى  اإليهما، والرجوع  بالكتاب وال�سنة، والتحاكم  ـ  وجوب العت�سام   (
ََّ ِمْن  اأهل العلم، لأنهم اأهل المعرفة والخ�سية والورع، قال �سبحانه: ﴿إِّنََما يَْخَشى الل

)190) �سورة الن�ساء/ الآية )9
)111( �سورة املمتحنة/ الآية 8

)192) �سورة املائدة/ الآية 8
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وتوعيتهم  النا�س  اإر�ساد  على  الأقدر  وهم  َغُفوٌر﴾)93)(  َعِزيٌز   ََّ الل إِّنَ  ُعلََماء 
ْ
ال ِعبَاِدهِ 

وك�سب ثقتهم. 

معالجة  في  الإ�سالمية،  والموؤ�س�سات  والعلماء  الحكام  بين  التعاون  وجوب  ـ     (
الإ�سالمية وم�سدريها  ال�سريعة  اإلى  بالرجوع  بالم�سلمين، وذلك  التي تحل  الم�سكالت 
كتاب اهلل الكريم، و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد اأمر اهلل تعالى بالتعاون فقال: 
 ََّ إِّنَ الل  ََّ  الل

ْ
َواّتَُقوا ُعْدَواِن 

ْ
َوال اإِلثِْم  َعلَى   

ْ
َتَعاَونُوا َواَل  َوالّتَْقَوى  ّرِ 

بَ
ْ
ال َعلَى   

ْ
﴿َوَتَعاَونُوا

ِعَقاِب﴾)94)( )المائدة: )(.
ْ
َشِديُد ال

بو�سطية  والتقيد  الإ�سالم،  ذمه  الذي  الغلو  ومعالجة  الو�سطية،  منهاج  تاأ�سيل  ـ    3
فقال:﴿  الإ�سالم  اأمة  اهلل  به  و�سف  ما  وفق  وال�سلوك  والعمل  القول  في  الدين  هذا 
 ُشَهَداء َعلَى الّنَاِس َوَيُكوَن الّرَُسوُل َعلَيُْكْم 

ْ
ِتَُكونُوا

ًة وََسًطا لّ ّمَ
ُ
نَاُكْم أ

ْ
َوَكَذلَِك َجَعل

َشِهيًدا﴾))9)(.

اأجل  وت�سعى طاقتها من  تبذل جهدها،  اأن  الم�سلمة  بالأقليات  المجمع  يهيب  ـ     4  
حفاظها على دينها وحماية هويتها، ويوؤكد على اأن الواجب ال�سرعي على هذه الأقليات 
اأن تلتزم بمقت�سى عهد االأمان، و�سرط االإقامة والمواطنة في الديار التي ت�ستوطنها، 
تلك  في  العام  للنظام  ومراعاة  واأموالهم،  والآخرين  الأرواح  �سيانة  فيها،  تعي�س  اأو 
الديار، وعليهم اأن يعملوا وبكل ما اأوتوا من قدرة وامكانات على تن�سئة الجيل الجديد 
على الإ�سالم، وتكوين المحا�سن لذلك من مدار�س ومراكز.. واأن يعت�سموا بحبل اهلل 
جميعًا في اإطار اخوة الإ�سالم، واأن يتحاوروا بهدوء عند معالجة الق�سايا التي يقع فيها 
الختالف، واأن يعملوا بجد من اأجل اعتراف الدول التي يقيمون فيها بهم وبحقوقهم، 
كما هو  الأ�سرية،  الأمور  بكامل حقوقها، وخا�سة  تتمتع  اأن  لها  دينية  اأقلية  باعتبارهم 

)93)( �سورة فاطر / الآية 8)
)94)( �سورة املائدة/الآية ).

))9)( �سورة البقرة/ الآية 43).
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الحا�سل لالأقليات الدينية الأخرى، وياأمل المجمع من رابطة العالم الإ�سالمي اأن تبذل 
جهدها في تحقيق ذلك باعتبارها المنظمة الإ�سالمية ال�سعبية الكبرى في العالم.

)  ـ  يوؤكد المجمع على اأن الفتوى في الإ�سالم اأمرها كبير وعظيم، وكان يتهيبها كبار 
القول على اهلل ور�سوله  العلم وال�ستقامة، خ�سية  ال�سلف ومن بعدهم من ذوي  علماء 
 َ َرّبِ َم  َحّرَ إِّنََما  ﴿قُْل  تعالى:  قال  باهلل،  بال�سرك  وجل  عز  اهلل  قرنه  الذي  علم،  بغير 
َما لَْم   ِ ْ بِالّلَ ن تُْشِرُكوا

َ
َحّقِ َوأ

ْ
بَْغَي بَِغيِْر ال

ْ
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َوال

ْ
ال

َِّ َما اَل َتْعلَُموَن﴾))9)(.. ويحذر من الت�ساهل فيها،   َعلَى الل
ْ
ن َتُقولُوا

َ
َطانًا َوأ

ْ
 بِِه ُسل

ْ
ل ّزِ

ُينَ
ويوجه نظر الم�سلمين حكامًا ومحكومين اإلى العناية بالفتوى واأهلها بحيث ل يرتادها 
من لي�س اأهاًل لها، ويحذر المجمع الم�سلمين من الن�سياق وراء الآراء والفتاوى التي ل 

ت�سدر عن اأهل العلم المعتبرين.

ومنابر  الإ�سالمية،  والكليات  المدار�س  على  الم�سعورة  الحملة  المجمع  تابع  ـ     (
الخطابة والدعوة في البالد الإ�سالمية، والدعوات المغر�سة التي تطالب بتغيير مناهج 
وراءه،  الن�سياق  اإلى خطورة ذلك، وعدم  الم�سلمين  وينبه  تقلي�سها،  اأو  فيها،  التعليم 
مما يوؤدي اإلى ذوبان ال�سخ�سية الإ�سالمية، وجهل الم�سلمين بدينهم، ويوؤكد على اأهمية 
التعليم ال�سرعي في بناء �سخ�سية الم�سلم، وتما�سك المجتمع، وذلك وفق ما جاء في 
كتاب اهلل، و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، ويهيب المجمع برابطة العالم الإ�سالمي 

اأن تتابع هذا المو�سوع الخطير مع وزارات التعليم وموؤ�س�ساته في البلدان الإ�سالمية(.

اآله  وعلى  �سيدنا محمد  و�سلى اهلل على  العالمين،  رّب  الحمد هلل  اأن  دعوانا  واآخر 
و�سحبه و�سلم

))9)( �سورة الأعراف / الآية 33.
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الغــــلو

بني اجلهل بالّدين واإق�ساء الهوّية:

اأ. د. نورالّدين بن مختار الخادمي

مفردات العنوان:

مفردات هذا العنوان ثالث:

) ـ  الغلو بو�سفه حالة اأو ظاهرة اأو فعاًل اإن�سانّيًا،

) ـ  الّدين من جهة الجهل به؛ �سمن مفهوم لهذا الجهل معرفّيا ومنهجّيا و�سياقّيا،

3 ـ  الهوّية من جهة اإق�سائها. وهذا الإق�ساء اأي�سا هو: و�سع معرفي و�سياقي، وله 
دلئله وقرائنه، ومداخلتي �ستكون موؤ�ّس�سة على عنا�سر خم�سة:

عنا�سر المداخلة:
) ـ  تاأطير الّظاهرة،   

) ـ   �سبب الجهل بالّدين،   
3 ـ  �سبب اإق�ساء الهوّية،   

4 ـ  اآفاق تجاوز الّظاهرة،   
) ـ  اإخفاقات الّتجاوز.   
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العن�سر الأول: تاأطير ظاهرة الغلو:
عن  يعّبر  ا�ستبدادي؛  اأو  وثوري  ووطني،  اإن�ساني  ف�ساء  �سمن  الغلو  ظاهرة  تتاأّطر 
م�سالك لهذا الّتاأطير من جهة الم�سلك ال�ّسرعي الإ�سالمي اّلذي ي�سف هذه الّظاهرة 
باأّنها اعتداء وعدوان، واأّنها مع�سية وذنب وكبيرة من كبائر الّذنوب، واأّنها على خالف 
هدي القراآن ومنهج ال�ّسّنة وم�ستقر الح�سارة و�سماحة الأّمة، وغير ذلك مّما هو مقّرر 

�سمن هذا الّتو�سيف ال�ّسرعي في نظامه المعرفي و�سياقه الح�ساري الحالي الّراهن.
اأّما الم�سلك الوطني فهو ذو �ُسعب كثيرة من ذلك؛ �سعبة القانون الذي يجعل هذا 
اأو غير  اأم حالة فردّية،  اأكانت منّظمة  �سواء  قانونّية وجريمة كبرى،  الإرهاب مخالفة 

ذلك؛ فهي ظاهرة مو�سوفة بكونها ممنوعة قانونًا ومحّرمة �سرعًا. 
الّظاهرة  هذه  باأّن  قلنا  فكما  الح�سارّية؛  اأو  الإن�سانّية  الّناحية  من  تاأطيرها  اأّما 
لي�س  واأبعادها، وظاهرة  ومعّقدة في مفرداتها  و�سياقاتها،  اأ�سبابها  ظاهرة مرّكبة في 
لها وطن، ولي�س لها دين، ولي�س لها لون ول جن�س، فهي ظاهرة عابرة للقاّرات، وهي 
ال�ستبداد،  خالف  زمن  في  تترعرع  وقد  ال�ستبداد،  زمن  في  تن�ساأ  وحديثة،  قديمة 
والّتربية والمعرفة وغير  والّتنمية  الّثورة  اإليه  توؤول  ولكّنها تحا�سر وتواجه؛ بموجب ما 
تاأطير عام  المختلفة...، هذا مجمُل قول في  اأ�سبابها ومبرراتها  ذلك مما ينفي وقوع 

لهذه الّظاهرة.

العن�سر الثاني: �سبب الجهل بالّدين:
يعد الجه بالدين �سببا رئي�سا في قيام ظاهرة الغلو وانت�سارها وا�ستفحالها. والجهل 

بالّدين في حقيقة الأمر ذو م�سالك ثالثة:
 *الم�سلك الأّول، وهو الجهل بالّنظم الّديني،

*الم�سلك الّثاني، وهو الجهل بالمعلوم الّديني،
*الم�سلك الّثالث، وهو الجهل بالّدور الّديني.

ونبين هذه المالك الثالثة فيما يلي:
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الم�سلك1: الجهل بالّنظم الّديني:
منظومة  هي  الّدينّية  والمعرفة  الّدينّية.  للمعرفة  الّنظامي  بالإطار  الجهل  وهو   
تنزيل،  وفيها  برمجة،  وفيها  وفيها منهج،  فيها مو�سوع،  الديني؛  المجال  في  المعرفة 
وغير ذلك مّما يطلق على الأنظمة المعرفّية، على �سعيد المو�سوع والمنهج والأدوات 

والإطار الإجرائي والتنزيلي..

 وقد اآلت اأو�ساع بالدنا اإلى اأّن الّنظام المعرفي الّديني تعّر�س اإلى ما تعّر�س له خالل 
العقود الما�سية؛ من حيث البخ�س المو�سوعي، والغبن المنهجي، والمغالطة والت�سويه 
والنتقا�س، وغير ذلك من الإجراءات وال�ّسيا�سات المتخذة التي اآلت بمنظومتنا الّتربوّية 
ال�سعد  على  والتدني  ال�سعف  من  اإليه،  اآلت  ما  اإلى  وال�ّسرعي  الإ�سالمي  �سّقيها  في 
المذكورة، فكان يفتر�س اأن يكون النظم المعرفي الديني اأحد اأركان المنظومة التربوية 
م�ستوى  على  المنظومة  هذه  لمخرجات  وانتها�س  تطور  ومدخل  والثقافية،  والتعليمية 
التكوين والتوظيف والإ�سهام في البناء الوطني والدولة الحديثة، وعلى م�ستوى ا�ستعادة 
المرجعية الم�سيخية التون�سية الزيتونية في ف�سائها الوطني والعربي والإ�سالمي، وفي 
محيطها العالمي واالإن�ساني؛ بما يحفظ المتانة العلمية والر�سوخ االجتهادي واالإ�سعاع 
الفكري والنفتاح الح�ساري، وبما يكون عن�سر جذب وا�ستثمار في المعرفة والتنمية، 
عليه  كانت  ما  غرار  على  الح�ساري؛  وال�سهود  الروحي  والإ�سعاع  المادي  الرواج  وفي 

تون�س الزيتونة عبر القرون.

وهناك ق�سية اأخرى تتعّلق بالّنظام المعرفي الّديني، وهي القطيعة التي اأ�سيب بها 
الّنظام المعرفي الّديني، والتي ت�سّببت – في الغالب ـ  في فوات المراكمة في المعرفة، 

وال�ستب�سار في الّتنزيل والوعي بالراهن والم�سايرة... 

ال�ّسرعي  الإ�سالمي  العلمي  ال�ّسند  ا�ستمرار  والتراكم:  بال�ستمرار  والمق�سود 
الّزيتوني المالكي ال�ّسّني... وتراكمه بما يبرز النظم الوارد على محله الواقعي والوطني، 
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والجاري في �سياقه الح�ساري والإن�ساني؛ وبما يظهره بطابعه الموؤ�س�سي والمعلمي الذي 
ل ُيقت�سر فيه على جهود الأفراد ونماذج الأفذاذ، وتون�س  ـ ولئن توا�سل فيها اأثر بع�س 
الأفراد من ذوي الر�سوخ في العلوم ال�سرعية؛ ممن مثلوا حلقات و�سل علمي واجتهادي 
اإلى  افتقدت  اأنها  اإل  ـ   وال�سطراب  النقطاع  وفئوي، رغم حالة  فردي  �سند  ومظاهر 
اأقدار عالية من ا�ستمرار ال�سند الجماعي، وتوا�سل الأداء الموؤ�س�سي والإنتاج الأكثري 
ال�سبب الأظهر والأكبر في ذلك هو  اأّن  في الأعداد والمقادير والمجالت...، ول �سّك 
القطيعة التي اأ�سيبت بها بالدنا في العقود المتاأخرة؛ بمقت�سى ما ُعرف بتجفيف منابع 
الّتدّين، وبخ�س الجامع الأعظم وفروعه واأعالمه ور�سالته، وانطفاء منتجاته وفوات كثير 
من اآثاره، وكذلك القطع مع الهوّية في عدد من مفرداتها ومخرجاتها؛ مما اأورث جهال 
بالدين لدى فئات كثيرة، وثقافة �سطحية بعلومه وموؤ�س�ساته واأدواره؛ با�ستثناء حالت 
الذي  الجاري  والعمل  ينب�س  ل  الذي  الخير  معين  من  وظواهر مح�سورة عدت  اإبداع 
ل ينقطع. وهو ما عليه لفيف من اأ�سياخنا وعلمائنا المعا�سرين في مجالت ال�سريعة، 

علوما وتخ�س�سا، واأداء وتميزا، ونظرا وتنزيال. والحمد هلل على كل حال.

وت�سخي�س الحالة التي اآل اإليها الو�سع بح�سول القطيعة الم�سار اإليها؛ يحتاج اإلى 
اإح�سائّيات دقيقة وموثقة ودرا�سات مو�سوعية ومنهجية؛ من اأجل ال�ستنتاج والّتجاوز 
والّتطوير والتثمير. وهو ما لم يح�سل بم�ستوياته المطلوبة اإلى حد الآن، وهو الأمر الذي 

يتعين فعله ب�سروطه من اأجل العالج ال�سافي بعد الت�سخي�س الكافي.

ول �سّك اأّن هذه القطيعة كان لها اأثرها ال�سلبي على م�ستوى العمق والر�سوخ والإ�سافة 
والإبداع، وليت�سور الناظر اأّن مجاًل علمّيًا طبيا اأو هند�سّيًا  ـ مثاًل ـ  قد اأ�سيب بقطيعة 
لعقود اأو �سنوات من الّزمن؛ كانت �سببًا في عدم ا�ستمرار ال�ّسند العلمي الطبي اأو ال�ّسند 
وا�ستفحال  البنيان  وا�سطراب  الن�ساط  �سمور  عوامل  من  وعامال  الهند�سي،  العلمي 
الخلل؛ فاإن هذا الناظر �سوف يتقرر لديه الوعي بخطورة هذه القطيعة، واأنها ل تقت�سر 
على مجال دون اآخر، كالمجال الطبي والهند�سي، واإنما هي مرفو�سة في كافة المجالت 
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العلمية والإن�سانية، بما في ذلك المجال العلمي ال�سرعي الذي ل بد فيه من ال�ستمرار 
والفنون  كلها  العلوم  على  خطير  اأمر  القطيعة  اإحداث  واأن  والدعم،  وال�سند  والتراكم 

جميعها. 

الم�سلك2: الجهل بالمعلوم الّديني:
الّدين  هذا  من  ُعلم  بما  يتعّلق  ما  هو  المقام  هذا  في  الّديني  بالمعلوم  المق�سود 
رورة اأو بالّنظر. وكما ذكر الّدكتور عبد المجيد الّنّجار، فاإّن هناك  الإ�سالمي؛ اإّما بال�سّ
فة  ال�سّ يزاولون  اأو  ينّظرون  اأو  يمار�سون  الذين  الإرهاب  دعاة  لدى  جدًا  كبيرًا  جهاًل 
الإرهابّية، اأو لدى غيرهم مّمن لي�س لهم علم دقيق بالمعلوم الّديني، واأ�سرب لذلك مثال 
يتعّلق بن�س قراآني ُجهل المعلوم به؛ فقد اأّدى الجهل بهذا المعلوم به اإلى ما اأّدى اإليه، 
للمعلوم  المخالفة  فيه  كانت  وبمنطق  والتطبيق،  العمل  وف�ساد  والتمثل  الفهم  �سوء  من 

الديني ال�سروري والنظري مخالفة �سريحة وجلية.

لَّْم  »َوَمن  تعالى:  قوله  من  الم�ستفاد  تعالى  اهلل  اأنزل  بما  الحكم  هو:  المثال  وهذا 
َكافُِروَن« ]المائدة:44[، وقوله: »َوَمن لَّْم يَْحُكم 

ْ
ئَِك ُهُم ال

ٰ ولَ
ُ
َُّ فَأ نَزَل الل

َ
يَْحُكم بَِما أ

نَزَل 
َ
الُِموَن« ]المائدة:)4[، وقوله: »َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أ ئَِك ُهُم الّظَ

ٰ ولَ
ُ
َُّ فَأ نَزَل الل

َ
بَِما أ

َفاِسُقونَ«]المائدة:47[. فهذه اآيات ثالث جاءت في �سياق بيان الحكم 
ْ
ئَِك ُهُم ال

ٰ ولَ
ُ
َُّ فَأ الل

بما اأنزل اهلل عز وجل، وقد ُو�سف الذين ل يحكمون بما اأنزل اهلل باأّنهم كّفار، واأّنهم 
ظالمون، واأنهم فا�سقون.

روري والّنظري يقت�سي القول الآتي:   ومعاملة هذه الآية من ّناحية العلم ال�سرعي ال�سّ
اإّن قول رّبنا �سبحانه وتعالى فيه و�سف لأنا�س يكونون اأفرادا، ويكونون حّكاما، ويكونون 
بما  يحكموا  لم  باأّنهم  و�سفوا  هوؤلء  ذلك،  وغير  واأنظمة  لموؤ�ّس�سات  ممثلين  م�سوؤولين 
اأنزل اهلل، فالمراد بالجهة الحاكمة هنا هي كّل جهة تكليف اأمرت بتطبيق ما اأنزل اهلل، 
عيد الجماعي في الأحكام  عيد الفردي في الأحكام الفردّية، اأم على ال�سّ �سواء على ال�سّ
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الجماعّية والّدولّية؛ فلي�س هذا المو�سوع مقت�سرًا على الحّكام اأو على المحكومين، بل 
هو يتعّلق بكّل من هو جهة تكليف وامتثال لما اأنزل اهلل في �ساأنه الخا�س اأو العام.

نَْزَل الل﴾ يقت�سي طرح ال�سوؤال التالي: ما 
َ
أ  ثّم اإن قول رّبنا �سبحانه وتعالى ﴿بَِما 

نَْزَل الل﴾ ؟ وماذا اأنزل اهلل عّز وجل؟ والجواب اأن اهلل تبارك وتعالى 
َ
المراد بعبارة ﴿َما أ

ومقا�سد،  واأحكاٌم  ون�سو�س  اآيات  هو  القراآن  وهذا  القراآن،  اأنزل  فقد  اأنزل،  ما  اأنزل 
من  هذا  ومدني،،  ومّكي  واإ�سارة،  وعبارة  ومفهوم،  ومنطوق  واأوا�سط،  واأواخر  واأوائل 
الّناحية الإنزالّية الّنظرّية. وكّل هذا مّما اأنزل اهلل عّز وجل، فاهلل عّز وجل اأنزل قوله ﴿
 يُِريُد 

َ
يُْسَر َوال

ْ
َُّ بُِكُم ال فَاّتَُقوا الّلََ َما اْستََطْعتُْم﴾]التغابن:))[ واأنزل قوله: ﴿يُِريُد الل

َقتِْل﴾]البقرة:7))..[ 
ْ
بَُر ِمَن ال

ْ
ك

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
ُعْسَر﴾. ]البقرة:)8)[ واأنزل قوله ﴿َوال

ْ
بُِكُم ال

اإلى اآخره؛ فمجموع ما اأنزل اهلل هو مجموع القراآن الكريم بما يت�سمنه من الن�سو�س 
والأحكام والمعاني والمقا�سد على نحو ما ذكرنا.

وُي�ساف اإلى ذلك ال�سنة بن�سو�سها واأحكامها ومقا�سدها وبيانها للقراآن ومنهجها 
وقيمها. وقد بني على هذا كله علوم ال�سرع التي دونت �سمن المدونة ال�سرعية المعتبرة 
والمتداولة بين اأهل العلم عبر القرون. وهي مدونة تف�سير وتاأويل، و�سرح حديث وفقهه، 
وعلم قواعد، وعلم مقا�سد، وعلم اجتهاد، وهي منطوق، وهي مفهوم، وهي ما ِا�ستقّرت 
�ساتها و�سعبها، وتوكل هذه المنظومة المعرفة  عليه المعرفة الإ�سالمّية في مختلف تخ�سّ
وتعالى  �سبحانه  رّبنا  فاإذًا  والّرا�سخين،  والحاذقين  �سين  المتخ�سّ من  اأ�سحابها  اإلى 
اأُنزل في  تبين ما  وال�ّسّنة كذلك وحي من اهلل وهي  ال�ّسّنة،  واأنزل كذلك  القراآن  اأنزل 
القراآن، وال�ّسّنة هي اأحكام وتفا�سيل وجزئّيات، وهي مع ذلك منهج تنزيل وتن�سيق وغير 
ذلك.. فاخت�سار م�سمون هذه الآية في فكرة مجّردة، اأو في حكم مطلق، اأو في تنزيل 
اإنما هو اخت�سار مخل بمنطوق الآية ومفهومها ومرادها،،  فيه ما فيه من الّتع�ّسف،،، 
فمو�سوع الآية هو الإعمال في موا�سع الإعمال، وعدم الإعمال اإذا انعدم �سبب الإعمال، 
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هذا بالّن�سبة اإلى مثال واحد من مجموع اأمثلة كثيرة ُيقال فيها ما يقال في هذه الآية 
تف�سيرًا وفهمًا وتنزياًل... 

و�ساهد اآخر اأو مثال اآخر يتعّلق بحديث نبوي، وهو قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلم: » اإّنما 
الأعمال بالّنّيات...« وهذا الحديث كان اأ�ساًل لقاعدة كّلّية من قواعد الفقه الإ�سالمي، 
وهي قاعدة »الأمور بمقا�سدها«، ومعنى الأمور بمقا�سدها اأي اأّن كّل اأمر قوًل اأو فعاًل 
اأو �سيا�سًة اأو خّطًة اإّنما ُيبنى على اأمرين اثنْين اأ�سا�سّيْين لكي ي�سّح �سرعًا، ولكي ُيقبل 

باإذن اهلل.

*الأمر الأّول: هو الّنّية والق�سد والباطن والإرادة.
ّحة من الناحية  *الأمر الّثاني: هو �سّحة هذا العمل، من جهة ما يكون �سرطًا في ال�سّ
ال�ّسرعّية والقانونّية و الُعرفّية، فاأّي عمل اأو فعل طّبي اأو �سيا�سي اأو �سرعي ل بّد له من نّية 
�سادقة، وهي مو�سع الإرادة، ول بّد له من �سّحة اأداءه وفق مطلوب ال�سرع وبيان ال�سنة له.

ويكون العمل الإرهابي عمال مفتقرا لل�سحة، وعليه الموؤاخذات من ناحية ال�سواب، 
الفعل  واإن كان هذا  الّنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم،  وهو مخالف مخالفة �سريحة لمنهج 
الإرهابي قد انطلق من نية لي�س فيها �سوء، اأو لي�س فيها اإرادة الإ�سرار، اأو كان الباعث 
الفعل  هذا  يبّرر  ل  النية  �سالمة  اأو  الحما�س  فهذا  والعاطفة...  الحما�س  الفعل  لهذا 
ّحة الفعل مع النية، فال يكفي ح�سن  الإجرامي اأو الإرهابي بناًء على �سرورة تطابق �سّ
النية اأو الحما�س والغيرة والعاطفة؛ فالأمور لكي ت�سّح �سرعًا ل بّد لها من الّنّية القلبّية 
من جهة تطابقها مع مراد الخالق �سبحانه، ومراد الخالق هو اإ�سالح المخلوق وعمارة 
الأر�س واإ�سالح الّنا�س وفعل ما اأمكن في ذلك، ول بد لهذه الأمور كذلك من �سحة العمل 
والأداء، ولكي يكون العمل اأو الفعل �سحيحا يلزم اإقامته على قواعد ال�سحة و�سروطها، 
وهذا غير متوافر في الفعل الإرهابي لف�ساده وخرابه. وهذا بيانه كما ذكرنا وارد بعمق 

وتف�سيل في الإطار ال�ّسرعي والقانوني ال�سابط لذلك كله.
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الم�سلك الّثالث: الجهل بالّدور الّديني:
الجهل بدور الّدين في مواجهة الغلو هو الجهل بر�سالة اأحكامه ومقا�سده في تحقيق 
التو�سط والعتدال ومواجهة الغلو والإرهاب. وهذه م�سكلة عند بع�س ال�سركاء في الوطن 
اّلذين لهم موقف خا�س من الدين ور�سالته؛ قد يكون موقفا حزبّيا، وقد يكون تاريخّيا 
معالجة  في  واأثره  وبدوره  بالدين  الجهل  الموقف  هذا  ومفاد  �سياقّيا،  رّبما  يكون  وقد 
وح�سارة  علومًا  الّدين  الدين  ر�سالة  ا�ستيعاب  وعدم  المقاربات،  واإجراء  الم�سكالت 
الغلو  لمواجهة  الأ�سا�سّية  الأر�سّية  تمّثل  �ساملة  واإرادة في تحقيق مقاربة  وفعال  وُخلقًا 

باأنواعه والإرهاب ب�سوره.

3 ـ  �سبب اإق�ساء الهوّية:

اأدى العمل على اإق�ساء الهوية العربية والإ�سالمية والوطنية اإلى تزايد حالت الجهل 
ال�سافية  والمعالجة  ال�ساملة  المقاربة  اأثر  اإ�سعاف  واإلى  والتنطع...،  والغلو  بالدين 
لظاهرة العنف والإرهاب. وهو ما ي�ستوجب ا�ستح�سار مكونات الهوية ومتطلباتها؛ من 

اأجل تحقيق التجاوز والإ�سالح وتر�سيخ العتدال والتوازن.

ولهذا الإق�ساء اأ�سرب ثمانية:

) ـ  اإق�ساء الّتاأويل المو�سوعي لمفردات الهوّية في الّد�ستور، فهذا الّتاأويل في جانب 
مفردة  باعتبارها  الهوّية  اإفراغ  واإلى  مو�سعه،  عن  الكلم  تحريف  اإلى  يرنو  منه 
د�ستورّية، وباعتبارها مفردة علمّية تطلق على الّلغة وعلى ال�ّسرع وعلى ال�ّسياق وعلى 
يتعّلق  فيما  الّد�ستوري  الّتاأويل  هذا  تحريف  حول  نزعا  هناك  فاإّن  الخ�سو�سّية... 
بالهوّية، وهذا الّتحريف هو تحريف للّد�ستور وتحريف للهوّية وتحريف لالإطار اّلذي 
ُبني عليه الّد�ستور واأقّرت به الهوّية، ونح�سب اأّن هذا الّتاأويل المتع�ّسف للهوّية �سيمّثل 

م�سكاًل خطيرًا لزيادة الحتقان وتغذية الغلو.
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الّديني،  بالجانب  المتعّلق  وال�ّسامل  والعادل  الحقيقي  الّتربوي  الإ�سالح  ) ـ  اإق�ساء 
الإ�سالح  اأين ركن  التربوي؛ فنقول:  الإ�سالح  يتعلق بم�سروع  نت�ساءل فيما  اأن  ولنا 
واإن�سانّية،  وح�سارة  وتزكية  وتنمية  معرفة  بالهوّية؛  المت�سل  الجانب  في  الّتربوي 
ـ   ومنهجا  –مو�سوعا  الّتربوي  الإ�سالح  في  ال�ّسرعّية  المعرفّية  هوّيتنا  وم�سامين 
يليق بمو�سوعها،  التفاتًا  اإليها  يلتفت  وباهتة، ول  اأو هي م�سمرة  تكاد تكون غائبة 

وبالحاجة اإليها وباأثرها في معالجة هذه الّظاهرة واأمثالها.

3 ـ  اإق�ساء الموؤ�ّس�سات المدنّية الخيرّية ذات المرجعّية ال�ّسرعّية وهذا جهل بالّدين 
من جهة الجهل بهذه الموؤ�ّس�سات واأثرها في تحقيق الموازنة والمقاربة، مثال ذلك؛ 
تحديد الموقف من الجمعّيات ال�ّسرعّية اّلتي ت�ستند اإلى الهوّية في مفردة معرفّية، 
اأو مفردة خيرّية اإغاثّية، اأو مفردة وطنّية تتوا�سل مع المفردات الأخرى، ما ُيفعل 
الآن في بع�س هذا الم�سهد؛ اإّنما هو اإق�ساء لمكون مهم من مكونات الهوية ب�سكل 
من الأ�سكال، ونحن لم ن�ستوعب بعد موؤ�ّس�سة الأوقاف بالعتبار الإن�ساني وبالعتبار 
من  القانوني؛  وبالعتبار  ال�ستثماري  وبالعتبار  القت�سادي  وبالعتبار  الوطني 
الكفاءة  ومراعاة  الموؤ�ّس�سة،  وحوكمة  الّدولة،  واإ�سراف  القانونّية،  المرجعّية  حيث 
لم  حاليا  منا  وكثير  الأخرى...  الموؤ�س�سات  مع  والتكامل  وال�سالحية  والتخ�س�س 
ي�ستوعبوا بعد مفردة الأوقاف اأو الأحبا�س، وبع�سهم يعمل على الإق�ساء المعرفي 
التي  ال�سعيفة  والحجج  الواهية  الدعاءات  من  ويروج  لها،  والوطني  والّتاريخي 
وتاريخه  مو�سوعه  حيث  من  ـ   الأعم  المجمل  في  ـ  الوقفي   بالأداء  لها  عالقة  ل 
واإنجازاته، وما يمكن اأن يقدمه في الإ�سهام في معالجة الق�سايا الوطنّية والعدالة 
الخطاأ  تطرق  ننكر  اأن  ودون  الح�ساري،  والزدهار  الإن�ساني  والإنماء  الجتماعّية 
وال�سهو والف�ساد للعمل الب�سري للوقف في حالته وموا�سعه، ولي�س معنى وجود ذلك 
يقت�سي  ذلك  بل  منه،  والنتقا�س  فيه  والت�سكيك  اإلغائه  على  ُيعمل  اأن  الوقف  في 
هذا  في  الرائعة  والإنجازات  الناجحة  التجارب  وتدعيم  والت�سحيح،  الإ�سالح 
المجال الوقفي الذي يعد اأحد المجالت ال�سرورية في قيام الدولة الحديثة وفقا 

لموؤ�س�ساته واأدواته واأدواره.
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م�ساريع  تفعيل  اأين  والّر�سمّية:  الّدينّية  للموؤ�ّس�سات  الحقيقي  الإ�سالح  4 ـ  اإق�ساء 
الإ�سالح في موؤ�ّس�سات ر�سمّية دينّية مثل وزارة ال�ّسوؤون الّدينّية، والمجل�س الإ�سالمي 
الأعلى، وديوان الإفتاء، و�سائر الموؤ�س�سات الأخرى؟؟ واأين هذه الم�ساريع التي بدء 
الإ�سالح  اأن هذا  اإلى  المنبر  تعّثرت، ونحن ندعو من هذا  اأو  توّقفت  ولكّنها  فيها، 
لهذه الموؤ�ّس�سات �سيكون رافدا مهّما في ا�ستدعاء الهوّية وتر�سيخها وتحقيق اأثرها 

مقاومة هذه الّظاهرة.

) ـ  اإق�ساء الّتحّول الّنوعي للخطاب الّديني والّدور الم�سجدي والمرجعّية ال�ّسرعّية: 
واإن�سانّية  وتعليمّية  تربوّية  موؤ�ّس�سة  باعتبار  الم�سجد  لمفهوم  اإق�ساء  فيه  اليوم 
عن  ف�سال  ال�سلمي،  والتعاي�س  الح�ساري  وال�سلوك  المواطنة  على  تربية  ومورد 
الّدور الّتعّبدي الأ�سا�سي، وعندما اأقول موؤ�ّس�سة تربوّية ل يعني اأن تكون بديال عن 
المعهد والمدر�سة، اأو اأن تكون بديال عن موؤ�س�سات الّثقافة وغيرها...، واإّنما يكون 
في  تحّول  الّديني  والخطاب  والّثقافة...،  المعرفة  روافد  رافدا مهما من  الم�سجد 
والخطباء  والأئّمة  اجتماعي..  وخطاب  مدني  وخطاب  اإن�ساني  خطاب  اإلى  الّثورة 
والآلّيات؛  الو�سائل  من  اأو  المرجعّيات  من  ذلك  وغير  والم�ساجد  الّديني  والإعالم 
اإيجاد مناخ  اأثرها في الحفاظ على الّثورة وتحقيق الوحدة الوطنّية، وفي  كان لها 
اأثار  تقليل  في  كثيرًا  اأّثر  مّما  والم�سامحة؛  ال�ّسماحة  ومن  والو�سطّية،  ال�ّسلمّية  من 

الإرهاب والجريمة.

والخطباء في الأعم الأغلب كانت خطبهم �سريحة في منع العنف والتخريب، وفي 
تاأكيد الوحدة الوطنية ومدنية الدولة وال�سلم الأهلي، وكان لهذا اأثره في الهدوء والأمان 

دد. وال�ستقرار؛ بناًء على دور الم�سجد ودور الإمام ودور الذين في هذا ال�سّ

 ثّم اأخيرا اأقول باأّن حالة محا�سرة الّتدّين في بع�س اأ�سكاله و�سماته وا�ستحقاقاته، 
ومنها الحرية والكرامة.. ؛ يعد خطرا عظيما، ثّم اإن ربط الإرهاب بالّتدّين والّدين؛ يعد 

مغالطة كبيرة ومعالجة �سطحية للت�سخي�س والمواجهة.
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اإن الجهل بالّدين يمثل اأحد الأ�سباب  ـ كما ُذكر ـ  ولي�س هو ال�ّسبب الوحيد، ثّم اأقول 
باأّن الهوّية اأق�سيت في تراكمها المو�سوعي وال�ّسياقي والمنهجي، ول �سك اأّن ال�ّسعب اإذا 
ُعزل عن هوّيته، اأو اإذا اأُفرغت هوّيته من محتواها وم�سمونها؛ فال �سّك اأّنه �سيجد نف�سه 
وال�سياع  والغلو  الإرهاب  اإلى  به  توؤول  في م�سارات غام�سة وطرق ملتوية ومظلمة، قد 

والت�سرد.

العن�سر4: اآفاق الّتجاوز واإخفاقاته:

هي اأربع دوائر: 
) ـ  اإن�سانّية الإن�سان.

) ـ  دولة المواطنة.
3 ـ  حفظ الهوّية.

4 ـ  بناء المرجعّية الّدينّية يف ف�سائها الوطني والإقليمي.

لكن هذا الّتجاوز محفوف باإخفاقات عّدة، ومنها:

) ـ  المعالجة ال�ّسطحّية وال�ّسكلّية لالإرهاب، فال بّد من المعالجة الحقيقّية والجوهرّية 
والهيكلّية العاجلة والآجلة؛ �سمن مقاربة وطنّية تاأخذ بالهوّية وبالقانون وبالمجتمع 

وب�سائر الأدوات الالزمة في ذلك. 

) ـ  الّتوظيف الحزبي والإديولوجي لمواجهة الإرهاب.

3ـ   �سناعة الخوف لمواجهة الإرهاب، فال بّد اأن ن�سنع الأمل؛ لأّن اأف�سل �سناعة لمواجهة 
وغير  الجتماعي  والحيف  ال�ّسيا�سي  وال�ستبداد  المنّظمة  والجريمة  والغلو  الإرهاب 
ذلك؛ اإّنما هو �سناعة الأمل.. فال عي�س لخائف، ودور موؤ�ّس�ساتنا من جامعة الّزيتونة 
وديوان الفتاء ووزارة ال�ّسوؤون الّدينّية وفرع الّتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين وغير 
ذلك من الموؤ�ّس�سات والأطر؛ اإّنما دورها مهم جدًا في بناء المرجعّية المعرفّية، وفي 
تر�سيخ الخطاب الّديني المعتدل المتوازن الو�سطي، وفي تحويل الخطاب الّديني اإلى 

اإنتاج وتنمية ومواطنة، واإلى عمل �سالح وعلم نافع واأثر باق.
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الغــــلو

العنف واأنواعه، 
كظاهرة عدوانية اإن�سانية

بقلم اأ.د. عبد الرزاق ق�سوم
اأ�ستاذ الفكر الإ�سالمي بجامعة الجزائر )

ورئي�س جمعية العلماء الم�سلمين الجزائريين

المحددات المنهجية للعنف:
اإن العنف كما تقدمه القوانين ال�سماوية، والعلوم الإن�سانية، �سلوك انفعالي، ذو طابع 
نف�سي، وبيولوجي، فهو ظاهرة نف�سية في �سموليتها. لذلك فالعنف، ل وطن له، ول دين، 
ول ثقافة، فقد نلتقي به لدى اأتباع كل دين، وقد يطبع اأ�سحاب كل ثقافة، وقد ي�سدر 

عن �سلوك مواطني كل وطن.

التفكيك  منهجية  خالل  من  اإل  للعنف  �سامل  نعريف  تقديم  ـ   –اإذن  يمكن  فال 
للم�سطلح وللمفهوم والثقافة التي قد تولد العنف.

بع�س  الإن�سانية في  التجارب  ببع�س  العنف  ت�سخي�س ظاهرة  ال�ستنجاد في  يمكن 
بها  قام  اأبحاث  نتيجة  كان  العنف،  عن  قيمًا  كتابًا  المجال  هذا  في  ون�سوق  البلدان، 
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مجموعة من الأخ�سائيين الفرن�سيين: فيهم علماء نف�س، وعلماء اجتماع، واأخ�سائيين 
اقت�ساديين، ومتخ�س�سين في الثقافة الأمنية، وق�ساة، الخ.

فالكتاب بعنوان اإجابات عن العنف Réponses à la Violence اأ�سرف على جمع 
.Allain Pey Repitte مادته

تجليات العنف:
يتجلى العنف في لعب الأطفال، فيتج�سد اأكثر عند المراهقين وال�سباب.

يتجلى ال�سعور بالالاأمن في المحيط الجتماعي القت�سادي كالقلق، الذي ت�ساحبه 
بطالة، وانعدام �سلم، وبوؤ�س ثقافي كالأمية والجهل.

العوامل العاك�سة للعنف:
وفي  العقول،  على  الثقافي  العدوان  في  ويتمثل  الثقافي،  الغتراب  اأو  ال�ستالب 
العدوان اللغوي على الأل�سنة، وفي العدوان العقدي على القلوب، وفي العدوان ال�سيا�سي 

على الحقوق الإن�سانية.
في  العدوانية  وت�سخي�س  العنف،  اأفالم  اأي�سا  للعنف  العاك�سة  العوامل  من  اأن  كما 

ال�سلوك. هناك اأي�سًا تجليات ال�سعور بالالاأمن، وتندرج �سمنها الظواهر التالية:
ـ الخوف، وانعدام الطماأنينة النف�سية

ـ االإحباط وانعكا�ساته والقلق الجماعي، والمثبطات
ـ عدوانية ال�سلوك مما يولد النتحار، والإدمان على الكحوليات والمخدرات كو�سيلة 

للهرب من الواقع.
اأما العوامل الم�ساعدة على العنف فتتمثل في:

ـ الت�سبع الجماعي بثقافة العنف.
ـ الإرث القديم الحامل لبذور العنف.
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ـ اختالل التوازن في عملية النمو بين طموحات ومتطلبات الإن�سان، ووتيرة النمو اإما 
البطيئة جدًا، اأو المت�سارعة جدًا.

ـ التع�سب، والميز ال�سكاني، ونبذ الحوار واإحالل العنف بدله في حل الم�ساكل.
اإن العنف اإذن، كظاهرة اإن�سانية هو اأكثر الحالت ن�سبية، واأكثرها تنوعًا.

فالعنف يمكن اأن يكون حالة فردية ناتجة عن �سخ�س هدفه الم�سا�س ب�سخ�س اآخر، 
في ج�سده، اأو في فكره، اأو في هويته.

وقد يكون العنف جماعيًا، تقوم به مجموعة لتحقيق اأهداف خا�سة اأو عامة.
اأنواع  فهناك  مج�سد،  فعل  مجرد  العنف  فلي�س  العنف،  من  باألوان  ن�سطدم  ونحن 
اأهدافه  تكون  حيث  المعقلن،  العنف  ومنها  الأعمى،  العنف  منها  العنف،  من  وحالت 

واأ�ساليبه منتقاة ومحددة بكيفية مدرو�سة، ومخططة.
واإذا كان العنف –عادة ـ  منبوذًا اأو منددا به فاإنه في بع�س الأحيان يتخذ مظاهر 
م�سموح بها، بل ومقننة، وهذا دون الحديث عن العنف الدفاعي، وعن عنف المالعب، 

وعن الألعاب العنيفة، الخ.
اإن العنف –اإذن ـ  هو هذه الظاهرة التي يكتنفها الغمو�س، فالمعنى العام يخلط بين 

العنف وبين القوة، والعدوانية، مع مالحظة اأن هذا الغمو�س يتخذ �سكاًل تع�سفيًا.
ذلك لأن العنف لي�س مجرد تج�سيد للقوة اأو اإبراز للعدوانية، بل اإنه يندرج �سمنه، بل 
اأن يدخل �سمن لعبة متجددة لأطروحة الم�سارة، اأو المعار�سة داخل العالقة التي تربط 
الكائن الب�سري بالمجتمع، وبين الأفراد بع�سهم بع�سًا. ومن هنا فاإن من الخطاإ �سجن 
مفاهيم العنف  ـ في الأ�سا�س ـ  داخل المبالغة في ا�ستخدام القوة. فهناك من يذهب 
–اليوم ـ  اإلى اأبعد من هذا في تحديد معنى العنف، في�سل به اإلى كل م�سا�س بالحقوق 

والحريات التي ي�سمنها المجتمع علنًا اأو �سمنيًا، لأع�سائه.
كل هذا يدفعنا اإل القول، باأن كل محاولة لالإحاطة بمو�سوع العنف هي من ال�سعوبة 
النقطة  ولعل  العلمي،  التحليل  ميزان  في  تحقيقه  الممتنع  ال�سهل  اإنها  بل  بمكان، 
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المنهجية ال�سلبة في النطالق، التي ت�سلح لأن تتخذ كخط توجيهي هي ما يمكن و�سفه 
»بالإح�سا�س بالالاأمن« le sentiment d’insécurité اأو »ال�سعور بالخوف«.

كاإح�سا�س  والخوف،  الجوع  من  النا�س  تاأمين  على  يوؤكد  الإ�سالم،  وحدنا  ولذلك 
ْن  ن ُجوٍع َوآَمنَُهم ّمِ ْطَعَمُهم ّمِ

َ
بَيِْت الَِّذي أ

ْ
يَْعبُُدوا رَّبَ َهَذا ال

ْ
بنعمة الأمن والأمان: ﴿فَل

َخوٍْف﴾ ]�سورة قري�س، الآيات 4،3[.
يَْصنَُعوَن﴾   

ْ
َكانُوا بَِما  َخوِْف 

ْ
َوال ُجوِع 

ْ
ال ِلبَاَس   َُّ الل َذاَقَها 

َ
﴿فَأ التي  القرية  واأي�سا 

]�سورة النحل، الآية )))[، بعد اأن كانت اآمنة مطمئنة.
واإذن فاإن درا�سة العنف ل يجب اأن تن�سب على تحليل اأنواع ال�سلوك التي عنها ينجم 
الخوف، والالاأمن. وهي نماذج من ال�سلوك، ل تدين بدين معين، ول تحد باإقليم محدد، 
ول تتميز بثقافة خا�سة، فالعنف يمتد داخل الف�ساء القت�سادي والجتماعي، والثقافي، 
وال�سيا�سي... الخ، والعدوانية على عقول الأطفال، بقولبة مفاهيمهم على نحو مخالف 
للحقائق الإن�سانية، فتعليم الأطفال بغير لغتهم هو عنف وقمع لل�سعوب، وعدم تمكينها 

من التعبير عن مطامعها وحقوقها الأ�سا�سية هو عنف واأي عنف. 
وتكدي�س الثروة في اأيدي اأقلية من النا�س، وتعري�س الأقلية للبطالة، وال�سحادة هو 

عنف ينتج عنه عنف م�ساد.

التكفير عدوان على العقل الم�سلم:
الأ�سل في الطبيعة الإن�سانية التدين، لأن الفطرة هي التدين، فطرة اهلل التي فطر 
في  والأ�سل  حنيفا..  والأر�س  ال�سموات  فطر  للذي  وجهي  وجهت  اإنني  عليها.  النا�س 
 آِمنُواْ ﴾ ]�سورة 

ْ
َها الَِّذيَن آَمنُوا ّيُ

َ
التدين الإ�سالم، والأ�سل في الإ�سالم الإيمان ﴿ يَا أ

الن�ساء، الآية )3)[، فالكفر اإذن مخالف لطبيعة الإن�سان.

الطبيعة  وعلى  الم�سلم،  العقل  على  عدوان  فهو  والتبديع،  والتف�سيق،  التكفير،  اأما 
الإن�سانية، لذلك جاء الحديث النبوي وا�سحًا و�سريحًا في قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»من كعّفر موؤمنًا فهو كمن قتله، ومن قذف موؤمنًا بكفر فهو كقتله«.
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الدماء، فهو عدوان مادي ومعنوي على  ل�سفك  ـ  مقدمة فا�سدة  –اإذن  التكفير  اإن 
]�سورة  بِِه﴾   

ْ
َذاُعوا

َ
أ َخوِْف 

ْ
ال ِو 

َ
أ ْمِن 

َ
األ َن  ّمِ ْمٌر 

َ
أ َجاَءُهْم  ﴿َوإَِذا  تعالى:  قال  المجتمع. 

يقراأون  قوم  الأمة  هذه  من  »يخرج  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وقال   .]83 الآية  الن�ساء، 
القراآن، ل يجاوز حناجرهم اأو حلوقهم«.

عالمات التكفيريين:
ـ القيام على اأهل العلم طعنًا فيهم وتن�سيقًا لهم، وخروجًا عن مذاهبهم.

على  التطاول  و�سائل  من  و�سيلة  المعنوي  اأو  اللفظي  العنف  واتخاذ  العقل،  ـ �سعف 
العلماء.

ـ �سحالة الفهم، فالتكفير والتبديع والتف�سيق، مظاهر تن�ساأ عن �سوء فهم الن�سو�س، 
اأو التدين المغ�سو�س،  اأو التدين المعكو�س،  فيدخل الل�سو�س با�سم التدين المنقو�س، 
لذلك وجدنا اأبا الح�سن الأ�سعري وهو العاِلم الم�سهور يقول: »اأنقلوا عني اأنني ل اأكفر 

اأحدًا من اأهل القبلة«.
ـ والمقولة الماأثورة: »اأقتلته بعد اأن قال ل اإله اإل اهلل«.

وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن هذا الدين ي�سر ولن ي�ساد هذا الدين اأحد اإل غلبه«.

َخُر 
ُ
َوأ ِكتَاِب 

ْ
ال ّمُ 

ُ
أ ُهّنَ  ْحَكَماٌت  ّمُ آيَاٌت  ِمنُْه  ِكتَاَب 

ْ
ال َعلَيَْك  نَزَل 

َ
أ الَِّذَي  ﴿ُهَو 

َوابِْتَغاء  ِفتْنَِة 
ْ
ال ابِْتَغاء  ِمنُْه  تََشابََه  َما  َفيَتَِّبُعوَن  َزيٌْغ  قُلُوبِِهْم  فِي  الَِّذيَن  ا  ّمَ

َ
فَأ ُمتََشابَِهاٌت 

ِويِلِه ﴾ ]�سورة اآل عمران، الآية 7[
ْ
تَأ

التكفيريين  ولكن  النعمة...  كفر  وهناك  العتقادي،  الكفر  اأو  الملة  كفر  وهناك 
يطلقون الأحكام على عمومها دون رادع اأو تقييد علمي اأو ديني.

الغلو في الدين مقدمة فا�سدة هي اأي�سا من مقدمات العنف التكفيري عند البع�س، 
فالغلو يعني التنطع، والحديث وا�سح في ذلك هلك المتنطعون، الذين يتجاوزون الحدود 

في اأقوالهم واأفعالهم.
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اإن الإ�سالم علمنا منهجًا عظيمًا هو منهج اأدب الختالف: ﴿لَئِن بََسطَت إِلَّيَ يََدَك 
َعالَِميَن﴾]�سورة 

ْ
ال رَّبَ   ََّ الل َخاُف 

َ
أ إِنِّي  ْقتُلََك 

َ
أِل إِلَيَْك  يَِدَي  بِبَاِسٍط   

ْ
نَا

َ
أ َما  ِلتَْقتُلَِني 

فَاْحُكم  رِْض 
َ
األ فِي  َخِليَفًة  نَاَك 

ْ
َجَعل إِنَّا  َداُووُد  ﴿يَا  تعالى:  لقوله  الآية 8)[  المائدة، 

َِّ﴾]�سورة �س، الآية ))[، ]اأما  َهَوى َفيُِضلََّك َعن َسِبيِل الل
ْ
َحّقِ َوال تَتَِّبِع ال

ْ
َبيَْن الّنَاِس بِال

الذين اقتدتهم هواء،ـ فهم الذين يخرجون المخالفين لهم من الملة دون حجة اأو دليل[.
بالالمذهبية،  يو�سف  ما  واإلى  الأولى،  الجاهلية  اإلى  بالأ�سا�س  يعود  التكفير  اإن 
واإلى الت�سدد، والغلو، وهي الآفات التي تعاني منها اأمتنا اليوم، ول �سيما �سبابنا، لعدم 
توؤدي  العميق، والفهم الدقيق، وكلها مقدمات  تح�سينهم بالمعتقد ال�سحيح، وبالعلم 

اإلى التكفير الذي هو العنف ال�ستئ�سالي.
اإن الأمة الإ�سالمية اليوم مدعوة اإلى �سياغة منهج جديد لحياتها، ثقافيًا واجتماعيًا، 
على  للعدوان  اأعرا�س  كلها  وهي  الديني،  والغلو  الفكري،  ال�سذوذ  ل�ستئ�سال  وتربويًا، 
�سلطان  به من  اهلل  نزل  ما  الدين  في  وتنطع  العلم،  اأهل  على  وتطاول  الم�سلم،  العقل 
وللعلماء بالذات اأمانة التكوين والن�سح، والتح�سين، وكل خلل اإنما تعود م�سوؤوليته على 

العلماء وعلى الحكام، اإذا لم يمكنوا العلماء من اأداء واجبهم.
الحد  النا�س،  على  والهوان  وال�ستات،  الماأ�ساوية،  من  حالة  الأمة  حالة  بلغت  لقد 
الذي لم يعد فيه ممكنا ال�سكوت. فليحذر الذين يخالفون عن اأمره، اأن ت�سيبهم فتنة اأو 

ي�سيبهم عذاب عظيم.
اإن ال�ستجابة يجب اأن تكون في م�ستوى التحدي، ول عذر لأحد بعد اليوم.

لعل من الطموح المبالغ فيه القول باأن الباحث �سينتهي اإلى نتائج تمكن من و�سع حد 
للعنف... ذلك اأن العنف كما قلنا هو من التنوع ومن التعقيد، بحيث ي�سبح من ال�سعب 
تبني  هو  اإليه  النتهاء  يمكن  ما  ولكن  اإح�سائها.  بعد  العنف  عوامل  كل  تحليل  تعميق 
اأف�سل المناهج الممكنة لدرا�سة العنف بكيفية مكثفة، بالتركيز على اأهم العوامل التي 

تبدو فاعلة في تج�سيد وم�ساعفة حالت العنف، ويمكن في الختام ح�سرها فيما يلي:
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اإلى  الموؤدية  اأنواعها،  بمختلف  الأ�سباب  والبحث عن  الق�سايا،  اأ�سول  اإلى  الذهاب 
العنف، ح�سب تجلياته المتعددة، الفردية والجماعية.

اإحداث ف�ساءات ثقافية، ودينية، وريا�سية، واجتماعية بوا�سطة النوادي والجمعيات 
المتخ�س�سة لإ�سغال الأطفال وال�سباب على الخ�سو�س، والأن�سطة الفنية والم�سرحية، 

بتعزيز قدراتهم البدنية، والعقلية، وتح�سينهم �سد عدوانية المكت�سبات الجتماعية.

وان�سالبه  ثقافيًا،  كغزوه  الهادفة،  العتداء  اأنواع  كل  من  وال�ساب،  الطفل  حماية 
واغترابه.

العناية بالمحيط، باأخلقته واأ�سلمته، على نحو ي�سبح المواطن فيه، اآمنًا عل نف�سه، 
ومحميًا في لغته، و�سلوكه، من فاح�س القول، والعتداء على �سخ�سيته المادية والمعنوية.

تح�سي�س الإعالم بجميع اأ�سكاله، بدوره في �سيانة اأو تدهور المواطن، لغة، و�سلوكًا، 
وتوجهًا.

عناية الموؤ�س�سة التعليمية، ول �سيما اليتدائية والإعدادية والثانوية، بانتقاء معلميها، 
ق�ساياهم،  اإلى  باال�ستماع  والتلميذ  المعلم  بان�سغاالت  والتكفل  منت�سبها،  وان�سباط 

والم�ساهمة في حلها.

احترامها  على  والعمل  الوطنية،  الثوابت  بقد�سية  فاآته،  بجميع  المواطن،  توعية 
و�سيانتها من العبث بها، وعدم الم�سا�س بقد�سيتها.

التي  الخطيرة  لالآفات  الت�سدي  اأجل  من  اأنواعها  بجميع  الوطنية  الطاقات  ح�سد 
ت�ستبد بال�سباب مثل المخدرات، وما ينتج عنها من ياأ�س، وانتحار، الخ.

الموؤ�س�سات  وكل  والمدر�سة،  الأ�سرة،  داخل  وال�سباب  الأطفال  مع  الحوار  ت�سجيع 
التربوية والجتماعية، والدينية.
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ال�ستنتاج:
اإن العنف ي�سكن الإن�سان.

اإن عالما بدون نزاعات اأو دون معار�سة ودون مهم�سين، لي�س اإل كوخا.

اإن الزعم بالق�ساء على العنف بالقوة، ل يعدو اأن يكون تغييرًا لكلمة بكلمة.

اإن العنف المتعدد الأوجه، يتم الك�سف عنه كواقع، تجب مواجهته بكيفية جماعية، 
فالوقاية من العنف لي�ست ق�سية متخ�س�سين فقط، اإنها عملية تتطلب جهد الجميع، 

وفي مقدمة ذلك تغيير الذهنيات.

واإذن، ف�سمن الحوار المن�سود، يجب اأن يقبل كل واحد بوجود الآخر، و�سمن الحترام 
الجماعي، ينبغي المحافظة على ا�ستقاللية كل فرد، و�سمن حياة متكاملة ينبغي التاأكيد 

على �سخ�سية كل واحد.

ويت�سم  الت�سال،  فيه  ي�سود  الذي  المجتمع  هو  العنف  يرف�س  الذي  المجتمع  اإن 
بالمرونة في المعار�سة ال�سرورية، وهي التي يوؤخذ الإن�سان فيها بجميع مكوناته بعين 

العتبار.
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الإ�سالم والعنف: نظرات تاأ�سيلية

الدكتور يو�سف القر�ساوي
رئي�س التحاد العالمي للعلماء الم�سلمين

 

مقدمة
الحمد هلل وكفى، و�سالم على ر�سله الذين ا�سطفى، وعلى خاتمهم المجتبى، محمد 

واآله و�سحبه اأئمة الهدى، ومن بهم اقتدى فاهتدى.
اأما بعد

هذا  )العنف(  ق�سية  من  والم�سلمين  الإ�سالم  موقف  حول  كتبتها  �سحائف  هذه 
الم�سطلح الذي ذاع وا�ستهر، ومالأ الآفاق، واتهم به الم�سلمون، بل اتهم الإ�سالم ذاته، 
باأنه دين يفرز العنف بطبيعة تعاليمه العقدية والعملية، من بداية نظرته اإلى الألوهية، 
التي  الأمة  الجهاد على  فر�سه  اإلى  الجبار،  المتكبر  القهار،  الواحد  في اهلل  واعتقاده 

اأمرت اأن تجاهد في اهلل حق الجهاد.
وقد اأردت بهذه الكلمات الموجزة: اأن اأك�سف الحقيقة لمن يجهلها، واأن اأذكر بها من 
يعلمها، واأن اأرد المفتريات، واأزيح ال�سبهات عن هذا الدين العظيم، الذي �ساهم بع�س 

اأبنائه في ت�سويهه جهال منهم. وقديما قالوا: عدو عاقل خير من �سديق اأحمق!.

اأرجو اأن يكون في هذه الكلمات بع�س ال�سفاء لما في ال�سدور، اأما تف�سيل الق�سية، 
يحب  ما  على  اإتمامه  على  يعيننا  اأن  اهلل  اأدعو  الجهاد(  )فقه  حول  بحثنا  فموعدها: 

وير�سى.
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ْمِرنَا رََشًدا﴾ )الكهف: 0)(
َ
﴿َرّبَنَا آتِنَا ِمن لَُّدنَْك رَْحَمًة َوَهّيِْئ لَنَا ِمْن أ

تِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر﴾ )التحريم: 8(
َ
﴿َرّبَنَا أ

واآخر دعوانا: اأن الحمد هلل رب العالمين.

اأول ـ مفاهيم العنف

1 ـ العنف في اللغة
قال في القامو�س: الُعنف  ـ  مثلثة العين  ـ  مقابل الرفق. ومن اللغويين: من اقت�سروا 

على �سم العين.

فكلمة العنف تت�سمن معنى: ال�سدة والغلظة.

وقد جاءت بع�س الأحاديث النبوية تقابل الرفق بالعنف، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»اإن اهلل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف«.])[

ـ  يحب الرفق، ويبغ�س العنف، ويدعو  ـ �سلى اهلل عليه و�سلم  وقد كان ر�سول اهلل  
اأ�سحابه اإلى الرفق في كل �سيء.

اإل  روت عنه عائ�سة قوله: »اإن الرفق ل يكون في �سيء اإل زانه، ول ينزع من �سيء 
�سانه«.])[

وقال: »اإن اهلل يعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف، واإذا اأحب اهلل عبدا اأعطاه 
الرفق. ما من اأهل بيت يحرمون الرفق اإل حرموا الخير«.]3[

وقد لحظت اأن هذه المادة )ع ن ف( لم ترد في القراآن ل م�سدرا ول فعال ول �سفة.

 2  ـ م�سطلح )العنف( في ع�سرنا ومفهومه
ما  مجرَّ �سائعا  م�سطلحا  واأ�سبحت  ع�سرنا،  في  )العنف(  كلمة  ا�ستهرت  وقد 
ومذموما، وهو ي�سمل مجالت عدة: في المجال الأ�سري: في العالقة بين الزوج وزوجته، 
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وبين الوالدين والأولد، وبين رب الأ�سرة وربتها والخدم، وفي المجال الجتماعي: في 
العالقة بين اأرباب العمل والعمال، وبين الأقوياء وال�سعفاء ب�سفة عامة. وفي المجال 
ت�سديد  في  الت�سريعي:  المجال  وفي  والتالميذ.  المعلمين  بين  العالقة  في  التربوي: 
العقوبات على المجرمين حيث يتهم بع�س الغربيين )الحدود( اأو العقوبات الإ�سالمية 

بالعنف والق�سوة.

واأكثر ما ا�ستهر العنف في ع�سرنا في المجال ال�سيا�سي، وهو المق�سود بالحديث 
عند الإطالق. وقد ا�ستد النكير عليه، والتجريم له في الآونة الأخيرة، واإن لم يحدده 

من اأطلقوه وجرموه.

واأكثر من ُيتهم بالعنف الم�سلمون، واأكثر من يتهمهم به الغربيون. والواقع يقول: اإن 
الغربيين هم اأكثر النا�س عنفا، واإن الم�سلمين في العالم كله هم �سحايا هذا العنف، 

ودماوؤهم وحرماتهم م�ستباحة في كل مكان.

وحديثنا في هذه الورقة عن )العنف ال�سيا�سي( وموقف الم�سلمين منه.

فما المراد بلفظ: )العنف( في المجال ال�سيا�سي الذي ذّمه من ذّمه، وجّرمه من 
جّرمه؟

وهل اتهام الم�سلمين بالعنف �سحيح؟ واإن �سح هذا، فهل الإ�سالم هو الذي دعاهم 
اإلى العنف؟

فلنحاول اأن نحدد ـ ولو بالمقاربة ـ مفهوم )العنف( المق�سود في بحثنا هذا، وفي 
موؤتمرنا هذا.

العنف في المفهوم ال�سائع هو: ا�ستخدام القوة المادية اأو الع�سكرية لقهر الخ�سوم 
اأ�سرار  اأو قانون، وبال مبالة بما يحدث من جرائها من  اأو خلق  بال �سابط من �سرع 
اأو من  اأو من الجماعات،  على المدنيين والبراآء. وقد يحدث هذا العنف من الأفراد، 

الحكومات.
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ولكنا نالحظ ـ عند التطبيق ـ اأن بع�ش الجماعات تتهم بالعنف، وهي منه براء. ولكن 
العنف فيما اأرى هو: ا�ستخدام ال�سدة والغلظة، في غير مو�سعها، اأو في غير اأوانها، اأو 

باأكثر مما يلزم، اأو بغير حاجة اإليها، اأو بدون �سوابط ا�ستعمالها.
واإنما قلت: )ال�سدة(، ولم اأقل: ا�ستخدام القوة المادية اأو الع�سكرية، كما هو ال�سائع 
والمق�سود لدى الكثيرين لأن العنف ـ في نظر الإ�سالم ـ ل يقت�سر على القوة المادية اأو 

الع�سكرية، بل العنف ي�سمل ـ فيما ي�سمل ـ الكالم والجدال.
والإ�سالم يرف�س العنف بال مبرر، �سواء كان في القول اأم في الفعل.

ولهذا كان منهج الدعوة في الإ�سالم قائما على الرفق ل على العنف، كما قال تعالى: 
ْحَسُن﴾ 

َ
أ ِهَي  بِالَِّتي  ُهْم 

ْ
وََجاِدل َحَسنَِة 

ْ
ال َموِْعَظِة 

ْ
َوال ِحْكَمِة 

ْ
بِال َرّبَِك  َسِبيِل  إِلَى  ﴿اْدُع 

 
ُ
يَْطاَن يَنَزغ ْحَسُن إِّنَ الّشَ

َ
ِِعبَاِدي َيُقولُوا الَِّتي ِهَي أ

)النحل: )))(، وقال تعالى: ﴿َوقُل لّ
ِبينًا﴾ )الإ�سراء: 3)(. ا ّمُ يَْطاَن َكاَن لإِِلنَْساِن َعُدّوً بَيْنَُهْم إِّنَ الّشَ

اأح�سن،  التي هي  الكلمة  ـ  لغيرهم  في خطابهم  ـ  يتحروا  اأن  الموؤمنين  عباده  فاأمر 
ح�سنة،  اإحداهما  عبارتان:  اأو  كلمتان  هناك  كانت  فاإذا  الح�سنة،  الكلمة  مجرد  ولي�س 

والأخرى اأح�سن منها، فعلى عباده اأن يختاروا التي هي اأح�سن.
وهكذا يجب اأن يتحرى الم�سلم )الأح�سن( في خطابه وفي جداله، وفي دفعه ل�سيئة 
إَِذا 

ْحَسُن فَ
َ
ِئَُة اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي أ

يّ َحَسنَُة َواَل الّسَ
ْ
غيره، كما قال �سبحانه: ﴿َواَل تَْستَوِي ال

نَُّه َوِلٌّ َحِميٌم﴾ )ف�سلت: 34(.
َ
الَِّذي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوٌة َكأ

وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم هو الأ�سوة الح�سنة التي تتج�سد فيها المعاني 
والمثل العليا التي جاء بها القراآن، فقد كان خلقه القراآن. روى البخاري في �سحيحه 
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »ا�ستاأذن رهط من اليهود على النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، فقالوا )اأي في تحيتهم للنبي(: ال�سام عليك )اأي الموت والهالك عليك( قلت: 
بل عليكم ال�سام واللعنة! فقال: »يا عائ�سة، اإن اهلل يحب الرفق في الأمر كله« قلت: اأولم 

ت�سمع ما قالوا؟! قال: »قلت: وعليكم«!.]4[
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فهوؤلء اليهود الخبثاء لم يراعوا اأدب الخطاب مع الر�سول الكريم، بل لّووا األ�سنتهم، 
ال�سام  قالوا:  محمد،  يا  عليكم  ال�سالم  يقولوا:  اأن  فبدل  موا�سعه،  عن  الكلم  وحرفوا 
معركة،  ذلك  يجعل من  اأن  ي�ساأ  لم  الكريم  الر�سول  ولكن  والموت.  الهالك  اأي  عليك! 
ال�سابة  وعلم زوجه عائ�سة  وعليكم،  علينا  يكون  الموت  اأي  وعليكم،  قائال:  ورد عليهم 

المتحم�سة الرفق في الأمر كله.

واإذا كان الإ�سالم يرف�س العنف في القول، فاأولى اأن يرف�س العنف في الفعل. بمعنى 
ا�ستخدام القوة المادية اأو الع�سكرية في غير مو�سعها، اأي بالحق والباطل، وفي العدل 

والظلم.

ـ العنف عند عرب الجاهلية  3
وقد كان العرب في جاهليتهم يمدحون الت�ساف باأخالق القوة والبط�س، ل باأخالق 
الرحمة والعدل. وح�سبك اأن تعلم اأن منهم من قتلوا اأولدهم  ـ  ول �سيما البنات  ـ  من 
اإمالق واقع، اأو خ�سية اإمالق متوقع. واأفظع من ذلك اأن يقتلوهم بطريقة الواأد ﴿َوإَِذا 

ّيِ َذنٍب قُِتلَْت﴾ )التكوير: 8، 9(.
َ
َموُْءوَدُة ُسئِلَْت. بِأ

ْ
ال

يقول �ساعرهم زهير بن اأبي �سلمى في معلقته:

ومن ل يذد عن حو�سه ب�سالحه يهّدم، ومن ل يظم النا�س يظلم!

فكاأن ال�ساعر يحث النا�س على اأن يبدءوا هم بالظلم، حتى ل ُيظَلموا، على نحو ما 
قال من قال: تغّد بخ�سومك قبل اأن يتع�سوا بك!

وقال �ساعر جاهلي اآخر في معلقة اأخرى ا�ستهرت، وهو عمرو بن كلثوم:

لنا الدنيا ومن اأم�سى عليها ونبط�س حين نبط�س قادرينا

بغاة ظــــــالمين، ومـــا ظلمنا ولـكـــنا �سنــــــــــبداأ ظـالـمـينا

وفيها:
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ون�سرب اإن وردنا الماء �سفوا وي�سرب غيرنا كدرا وطينا!

وكان مما ي�ساعد على انت�سار هذه الأخالق: )الع�سبية( العمياء، التي تجعل المرء 
اأو  ظالما  اأخاك  )ان�سر  قولهم:  ظاهر  على  الباطل،  وفي  الحق  في  لقومه  ينت�سر 

مظلوما(.

ل ي�ساألون اأخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا!

ف اأحد زعمائهم باأنه رجل اإذا غ�سب: غ�سب له مائة األف �سيف ل ي�ساألونه:  وقد ُو�سِ
فيم غ�سب؟!

4 ـ المفهوم الإ�سالمي للعنف
فلما اأكرمهم اهلل بالإ�سالم، اأن�ساأهم خْلقا جديدا، فغير عقائدهم، وغير اأفكارهم، 
واأن  ال�سلوك،  وا�ستقامة  الخلق،  وا�ستقامة  الفكر،  ا�ستقامة  وعلمهم  �سلوكهم.  وغير 
يقوموا بالق�سط �سهداء هلل ولو على اأنف�سهم اأو الوالدين والأقربين، واأل يجرمنهم �سناآن 
قوم وعداوتهم لهم على األ يعدلوا، واأن يدوروا مع الحق حيث دار. فال ي�سهروا �سيفهم 

اإل لإحقاق حق، اأو اإبطال باطل، اأو اإقامة عدل، اأو ن�سرة مظلوم.

من  تمنعه  اأن  تف�سيرا جديدا:  ظالما(  اأخاك  )ان�سر  كلمة  الر�سول  لهم  ف�سر  وقد 
الظلم، فذلك ن�سرك له.

كافة،  ال�سلم  في  يدخلوا  اأن  الموؤمنين  ودعا  الجاهلية،  حروب  الإ�سالم  اأبطل  لقد 
واأن يخ�سع الجميع لقوة الحق، ل لحق القوة، موؤثرا ال�سلم على الحرب، والت�سامح على 

التع�سب.

اأو لإنقاذ  اأو لدرء فتنة في الدين،  اإل م�سطرا لدفع اعتداء،  اإلى القوة  فهو ل يلجاأ 
م�ست�سعفين، اأو نحو ذلك. مما يجعله يخو�س المعركة كارها، كما قال تعالى: ﴿ُكِتَب 

ِقتَاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم﴾ )البقرة: )))(.
ْ
َعلَيُْكُم ال
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بمثل  عليها  يعلق  الأحزاب،  غزوة  في  كما  قتال،  بغير  المعركة  تنتهي  حين  ولكنه 
الُل  َوَكَفى  َخيًْرا  َينَالُوا  لَْم  بَِغيِْظِهْم  الَِّذيَن َكَفُروا  الُل  ﴿َورَّدَ  القراآنية:  العبارات  هذه 

ِقتَاَل َوَكَن الُل قَِوّيًا َعِزيًزا﴾ )الأحزاب: ))(.
ْ
ُمْؤِمِنيَن ال

ْ
ال

وما اأروعها واأبلغها من كلمة تدل على مدى رغبة الإ�سالم في ال�سلم، وحر�سه عليه، 
)وكفى اهلل الموؤمنين القتال( فلم يكن الموؤمنون حري�سين على القتال لذاته. ولكنهم 

ي�سطرون اإليه ا�سطرارا.

تندلع  الحرب  كادت  اأن  بعد  ـ  الهدنة  وتوقيع  بال�سلح  الحديبية  انتهت غزوة  وحين 
نارها، وبايع ال�سحابة نبيهم على الموت تحت ال�سجرة ـ نزلت �سورة الفتح منوهة بهذا 
الآيات(  مبينا...  فتحا  لك  فتحنا  )اإنا  ر�سوله:  اهلل  يخاطب  وفيها  التاريخي،  ال�سلح 
و�ساأل اأحد ال�سحابة: اأفتح هو يا ر�سول اهلل؟ قال: نعم، هو فتح«])[ فلم يكن ليت�سور 
فتحا بغير حرب ول قتال. ويعلم الر�سول اأ�سحابه فيقول: »ل تتمنوا لقاء العدو، و�سلوا 
اهلل العافية، ولكن اإذا لقيتموهم فا�سبروا، واعلموا اأن الجنة تحت ظالل ال�سيوف«.])[

فهو يعتبر ال�سالم من العافية المحمودة التي يحر�س عليها الم�سلم، ويدعو اهلل اأبدا 
اأن يوفرها له؛ فهو ي�ساأله العافية في الدنيا والعفو في الآخرة: »اللهم اإني اأ�ساألك العفو 

والعافية«.]7[

قال:  ولهذا  ي�سمعها،  اأن  ول يحب  كلمة )حرب(  يكره مجرد  الكريم  النبي  كان  بل 
»اأحب الأ�سماء اإلى اهلل: عبد اهلل وعبد الرحمن، واأقبح الأ�سماء: حرب ومرة«.]8[

ولكن على الم�سلمين اإذا ناداهم المنادي للدفاع عن الدين والنف�س والأهل والوطن 
َها  ّيُ

َ
والحرمات: اأن يهبوا �سراعا، ول يتخلفوا اأو يّثاقلوا اإلى الأر�س، كما قال تعالى: ﴿يَا أ

رَِضيتُْم 
َ
رِْض أ

َ
تُْم إِلَى األ

ْ
الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم انِْفُروا فِي َسِبيِل الِل اثَّاقَل

تَنِفُروا   َ
ّ
إِال قَِليٌل.   َ

ّ
إِال اآلَِخَرِة  فِي  ْنيَا  الّدُ َحيَاِة 

ْ
ال َمتَاُع  َفَما  اآلَِخَرِة  ِمَن  ْنيَا  الّدُ َحيَاِة 

ْ
بِال

وُه َشيْئًا﴾ )التوبة: 38، 39(.  قَْوًما َغيَْرُكْم َواَل تَُضّرُ
ْ

ِليًما َويَْستَبِْدل
َ
بُْكْم َعَذابًا أ ُيَعّذِ
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هل العنف طبيعة عند الم�سلمين؟
هذه هي طبيعة الإ�سالم، وموقف الم�سلمين، ولكنا ـ لالأ�سف ـ نرى الغربيين ي�سورون 
الم�سلمين كاأنما هم �سباع مفتر�سة، واأن هذا لي�س اأمرا طارئا عليهم، واإنما هو كامن في 
ثقافتهم المتوارثة، التي ي�سب عليها ال�سغير، ويهرم عليها الكبير، والم�ستمدة من عقيدتهم.

فعقيدة الم�سلمين تقوم على الإيمان باإله جبار قهار منتقم، والم�سلمون مطالبون اأن 
يتخلقوا باأخالق اهلل، فيت�سبهوا به في جبروته وقهره وانتقامه، ولهذا لم تاأخذ الم�سلمين 
َجاِهِد  الّنَِبّيُ  َها  ّيُ

َ
أ يَا   ﴿ بقوله:  اأمر اهلل ر�سولهم  راأفة في دين اهلل، وقد  اأعدائهم  في 

ُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَيِْهْم﴾ )التوبة: 73(.
ْ
اَر َوال ُكّفَ

ْ
ال

وهذا الت�سوير للم�سلمين: خاطئ وظالم بال ريب.

بالجبروت والقهر والنتقام:  اأنه مو�سوف  الإ�سالمية، كما  العقيدة  تعالى في  فاهلل 
تعالى:  قال  كما  والإنعام.  والإح�سان  والراأفة  والرحمة  بالرحمانية  هو مو�سوف كذلك 
َرّبََك  إِّنَ  ّنَ الَل َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ )المائدة: 98(، ﴿ 

َ
َوأ ِعَقاِب 

ْ
ّنَ الَل َشِديُد ال

َ
أ ﴿اْعلَُموا 

ِلّنَاِس 
لّ َمْغِفَرٍة  لَُذو  َرّبََك  ﴿َوإِّنَ  )الأنعام: )))(،  رَِّحيٌم﴾  لََغُفوٌر  َوإِنَُّه  ِعَقاِب 

ْ
ال َسِريُع 

َغُفوُر 
ْ
نَا ال

َ
نِّي أ

َ
ِعَقاِب﴾ )الرعد: )(، ﴿َنّبِْئ ِعبَاِدي أ

ْ
ِمِهْم َوإِّنَ َرّبََك لََشِديُد ال

ْ
َعلَى ُظل

جعل  كيف  هنا  وانظر   )(0  ،49 )الحجر:  ِليُم﴾ 
َ
األ َعَذاُب 

ْ
ال ُهَو  َعَذابِي  ّنَ 

َ
َوأ الرَِّحيُم. 

نِب َوقَابِِل الّتَوِْب  المغفرة والرحمة من اأ�سمائه، وجعل العذاب من اأفعاله؟ ﴿َغافِِر الّذَ
ْوِل﴾ )غافر: 3(. ِعَقاِب ِذي الّطَ

ْ
َشِديِد ال

وهكذا نجد التوازن بين اأ�سماء القوة واأ�سماء الرحمة، بين اأ�سماء الجالل واأ�سماء 
الجمال، كما ي�سميها علماء الم�سلمين.

ومن تدبر القراآن وجد اأ�سماء الجمال والرحمة والإح�سان هي الغالبة، وهي الأكثر 
ورودا وتكرارا في كتاب اهلل تعالى.
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بل الواقع اأن القراآن لم يذكر ا�سم )الجبار( هلل تعالى اإل في مو�سع واحد، في اأواخر 
�سورة الح�سر، �سمن مجموعة من الأ�سماء الح�سنى، فقد قال تعالى: ﴿ُهَو الُل الَِّذي اَل 
َمِلُك 

ْ
َ ُهَو ال

ّ
َهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم. ُهَو الُل الَِّذي اَل إِلََه إِال َغيِْب َوالّشَ

ْ
َ ُهَو َعالُِم ال

ّ
إِلََه إِال

ا يُْشِرُكوَن.  َكّبُِر ُسبَْحاَن الِل َعّمَ
ُمتَ

ْ
َجّبَاُر ال

ْ
َعِزيُز ال

ْ
ُمَهيِْمُن ال

ْ
ُمْؤِمُن ال

ْ
اَلُم ال وُس الّسَ ُقّدُ

ْ
ال

َماَواِت  الّسَ فِي  َما  لَُه  يَُسّبُِح  ُحْسنَى 
ْ
ال ْسَماُء 

َ
األ لَُه  ُمَصّوُِر 

ْ
ال بَاِرُئ 

ْ
ال َخاِلُق 

ْ
ال الُل  ُهَو 

)الح�سر: ))، 4)، ))(. ومعنى ا�سم )الجبار(: هو  َحِكيُم﴾ 
ْ
ال َعِزيُز 

ْ
ال َوُهَو  رِْض 

َ
َواأل

�ساحب ال�سطوة الذي يخ�سع الآخرين لإرادته، ويجبرهم على ما يريد.]9[ ولذا و�سع 
بين العزيز والمتكبر، وكلها تدل على القوة. وهذه مطلوبة لتهديد الطغاة والم�ستكبرين 
في الأر�س بغير الحق، ليعرفوا حجمهم، في مقابلة قوة اهلل الذي ل يعجزه �سيء في 

الأر�س ول في ال�سماء.

ومع ذلك و�سع معها ا�سم )ال�سالم( الذي يتنادى به النا�س اليوم، فال غرو اأن ا�ستهر 
يوؤمن  الذي  )الموؤمن(  ا�سم  وبجواره  ال�سالم(.  )عبد  ا�سم  وحدهم:  الم�سلمين  بين 

النا�س من الخوف، ويهبهم الإيمان والأمان.

اإل �ست مرات في �سياقات تقت�سيها: كما في  ولم يذكر ا�سم )القهار( في القراآن 
اُر﴾ )الآية: ))(. وكما في  َقّهَ

ْ
ال َواِحُد 

ْ
ال َوُهَو  َشْيٍء  ُكّلِ  َخاِلُق  الُل  ﴿قُِل  الرعد  �سورة 

ْجِن  �سورة يو�سف حيث قال لل�سجينين معه، وقد كانا من عباد الأوثان: ﴿يَا َصاِحبَْي الّسِ
اُر﴾ ليقارنا بين اآلهتهم المزعومة وبين هذا  َقّهَ

ْ
َواِحُد ال

ْ
ِم الُل ال

َ
قُوَن َخيٌْر أ ّتََفّرِ ْرَباٌب ّمُ

َ
أ
َ
أ

الإله العظيم.
َواِحُد 

ْ
َ الُل ال

ّ
نَا ُمنِْذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِال

َ
ْل إِّنََما أ

وفي �سورة )�س( حيث يقول تعالى: ﴿قُ
اأي �سفة من  نف�سه  ينفي عن  اأن  ر�سوله هنا:  ياأمر  تعالى  )الآية: ))(. واهلل  اُر﴾  َقّهَ

ْ
ال

فهذه  القهار.  الواحد  اهلل  هو  الحق  الإله  واأن  منذرا،  اإل  لي�س  واأنه  الألوهية،  �سفات 
الأ�سماء تو�سع في �سياقها، لتحقق هدفا.



  يباب:دل�.ن بعن���ب:د .��:��ب

ـ 112 ـ

ب�سيغة  ـ  اإنما جاء  ال�سورة،  بهذه  مفردا  القراآن  في  َيِرْد  فلم  )المنتقم(  ا�سم  اأما 
اأخرى )ذو انتقام( في �سياق الوعيد للكفرة والظالمين، كما في �سورة اآل عمران: ﴿إِّنَ 

الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت الِل لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالُل َعِزيٌز ُذو انِْتَقاٍم﴾ )الآية: 4(.
والأنبياء:  الر�سل  من  وموقفهم  بالظالمين  التنديد  �سياق  في  اإبراهيم  �سورة  وفي 

﴿ فَاَل تَْحَسبَّنَ الَل ُمْخِلَف وَْعِدهِ رُُسلَُه إِّنَ الَل َعِزيٌز ُذو انِْتَقاٍم﴾ )الآية: 47(.
وفي �سورة الزمر في مجال الرد على من يخوفون الر�سول بالأ�سنام! فقال تعالى: 
فُونََك بِالَِّذيَن ِمن ُدونِِه َوَمن يُّْضِلِل الُل َفَما لَُه ِمْن  لَيَْس الُل بَِكاٍف َعبَْدُه َوُيَخّوِ

َ
﴿أ

لَيَْس الُل بَِعِزيٍز ِذي انِْتَقاٍم﴾ )الزمر: )3، 37(.
َ
ِضّلٍ أ َهاٍد. َوَمن َيْهِد الُل َفَما لَُه ِمن ّمُ

ْعَرَض 
َ
ن ُذّكَِر بِآيَاِت َرّبِِه ُثّمَ أ ْظلَُم ِمّمَ

َ
وجاء ب�سيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿َوَمْن أ

ُمْجِرِميَن ُمنتَِقُموَن﴾ )ال�سجدة: ))(.
ْ
َعنَْها إِنَّا ِمَن ال

ُكبَْرى إِنَّا ُمنتَِقُموَن﴾ )الآية: ))(.
ْ
بَْطَشَة ال

ْ
وكذلك في �سورة الدخان ﴿يَْوَم َنبِْطُش ال

وكل هذه الأ�سماء تدل على �سفات )الجالل( هلل تعالى، كما اأن هناك اأ�سماء تدل 
والإكرام(  الجالل  )ذو  ـ  نف�سه  و�سف  كما  ـ  فهو  �سبحانه؛  له  )الإكرام(  �سفات  على 
اأكثر  اأو الأ�سماء  )الرحمن: 7)(، وقد يعبر عنها ب�سفات )الجمال(. وهذه ال�سفات 

ورودا في القراآن الكريم.
فاإذا نظرنا اإلى اأ�سماء الرحمة والراأفة والمغفرة والبر والحلم والإح�سان وغيرها، 

نجدها تكررت في القراآن مرات ومرات.
خذ ما يتعلق با�سم الرحمن الرحيم، فنجد 3)) �سورة في القراآن بداأت بالب�سملة 
)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم(. ونجدها في �سورة الفاتحة التي يتلوها الم�سلم في �سالته 
في اليوم )7)( �سبع ع�سرة مرة على الأقل في �سلواته اليومية: )الحمد هلل رب العالمين. 

الرحمن الرحيم(.

ونجد ا�سمي )الرحمن الرحيم( قد تكررا في القراآن مقترنين خم�س مرات.
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غير المرات المائة وثالث ع�سرة في الب�سملة في اأوائل ال�سور.

َشاُء َورَْحَمِتي وَِسَعْت ُكّلَ َشْيٍء﴾ 
َ
ِصيُب بِِه َمْن أ

ُ
ونجد قوله تعالى: ﴿قَاَل َعَذابِي أ

)الأعراف: )))(. فقيد العذاب بالم�سيئة، واأطلق الرحمة بال قيد.

فَاْغِفْر  ًما 
ْ
وَِعل رَّْحَمًة  َشْيٍء  ُكّلَ  وَِسْعَت  ﴿َرّبَنَا  للموؤمنين:  المالئكة  ونجد في دعاء 

َجِحيِم﴾ )غافر: 7(.
ْ
لِلَِّذيَن تَابُوا َواّتَبَُعوا َسِبيلََك َوقِِهْم َعَذاَب ال

ْحَمُن. َعلََّم  ونجد في القراآن �سورة ت�سمى )�سورة الرحمن( بداأت بقوله تعالى: )الرَّ
اْلُقْراآَن. َخَلَق الإِْن�َساَن. َعلََّمُه الَبَياَن(.

ونجد القراآن يعتبر ا�سم )الرحمن( علما على اهلل تعالى، كا�سمه جل �ساأنه )اهلل( 
ُحْسنَى﴾. 

ْ
ْسَماَء ال

َ
ا تَْدُعوا فَلَُه األ يًّا ّمَ

َ
ِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أ

َ
كما قال تعالى: ﴿قُِل اْدُعوا الَل أ

وهذا ال�سم تكرر في القراآن )7)( �سبعا وخم�سين مرة، غير مرات الب�سملة.

وت�سعين مرة، غير مرات  القراآن ))9( خم�سا  تكرر في  ا�سم )الرحيم( قد  ونجد 
الب�سملة.

تارة مع ا�سم )الرحمن( وتارة مع اأ�سماء اأخرى، مثل ا�سم )الغفور(، كما في قوله 
ْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمن رَّْحَمِة الِل إِّنَ الَل 

َ
ْسَرفُوا َعلَى أ

َ
تعالى: ﴿قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أ

َغُفوُر الرَِّحيُم﴾ )الزمر: 3)(.
ْ
نُوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو ال َيْغِفُر الّذُ

وتارة مقترنا با�سم )الروؤوف(، كما في قوله تعالى: ﴿َوَما َكاَن الُل ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم 
إِّنَ الَل بِالّنَاِس لََرُؤوٌف رَِّحيٌم﴾ )البقرة: 43)(.

بَّرُ 
ْ
ال ُهَو  إِنَُّه  نَْدُعوُه  َقبُْل  ِمن  ُكّنَا  ﴿إِنَّا  تعالى:  ا�سم )الَبّر(، كما في قوله  وتارة مع 

الرَِّحيُم﴾ )الطور: 8)(.

وطورا مع ا�سم التواب ﴿إِّنَ الَل ُهَو الّتَّوَاُب الرَِّحيُم﴾ )التوبة: 8))(.

وطورا مع ا�سم العزيز )تنزيل العزيز الرحيم( )ي�س: 5(.
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)خير  واأنه  مرات،  خم�س  الراحمين(  )اأرحم  باأنه  تعالى  و�سفه  القراآن  في  ونجد 
الراحمين( مرتين.

فكيف يزعم هوؤلء: اأن اإله الم�سلمين اإله ل �سفة له اإل البط�س والجبروت والنقمة 
وال�سدة، واأن الم�سلمين تعلموا منه هذه ال�سفات.

اليهود  به  يوؤمن  مما  التوراة  اأ�سفار  من  الخروج(  )�سفر  في  جاء  مما  هذا  واأين 
بذنوب  الأبناء  يعاقب  اإنه  حتى  والنتقام،  بالغيرة  الإله  و�سف  من  جميعا  والن�سارى 

الآباء، والأحفاد اإلى الجيل الرابع باآثام الأجداد.

يقول اهلل تعالى: )لأني اأنا الرب اإلهك، اإله غيور، اأفتقد اآثام الآباء في البنين، حتى 
الجيل الثالث والرابع من مبغ�سيّ(.]0)[

اإن�سان وزر عمله، ول  الو�سوح في تحميل كل  الكريم وا�سح كل  القراآن  اأن  هذا مع 
يقول  اإليه.  النا�س  اأقرب  كان  ولو  �سواه،  جناه  ذنب  على  يعاقب  ول  غيره،  عنها  ي�ساأل 
ُكّلُ  تَْكِسُب  ﴿َواَل  ويقول:   )38 )المدثر:  رَِهينٌَة﴾  َكَسبَْت  بَِما  َنْفٍس  ﴿ُكّلُ  تعالى: 

ْخَرى﴾ )الأنعام: 4))(.
ُ
َ َعلَيَْها َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

ّ
َنْفٍس إِال

 بَِما فِي ُصُحِف ُموَسى. 
ْ
ْم لَْم يُنَّبَأ

َ
ويقرر اأن هذا متفق عليه بين كتب ال�سماء جميعا: ﴿أ

ْخَرى﴾ )النجم: )3، 37، 38(.
ُ
َ تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

ّ
ال

َ
. أ َوإِبَْراِهيَم الَِّذي َوّفَ

اإل رحمة للنا�س جميعا، كما قال تعالى:  لقد اأعلن القراآن: اأن ر�سالة محمد لي�ست 
َعالَِميَن ﴾ الأنبياء: 07).

ْ
ِل
َ رَْحَمًة لّ

ّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
﴿ َوَما أ

وعبر محمد عن نف�سه، فقال: »اإنما اأنا رحمة مهداة«.]))[

ا  َن الِل ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظً وخاطبه اهلل تعالى مثنيا عليه بقوله: ﴿فَِبَما رَْحَمٍة ّمِ
وا ِمْن َحْولَِك﴾ )اآل عمران: 9))(. ِب اَلْنَفّضُ

ْ
َقل

ْ
َغِليَظ ال
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�سيرته.]))[ وقال:  في  واأبرزها  ر�سالته،  في  الأخالق  اأظهر  الرحمة  خلق  وكان 
ال�سماء«. في  من  يرحمكم  الأر�س  في  من  ارحموا  الرحمن.  يرحمهم  »الراحمون 

]3)[ و»من ل يرحم النا�س، ل يرحمه اهلل«.]4)[

َعاَم َعلَى ُحّبِِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما  ومدح القراآن الأبرار من عباده بقوله: ﴿َوُيْطِعُموَن الّطَ
ِسيًرا. إِّنََما ُنْطِعُمُكْم لِوَْجِه الِل اَل نُِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا﴾ )الإن�سان: 8، 9(.

َ
َوأ

فَِهَي  َذلَِك  َبْعِد  ن  ّمِ قُلُوُبُكم  اإ�سرائيل بق�سوة قلوبهم، فقال: ﴿ُثّمَ قََسْت  وذم بني 
َشّدُ قَْسَوًة﴾ )البقرة: 74(.

َ
ْو أ

َ
ِحَجاَرِة أ

ْ
َكال

واعتبر الق�سوة عقوبة من اهلل لمن ات�سف بها، فقال عن بني اإ�سرائيل ﴿فَِبَما َنْقِضِهم 
نَا قُلُوَبُهْم قَاِسيًَة﴾ )المائدة: 3)(.

ْ
يثَاَقُهْم لَعّنَاُهْم وََجَعل ّمِ

يَتِيَم. َواَل يَُحّضُ 
ْ
يِن. فََذلَِك الَِّذي يَُدّعُ ال ُب بِالّدِ يَْت الَِّذي يَُكّذِ

َ
َرأ

َ
وقال تعالى: ﴿أ

ِمْسِكيِن﴾ )الماعون: ) ـ 3(.
ْ
َعلَى َطَعاِم ال

الكفر،  دلئل  من  الم�سكين  واإهمال  اليتيم،  قهر  اإلى  توؤدي  التي  الق�سوة  فاعتبر 
والتكذيب بالدين.

الغربية والح�سارة  الم�سيحية  بين  العنف  ـ   5

هل ح�سارة الغربيين ح�سارة م�سيحية؟
ولقد راأينا الغربيين يزعمون اأنهم م�سيحيون: واأن ح�سارتهم القائمة اليوم )ح�سارة 
م�سيحية(]))[ ويتباهون باأن الم�سيحية ديانة �سالم ومحبة، واأن الم�سيح لم يرفع �سيفا 
الأي�سر،  له خدك  فاأدر  الأيمن،  على خد  �سربك  »من  لأتباعه:  قال  بل  اأحد،  وجه  في 
فاأعطه  ياأخذ قمي�سك،  اأن  اأراد  ومن  ميلين،  معه  ف�سر  معه ميال  لت�سير  �سخرك  ومن 
اإزارك«]))[!! وبهذا ل يقاوم ال�سر بال�سر، ول يدفع القوة بالقوة. بل دعا الم�سيح اأتباعه 

اأن يحبوا اأعداءهم، ويباركوا لعنيهم!]7)[
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فما ن�سيب هذه المقولة من ال�سحة؟ وهل الغربيون م�سيحيون حقا؟ وهل للم�سيحية 
اأتباع الم�سيح  اأثر في حياتهم؟ وهل طبق الن�سارى  ـ  ـ كما جاء بها الإنجيل  وو�ساياها 
هذه التعاليم والو�سايا في حياتهم وفي عالقاتهم بغيرهم من الأمم واأهل الأديان؟ بل 

هل طبقوها في عالقاتهم بع�سهم ببع�س؟.

اأتباع الم�سيح ـ في جملتهم ـ  التاريخ الحافل، والواقع الماثل، يقولن: اإن الن�سارى 
اأحد خده الأي�سر لمن �سربه على  النا�س عن هذه الو�سايا. ولم يدر منهم  اأبعد  كانوا 
�سبب  ول  مبرر  بال  الخدين،  بال�سرب على كال  العالمين  ابتداأوا  بل هم  الأيمن،  خده 
اإل العدوان. ولقد قتل الم�سيحيون طوال التاريخ من اأبناء ال�سعوب المخالفين لهم، ما 
ت�سيب من هوله الولدان، بل قتل بع�سهم من بع�س بالماليين: مـا ل يزال التاريخ القريب 

يذكره ول ين�ساه.

البروت�ستانت  بالماليين، وقتل  البروت�ستانت في بداية ظهورهم  الكاثوليك من  قتل 
من الكاثوليك ـ بعد انت�سارهم عليهم ـ بالماليين.]8)[

بالماليين.  الع�سرين،  القرن  في  العالميتين  الحربين  في  بع�س  من  بع�سهم  وقتل 
وكلهم م�سيحيون، يوؤمنون بالإنجيل، ويدينون بدين الم�سيح عليه ال�سالم.

حتى قال بع�س الباحثين من الم�سيحيين الأوربيين: لم ي�سدق الم�سيح عليه ال�سالم 
بل  �سالما  الأر�س  على  لألقي  جئت  ما  قوله:  في  �سدق  مثلما  نبوءاته،  من  نبوءة  في 

�سيفا!]9)[

وبهذا اأثبت التاريخ، واأثبت الواقع كالهما: اأن اأتباع دين المحبة وال�سالم هم اأكثر 
اإلى العدوانية، واأ�سدهم ق�سوة ووح�سية في التعامل مع  اأهل الأديان دموية، واأ�سرعهم 

الآخرين.

وهذا ما نراه راأي العين، ونلم�سه لم�س اليد، في يومنا هذا من القوة العالمية العظمى، 
القوة )المتاألهة( في العالم، وهي )قوة اأمريكا( التي تت�سرف في الأر�س، ت�سرف الإله 
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اأثرها  راأينا  وقد  �سيء،  رغبتها  اأمام  يقف  ول  تفعل(  عما  ُت�ساأل  )ل  فهي  ال�سماء،  في 
الع�سكري في اأفغان�ستان والعراق. وقد ج�سدت موقفها الديني والأخالقي فيما �سنعته 
)جوانتانامو(  اأ�سرى  في  وقبلها  غريب(.  اأبو  )�سجن  وخ�سو�سا  العراق،  �سجون  في 

الذين عوملوا معاملة، ل يقرها دين ول اأخالق ول عرف ول قانون!

كما تج�سد موقفها كذلك في م�ساندتها المطلقة والدائمة لل�سهيونية ودولتها المدللة 
)اإ�سرائيل( التي تمدها بالمال وال�سالح لتقتل الفل�سطينيين وتدمر منازلهم، وتجرف 
اأرا�سيهم، وتحرق مزارعهم، وتقلع اأ�سجارهم، وت�سم اأرا�سيهم اإليها بالقوة الطاغية، 
وتعزلهم وتمزقهم بع�سهم عن بع�س بو�ساطة الجدار العازل، وتخرب كل البنى التحتية 

لمجتمعهم.

راأ�سه  وعلى  المتطرف،  الم�سيحي  اليمين  يحكمها  اأمريكا  كانت  قريب  عهد  واإلى 
بو�س البن، الذي يتقرب اإلى اهلل اأو اإلى الم�سيح بقتل الم�سلمين وتعذيبهم وتجويعهم! 
اأن�ساره  يعتبره  كما  ـ  نف�سه  ويعتبر  ال�سماء،  با�سم  الأر�س  في  )العنف(  ي�ستخدم  وهو 
جاءت  التي  هي  النتخابات  لي�ست  بع�سهم:  قال  حتى  ال�سماء.  ر�سول  ـ  منه  المقربون 
يعتقد )جنكيز  كان  ما  نحو  ببو�س! على  الذي جاء  الأبي�س، اهلل هو  البيت  اإلى  ببو�س 

خان( في حروبه القديمة، التي دمر بها ممالك، وهدم ح�سارات!!.

6 ـ العنف في المفهوم التوراتي
ومن اأراد اأن يعرف ف�سل ما جاء به الإ�سالم من اإ�سالح وتجديد وتهذيب في �ساأن 
القديمة،  ال�سرائع  في  الو�سع  عليه  كان  لما  بالن�سبة  المخالفين،  مع  القوة  ا�ستخدام 
والأمم ال�سابقة، فعليه اأن ينظرـ  ولو نظرة �سريعة عاجلةـ  اإلى ما ا�ستملت عليه )التوراة( 
الحالية، التي يوؤمن بها اليهود والن�سارى جميعا، على اأنها الكتاب الإلهي الذي اأنزله 
اهلل على مو�سى عليه ال�سالم، واأعلن الم�سيح عي�سى بن مريم عليه ال�سالم: اأنه ما جاء 

لينق�س النامو�س )الذي جاء به مو�سى(، بل جاء ليتممه.]0)[
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ول اأدري اأقراأ الغربيون الذين يتهمون الإ�سالم باأنه )دين ال�سيف(، والذين يزعمون 
اأم لم  اأنهم يوؤمنون بـ )الكتاب المقد�س( ومنه التوراة: هذه الن�سو�س التي �ساأوردها 

يقرءوها؟ واإذا قرءوها فهل َوَعْوها اأو لم يعوها؟

فاأن�ست اأخي القارئ المن�سف لما تقوله التوراة في اأمر الحرب والقتال، وا�ستخدام 
القوة اأو العنف مع المخالفين.

عنوان  تحت  الع�سرين(  )الإ�سحاح  في  ال�ستراع(  تثنية  )�سفر  في  التوراة  تقول 
)�سرائع ح�سار وفتح المدن البعيدة( واأعتقد اأن هذا العنوان من و�سع نا�سري التوراة، 

في الفقرة العا�سرة وما بعدها:

ال�سلح  اإلى  اأجابتكم  فاإن  اأول.  لل�سلح  فادعوها  لمحاربة مدينة  تتقدمون   )وحين 
وا�ست�سلمت لكم، فكل ال�سعب ال�ساكن فيها ي�سبح عبيدا لكم. واإن اأبت ال�سلح وحاربتكم 
فحا�سروها، فاإذا اأ�سقطها الرب اإلهكم في اأيديكم، فاقتلوا جميع ذكورها بحد ال�سيف. 
واأما الن�ساء والأطفال والبهائم، وكل ما في المدينة من اأ�سالب، فاغنموها لأنف�سكم، 
وتمتعوا بغنائم اأعدائكم التي وهبها الرب اإلهكم لكم. هكذا تفعلون بكل المدن النائية 

عنكم التي لي�ست من مدن الأمم القاطنة هنا(. انتهى.

هذا اأمر التوراة ال�سارم لبني اإ�سرائيل، اأو لليهود الموؤمنين ب�سريعة مو�سى في �ساأن 
ح�سار المدن البعيدة وفتحها: اإذا اأجابت دعوة ال�سلم وال�سلح، فجميع اأهلها عبيد لهم بال 
ا�ستثناء! واإذا لم ت�سّلم لهم فليحاربوا، واإذا �سقطت في اأيديهم، فعليهم اأن )يقتلوا جميع 
ذكورها بحد ال�سيف( هكذا اأمرهم الرب الإله. ولم تقبل �سريعة التوراة من هوؤلء بديال 
لقتلهم بحد ال�سيف: اأن يدخلوا في دين اليهودية مثال، اأو يدفعوا لهم جزية، اأو غير ذلك. 

ولم ي�ستثن اأمر )الرب الإله( اأحدا من الذكور: ل �سيخا كبيرا، ول طفال �سغيرا.
ثَْخنتُُموُهْم 

َ
قَاِب َحّتَى إَِذا أ إَِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكَفُروا فََضْرَب الّرِ

وقد قال القراآن هنا: ﴿فَ
 ،)4 )محمد:  ْوَزارََها﴾ 

َ
أ َحْرُب 

ْ
ال تََضَع  َحّتَى  فَِداًء  ا  َوإِّمَ َبْعُد  َمّنًا  ا  إِّمَ

فَ َوثَاَق 
ْ
ال وا  فَُشّدُ
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فاكتفى القراآن في قتال الأعداء: اأن يثخنوهم، اأي ي�سعفوهم، وفي هذه الحالة عليهم 
اأن ي�سدوا الوثاق. اأي: ياأ�سروا بدل اأن يقتلوا.

ُموَن َما  يَْوِم اآلَِخِر َواَل يَُحّرِ
ْ
وقال القراآن اأي�سا: ﴿قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِالِل َواَل بِال

ِجْزَيَة 
ْ
ِكتَاَب َحّتَى ُيْعُطوا ال

ْ
وتُوا ال

ُ
َحّقِ ِمَن الَِّذيَن أ

ْ
َم الُل َورَُسولُُه َواَل يَِدينُوَن ِديَن ال َحّرَ

َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ )التوبة: 9)(، فجعل لالأعداء المحاربين فر�سة تنجيهم من 
القتل، ومن الدخول في الإ�سالم جبرا، وهي اإعطاء الجزية عن يد اأي عن قدرة، وهي 

مبلغ زهيد في مقابل التكفل بالدفاع عنهم.
فتقول  الميعاد(  )اأر�س  اأو  الموعد(  )اأر�س  عليها  يطلق  التي  المنطقة  �سعوب  اأما 
التوراة في �ساأنها: )اأما مدن ال�سعوب التي يهبها الرب اإلهكم لكم ميراثا، فال ت�ستْبقوا 
والكنعانيين  والأموريين  ين  يِّ الحثِّ كمدن  اأبيها،  بكرة  عن  دمروها  بل  حية،  ن�سمة  فيها 
والفرزيين والحويين واليبو�سيين، كما اأمركم الرب اإلهكم، لكي ل يعلِّموكم رجا�ستهم 
التي مار�سوها في عبادة اآلهتهم، فتغووا وراءهم وتخطئوا اإلى الرب اإلهكم]))[( انتهى.
هذه ال�سعوب ال�ستة، يجب اأن تباد اإبادة تامة، دون اأن يبدءوا بالدعوة، اأو تقبل منهم 
جزية، اأو يعقد معهم �سلح اأو هدنة. لي�س هناك اإل ال�سيف. والموت والدمار الكامل هما 
وه )اأر�س الميعاد( قبلهم. ن�سيب هذه ال�سعوب الم�سكينة، ول ذنب لها اإل اأنها �سكنت ما �سمَّ
ياأمر  اأن  رحيم  لإله  يمكن  »كيف  فيقولون:  الفقرة  هذه  على  التوراة  �سراح  ويعلق 
عبادة  اإ�سرائيل من  بني  لحماية  فعل ذلك  لقد  بال�سكان؟  الآهلة  المراكز  كل  باإهالك 
لأن  الحقيقة،  وفي   )(0:(8( عليهم  الخراب  �ستجلب  بد،  ول  كانت،  التي  الأوثان، 
تعر�سوا  اهلل،  اأمرهم  كما  ال�سريرة  ال�سعوب  هذه  على  تماما  يق�سوا  لم  اإ�سرائيل  بني 
كانوا  لو  مما  اأكثر  والتخريب،  الدماء  �سفك  من  الكثير  واإلى  ل�سطهادهم،  با�ستمرار 

اأطاعوا توجيهات اهلل قبل كل �سيء!! اهـ.

روا هذه الإبادة الكاملة لهذه ال�سعوب؛ باأمر الرب الإله!  وهكذا ترى هوؤلء ال�سراح برَّ
بل اأظهروا الأ�سف على نجاة اأنا�س من ال�سعوب التي لم يبدها �سيف اإ�سرائيل!.
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بين القراآن والتوراة العنف  ـ   7
فاأين ما جاءت به التوراة هنا مما جاء به القراآن من اأحكام؟

اإن البالد القريبة  ـ  التي يطلق ال�سراح عليها )اأر�س الموعد(  ـ  )ل ُت�ستبقى فيها 
ما �سنعه  ت�ستبعد  البالد! فال  لأهل هذه  ال�ستئ�سال  كاملة،  اإبادة  يعني:  ن�سمة حية!( 
الأوربيون الم�سيحيون حين نزلوا باأر�س اأمريكا ال�سمالية، من ا�ستئ�سال الهنود الحمر، 
اإلى  البريطانيون وغيرهم حينما ذهبوا  اأهل البالد الأ�سليين!! ول ت�ستغرب ما �سنعه 
)اأ�ستراليا( واكت�سفوها وق�سوا على �سكانها الأ�سليين. وقد ا�ستخدم هوؤلء واأولئك في 
اإبادة ال�سكان الأ�سليين و�سائل واأ�ساليب ل تمت اإلى الأخالق، ول اإلى الإن�سانية ب�سلة، 
وو�سفها بـ )الوح�سية( ظلم كبير للوحو�س؛ لأن الوحو�س ل تقتل من الحيوانات الأخرى 
اإل ما تحتاج اإليه لأكلها. فاإذا �سبعت كّفت. وهوؤلء ل ي�سبعون من قتل، ول يرتوون من 

دماء، واإن �سالت مدرارا.
اأ�سيلة  توراتية(  )فكرة  واإبادتها:  والأخرى  وال�سعوب  الأمم  ا�ستئ�سال  فكرة  اإن 
توارثها قراء التوراة من اليهود والن�سارى. وهي فكرة مرفو�سة تماما في الإ�سالم، ل 
بالن�سبة اإلى )الأمم الب�سرية( فح�سب، بل بالن�سبة اإلى )الأمم الحيوانية( اأي�سا. فلم 
يجز الإ�سالم اإبادة نوع اأو اأمة من العجماوات ل�سبب من الأ�سباب، وقال في ذلك ر�سول 
الإ�سالم �سلى اهلل عليه و�سلم: »لول اأن الكالب اأمة من الأمم، لأمرت بقتلها«]))[ اأي 

باإبادتها وتخلي�س النا�س من اأذاها.

ولكنه عليه ال�سالة وال�سالم نظر اإلى الأمر نظرة اأعمق، فراأى اأن هذه الكالب )اأمة(  
ـ  بتعبير القراآن  ـ  لها خ�سائ�سها و�سفاتها التي ميزتها عن غيرها من الأجنا�س التي 
خلقها اهلل، واإنما خلقها لحكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وقد قال تعالى: 
ْمثَالُُكم﴾ )الأنعام: 38(.

َ
َمٌم أ

ُ
َ أ

ّ
رِْض َواَل َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحيِْه إِال

َ
﴿َوَما ِمن َدابٍَّة فِي األ

وبهذه النظرة المت�سامية �سبق الإ�سالم بنحو اأربعة ع�سر قرنا: ما تنادت به الب�سرية 
اليوم من �سرورة الحفاظ على الأجنا�س الحية من النقرا�س، وهو ما ي�سمونه )مبداأ 
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اثنين،  زوجين  كل  من  ال�سفينة  في  معه  حمل  حين  ال�سالم.]3)[ وذلك  عليه  نوح( 
ليحافظ على اأجنا�ش الحيوانات التي يتوقع اأن يهلكها الطوفان.

المحافظة  في  اإليه،  بالب�سرية  الإ�سالم  ارتقى  الذي  الرفيع  الأفق  هذا  اإلى  فانظر 
على اأجنا�س الدواب والطيور وغيرها، واعتبارها )اأمما اأمثالنا( وقارن بينه وبين ذلك 
الح�سي�س الذي انحدر اإليه الغربيون الذين ر�سعوا فكرة التوراة ال�ستئ�سالية مع لبان 

اأمهاتهم. فاقترفوا من جرائم الإبادة ما يندى له جبين التاريخ.

وقد راأينا باأعيننا ماذا فعلت الع�سابات اليهودية ال�سهيونية باأهل فل�سطين، و�سعب 
وال�سيوخ  والأطفال  الن�ساء  قتل  من  رهيبة،  ب�سرية  مذابح  بجملة  قاموا  لقد  فل�سطين؟ 
اإن�ساني، كما فعلوا في  العزل، بال هوادة ول رحمة، ول مراعاة لأي اعتبار  والمدنيين 
اأح�سائها،  من  الأجنة  واأخرجوا  الحوامل،  بطون  بقروا  حتى  وغيرها،  يا�سين(  )دير 
اأبيه، وعين اأمه  اأ�سلحتهم، وهم يت�ساحكون! وقتلوا البن اأمام عين  وعبثوا بها ب�سنان 
الوالهة! وذبحوا الأب والأم اأمام اأعين اأبنائهما وبناتهما، وبهذه الوح�سية اأدخلوا الرعب 
ال�سفاحين  لهوؤلء  وتركوها  مذعورين،  ديارهم  من  ففروا  الفل�سطينيين،  قلوب  في 

الإرهابيين.

لقد كان هوؤلء المجرمون ال�سفاحون يطبقون �سريعة التوراة التي ُلّقنوها: األ تدعوا 
فيها ن�سمة حية!!.

روها عن بكرة اأبيها! ل تبقوا فيها  هذه هي �سريعة التوراة بالن�سبة لهذه ال�سعوب: دمِّ
ن�سمة حية! هكذا اأمر الرب الإله مو�سى وقومه واأتباعه: اأن يفعلوا بهذه المدن واأهلها 
حين تقع في اأيديهم، وقد اأمروا اأمرا ملزما: اأن يبدءوا بقتالهم وقتلهم. ل يدعونهم اإلى 

دين يعتنقونه، اأو يقبلون منهم جزية يدفعونها، فلي�س لهم خيار اإل ال�سيف.

�سعوبا  فاأبادوا  حرفيا،  التعاليم  هذه  وداود  بعده  من  مو�سى]4)[ ويو�سع  طبق  وقد 
رحمة،  ول  هوادة  بال  مخالفيهم  من  الألوف  ومئات  الألوف  ع�سرات  وقتلوا  باأ�سرها، 
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َذلَِك  َبْعِد  ن  ّمِ قُلُوُبُكم  قََسْت  ﴿ُثّمَ  اإ�سرائيل في القراآن:  فكانوا كما خاطب اهلل بني 
َشّدُ قَْسَوًة﴾ )البقرة: 74(.

َ
ْو أ

َ
ِحَجاَرِة أ

ْ
فَِهَي َكال

الَِّذيَن  الِل  َسِبيِل  فِي  ﴿َوقَاتِلُوا  تعالى:  قوله  من  القراآن  به  جاء  مما  هذا  فاأين 
ثَِقْفتُُموُهم  َحيُْث  َواْقتُلُوُهْم  ُمْعتَِديَن. 

ْ
ال يُِحّبُ  اَل  الَل  إِّنَ  َتْعتَُدوا  َواَل  ُيَقاتِلُونَُكْم 

َمْسِجِد 
ْ
َقتِْل َواَل ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَْد ال

ْ
َشّدُ ِمَن ال

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
ْخرَُجوُكْم َوال

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم ّمِ

َ
َوأ

َحَراِم َحّتَى ُيَقاتِلُوُكْم ِفيِه﴾ البقرة: )90) ـ )9)(. ولم ي�سمح القراآن بالعتداء على 
ْ
ال

ال�سناآن(  الم�سلمين لهم )وهو  للم�سلمين و�سدة بغ�س  الأعداء، حتى مع �سدة بغ�سهم 
﴿َواَل  تعالى:  قال  كما  الحرام،  الم�سجد  في  العبادة  عن  للم�سلمين  �سدهم  مع  وحتى 

ن َتْعتَُدوا﴾ )المائدة: )(.
َ
َحَراِم أ

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
وُكْم َعِن ال ن َصّدُ

َ
يَْجِرَمّنَُكْم َشنَآُن قَْوٍم أ

تعالى:  ـ من قوله  ال�سيف(  ـ حتى بعد ما �سموه )اآية  القراآن  به  واأين هذا مما جاء 
َمنَُه﴾ 

ْ
َمأ بِْلْغُه 

َ
أ ُثّمَ  يَْسَمَع َكاَلَم الِل  ِجْرُه َحّتَى 

َ
فَأ ُمْشِرِكيَن اْستََجارََك 

ْ
ال َن  ّمِ َحٌد 

َ
أ ﴿َوإِْن 

)التوبة: )(؟.

ْل َعَلى اللِه  ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ واأين هذا من قوله تعالى: ﴿َوإِن َجنَُحوا لِلسَّ
ِذي  ِريُدوا َأن َيْخَدُعوَك َفإِنَّ َحْسَبَك اللُه ُهَو الَّ ِميُع اْلَعِليُم. َوإِن يُّ ُه ُهَو السَّ إِنَّ

َدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِيَن﴾ )الأنفال: )) ـ ))(. َأيَّ
واأين هذا من اأخالقيات الحرب التي جاء بها الإ�سالم؟ فال يقتل اإل من يقاتل. ول 
تقتل امراأة ول وليد، ول �سيخ كبير. ول اأعمى اأو زمن اأو راهب في �سومعة اأو فالح يحرث 
الأر�س اأو غيرهم من المدنيين الذين ل �ساأن لهم بالحرب. لقد اأمر القراآن الكريم عند 
لقاء الجيو�س في الحرب: اأن ي�سربوا رقاب اأعدائهم، حتى يثخنوهم، )اأي ي�سعفوهم( 
اإلى الأ�سر، وبعد الأ�سر يخير  اأثخنوهم وك�سروا �سوكتهم كفوا عن القتل، ولجئوا  فاإذا 
الم�سلمون بين المن على الأ�سرى ومفاداتهم بمال اأو باأ�سرى الم�سلمين. يقول تعالى: ﴿
ا َمّنًا  إِّمَ

َوثَاَق فَ
ْ
وا ال ثَْخنتُُموُهْم فَُشّدُ

َ
قَاِب َحّتَى إَِذا أ إَِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكَفُروا فََضْرَب الّرِ

فَ
ا فَِداًء﴾ )محمد: )(. َبْعُد َوإِّمَ
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فاأين من هذا ما قراأناه في التوراة التي تقول: )اأبيدوهم عن بكرة اأبيهم(؟!

اأمر  اإح�سان معاملة الأ�سرى، كما  لقد �سرع الإ�سالم الأ�سر بعد الإثخان، كما �سرع 
النبي اأ�سحابه به في اأ�سرى بدر اأن ي�ستو�سوا بهم خيرا. وقال تعالى في مدح الأبرار من 

عباده: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ )الإن�سان: 8(

ونهى الم�سلمين عن النتقام من جثث القتلى والتمثيل بها بعد موتها، وحذر ر�سول 
اهلل قواده من ذلك، كما نهى عنه الخلفاء الرا�سدون.

اأنكر ذلك،  الأعداء،  قواد  قائد من  براأ�س  الأول  الخليفة  بكر  اأبي  اإلى  اأر�سل  وحين 
وقال: بغيتم!كما قال: ل تاأتوا بالجيف اإلى مدينة ر�سول اهلل!]))[

ولما قيل له: اإنهم يفعلون ذلك بروؤو�س قادتنا! قال: اآ�ستنان بفار�س والروم؟ واهلل ل 
يحمل اإلي راأ�س بعد اليوم. اإنما يكفي الكتاب والخبر.]))[

 ثانيا ـ بين مفاهيم العنف والإرهاب والجهاد
اأ�سّد  مختلفة  ولكنها  الظاهر  في  متقاربة  اأنها  تبدو  مفاهيم  بين  كبير  خلط  يقع 

الختالف في حقيقتها وهو ما ي�ستلزم التو�سيح.

والإرهاب  العنف  ـ   1
هل العنف والإرهاب �سيء واحد؟ اأم بينهما فرق؟

بع�س الذين تحدثوا في المو�سوع لم يجعلوا بينهما فرقا.

وراأيي: اأن بينهما عموما وخ�سو�سا، كما يقول اأهل المنطق؛ فكل اإرهاب عنف، ولي�س 
كل عنف اإرهابا.

اإذ العنف ـ   فيما راأينا ـ  : اأن ت�ستخدم فئة من النا�س: القوة المادية في غير مو�سعها، 
وت�ستخدمها بغير �سابط من ُخُلق اأو �سرع اأو قانون.
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اأو  الحجة  ت�ستخدم  اأن  يمكن  القوة حيث  ت�ستخدم  اأن  ومعنى )في غير مو�سعها(: 
تبالي  القوة ل  اأح�سن، وهي حين ت�ستخدم  بالتي هي  بالكلمة والدعوة والحوار  الإقناع 
من تقتل من النا�س، ول ت�ساأل نف�سها: اأيجوز قتلهم اأم ل؟ واإذا �ساألت يوما، فهي تعطي 

نف�سها �سلطة المفتي والقا�سي وال�سرطي.
هذا هو العنف الذي نجرمه. اأما الإرهاب فهو: اأن ت�ستخدم العنف فيمن لي�س بينك 
وبينه ق�سية، واإنما هو و�سيلة لإرهاب الآخرين وتخويفهم واإيذائهم بوجه من الوجوه، 

واإجبارهم على اأن يخ�سعوا لمطالبك، واإن كانت عادلة في راأيك.
ويدخل في ذلك: خطف الطائرات، فلي�س بين الخاطف وركاب الطائرة ـ عادة ـ اأية 
مثل:  معينة،  جهة  على  لل�سغط  و�سيلة  يتخذهم  اإنما  وبينهم،  بينه  خالف  ول  ق�سية، 
حكومة الطائرة المخطوفة، اأو حكومة الركاب المخطوفين لتحقيق مطالب له: كاإطالق 
م�ساجين اأو دفع فدية، اأو نحو ذلك، واإل قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة، اأو فجروها 
ولكن  يعرفونه،  ول  يعرفهم  ل  لديه،  رهائن  احتجاز  ذلك:  في  يدخل  كما  فيها.  بمن 
اأبو  اأو يقتل منهم من يقتل، كما تفعل جماعة  يتخذهم و�سيلة �سغط: لتحقيق مطالبه 

�سياف في جنوب الفلبين وغيرهم من الجماعات المماثلة.
القت�ساد  ل�سرب  الأق�سر،  مذبحة  في  كما  م�سر،  في  ال�سياح  قتل  ذلك:  ومن 

الم�سري، لل�سغط على الحكومة الم�سرية.
ووا�سنطن، من  نيويورك  �سبتمبر )00) في  الحادي ع�سر  ومن ذلك: ما حدث في 
وبين خاطفيها  بينهم  لي�س  الذين  المدنيين  بركابها: من  المدنية  الطائرات  اختطاف 
م�سكلة اأو نزاع، وا�ستخدامها )اآلة هجوم( وتفجيرها بمن فيها، لل�سغط والتاأثير على 

ال�سيا�سة الأمريكية.

وكذلك �سرب المدنيين البراآء: في برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وهم 
اأنا�س لي�س بينهم وبين �ساربي البرجين م�سكلة، ول عالقة لهم ب�سنع القرار ال�سيا�سي، 
وكلهم موظفون عاديون يوؤدون عملهم اليومي الذي يعي�سون منه، ومنهم م�سلمون وغيرهم.
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واإذا كنا ندين العنف ب�سفة عامة، فنحن ندين الإرهاب ب�سفة خا�سة، لما فيه من 
اعتداء على اأنا�س لي�س لهم اأدنى ذنب يوؤاخذون به. والقاعدة التي جاء بها القراآن وكتب 
البراآء  ترويع  فيه من  ْخَرى﴾ )النجم: 38( ولما 

ُ
أ ِوْزَر  َواِزَرٌة  تَِزُر   َ

ّ
ال

َ
ال�سماء]7)[: ﴿أ

الآمنين، وترويعهم في نظر الإ�سالم: ظلم عظيم.

وقد اأ�سدرت فتوى  ـ  منذ ب�سعة ع�سر عاما  ـ : بتحريم خطف الطائرات، وذلك بعد 
حادثة خطف الطائرة الكويتية، وبقاء ركابها فيها محبو�سين: �ستة ع�سر يوما، كما قتلوا 

واحدا اأو اثنين من ركابها.

كما اأفتيت بتحريم حجز الرهائن والتهديد بقتلهم، اإنكارا على ما اقترفته جماعة 
)اأبو �سياف( في الفلبين، فهوؤلء الرهائن ل جرم لهم، اإل اأن القدر اأوقعهم في اأيديهم.

وكذلك اأ�سدرت بيانا ـ عقب اأحداث الحادي ع�سر من �سبتمبر ـ ِدْنُت فيه هذا العمل 
ومقترفيه، اأيا كان دينهم، اأو جن�سهم اأو وطنهم.

ولي�س هذا موقفا �سخ�سيا مني، ولكني ا�ستمددته من الإ�سالم وم�سادره: من قراآنه 
و�سنته، وفقه �سريعته، على اختالف مذاهبه.

2 ـ العنف والجهاد
الإ�سالم دفاعا عن  اأن نميز بو�سوح بين )الجهاد( الذي فر�سه  ومن الالزم هنا: 
الدين اأو الدار )الوطن( اأو الحرمات والمقد�سات.. وبين )العنف( الذي َندينه ونجّرمه.

فكل من الجهاد والعنف ي�ستخدم القوة المادية في تحقيق هدفه.
ولكن الجهاد يتميز بو�سوح هدفه، وو�سوح و�سائله، والتزامه باأحكام ال�سرع، ومكارم 

الأخالق التي جاء بها الإ�سالم: قبل القتال، واأثناء القتال، وبعد القتال.
اأما )العنف(  ـ  كما يقوم به بع�س الجماعات التي تن�سب اإلى الإ�سالم  ـ  فينق�سه 
الو�سوح في الروؤية، �سواء لالأهداف اأم للو�سائل، اأم لل�سوابط ال�سرعية، وعامة من يقوم 
به من ال�سباب المتحم�س، الذي لم يت�سلح بفقه ال�سرع، ول بفقه الواقع، وتغلب عاطفته 
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عقله، وحما�سته علمه، ويرى النا�س والحياة بمنظار اأ�سود، فيغلب �سوء الظن، وي�سارع 
بالتهام بالف�سوق، بل بالكفر ال�سريح، والكفر الأكبر المخرج من الملة.

فالجهاد ي�ستخدم القوة في مو�سعها، وفي اأوانها، وبقدر ما توجبه �سرورة الجهاد، 
اأخرجوهم من  اأو  الدين  واأهله، ففتنوهم في  الإ�سالم  الذين اعتدوا على  ومع الأعداء 
ديارهم، اأو عذبوا الم�ست�سعفين من الموؤمنين، وجاروا على حقوقهم، اأو الذين احتلوا 
اأر�سه، وانتهكوا حرماته، ودا�سوا مقد�ساته، فالجهاد هنا م�سروع، عمال بقول اهلل تعالى: 
ُمْعتَِديَن﴾ 

ْ
﴿َوقَاتِلُوا فِي َسِبيِل الِل الَِّذيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل َتْعتَُدوا إِّنَ الَل اَل يُِحّبُ ال

)البقرة: 90)(. 
ومما ل �سك فيه: اأن اأف�سل اأنواع الجهاد في ع�سرنا، واأولها بالم�سروعية والف�سل: 
اأولى  الأق�سى  الم�سجد  واأر�س  والمعراج،  الإ�سراء  فل�سطين، اأر�س  لتحرير  الجهاد 
القبلتين، وثالث الم�سجدين العظيمين، الذي ربطه اهلل بالم�سجد الحرام، فهذا مبتداأ 
نَا 

ْ
بَاَرك الَِّذي  األقَْصى  َمْسِجِد 

ْ
ال إِلَى  َحَراِم 

ْ
ال َمْسِجِد 

ْ
ال َن  ﴿ّمِ منتهاه  وهذا  الإ�سراء، 

َحْولَُه﴾ )الإ�سراء: )(.
هذه الأر�س المقد�سة ابتليت باأخبث واأفجر واأ�سر�س اأنواع ال�ستعمار، وهو: ال�ستعمار 
يرعى  ل  الوح�سي،]8)[ الذي  الإرهابي  الإحاللي  ال�ستيطاني  العن�سري  ال�سهيوني 
لإن�سان كرامة ول حرمة، ول يرقب في موؤمن اإل ول ذمة، ول يعرف في تعامله عدل ول 

رحمة.

ـ  على منطقة  الوح�سي   والعنف  الدموي  بالأ�سلوب  ـ   نف�سه   ال�ستعمار فر�س  هذا 
لي�ست له، ولم يكن له فيها وجود قبل اأقل من قرن من الزمان، وا�ستطاع بالقوة والكيد 
واأن  الديار،  اأهل  على  ينت�سر  اأن  ـ   ثانيا   واأمريكا  اأول  بريطانيا  ـ   الغرب   وم�ساعدة 

ي�ستتهم في الآفاق.

وثقال، لطرد  ينفروا خفافا  اأن  فل�سطين  الم�سلمين في  اأن على  المقرر فقها:  ومن 
العدو الكافر، الذي احتل ديارهم، فهذا فر�س عين على جميعهم، كل بما يقدر عليه، 
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وت�سقط هنا الحقوق الفردية، حتى اإن المراأة لتخرج للجهاد والمقاومة بغير اإذن زوجها، 
والبن بغير اإذن اأبيه، والخادم بغير اإذن �سيده؛ لأن حق الجماعة في بقائها والحفاظ 
عليها ـ اأي على حريتها و�سيادتها ـ مقدم على حقوق الأفراد من الأزواج والآباء وال�سادة.

ذلك  عن  تقاع�سوا  اأو  ـ   الأر�س   وتحرير  العدو  طرد  عن  فل�سطين  اأهل  عجز  فاإن 
وجبنوا  ـ  كان على اأقرب الجيران اإليهم اأن يقاتلوا بجوارهم  ـ  اأو يحلوا محلهم عند 

قعودهم  ـ  حتى يطردوا العدو الغازي الكافر.

اليوم في دول  ـ كما هو الحا�سل  اأو تقاع�سوا عن مقاومة العدو  فاإن عجز الجيران 
الطوق ـ وجب على من يليهم، ثم من يليهم حتى ي�سمل الم�سلمين كافة.

مذاهبه  بمختلف  الإ�سالمي  الفقه  يقرره  وما  ال�سريعة،  اأحكام  تفر�سه  ما  هذا 
ومدار�سه.

عندهم،  ما  اأق�سى  الفل�سطينيون  بذل  فقد  لفل�سطين،  بالن�سبة  الواقع  هو  وهذا 
وقدموا اأروع البطولت في ال�سمود، والعمليات ال�ست�سهادية، والمقاومات ال�ستب�سالية 
في المدن والقرى والمخيمات، برغم قلة اإمكاناتهم من ال�سالح العتاد والمال، ورغم 
اأرا�سيهم،  وتجريف  منازلهم،  وتدمير  والطائرات،  والدبابات  بال�سواريخ  �سربهم 
على  والت�سميم  م�ساكنهم،  من  وتهجيرهم  اأ�سجارهم،  واقتالع  مزارعهم،  واإحراق 
ح�سارهم وتجويعهم، حتى يركعوا وي�ست�سلموا للعدو ال�سهيوني الغا�سم. ومع هذا لم تلن 
لهذا ال�سعب قناة، ولم يطاأطئ له راأ�س، ولم ينحن له ظهر. ولكن من الَبيِّن: اأن قدرات 
ال�سعب الفل�سطيني ل ت�ستطيع قهر العدو الإ�سرائيلي الذي غدا اليوم يملك تر�سانة هائلة 

من الأ�سلحة، بما فيها ال�سالح النووي المحظور ملكه على العرب اأجمعين.
وهنا قد انتقل واجب الجهاد العيني على جيرانهم واأ�سقائهم من العرب، ولكن لالأ�سف 
ال�سديد عجز العرب من حول الفل�سطينيين اأو قل: ا�ستخَذْوا ووهنوا وا�ستكانوا، وتركوا 
ال�سرق  في  �ساربة  قوة  اأكبر  يواجهون  المحدودة،  باإمكاناتهم  وحدهم  الفل�سطينيين 
المتحدة  الوليات  قوة  وهي  الأر�س،  في  عالمية  قوة  اأعظم  باإمكانات  موؤيدة  الأو�سط، 
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الأمريكية. على حين خا�س العرب حرب فل�سطين �سنة 948)م، وكانت الجامعة العربية 
وليدة ـ بنت ثالث �سنوات ـ ولم تترك الأمر للفل�سطينيين.

اأن  العالم، عليهم  اأنحاء  الم�سلمين كافة في  اإلى  العيني  الجهاد  ينتقل واجب  وهنا 
ينفروا خفافا وثقال، ويجاهدوا باأموالهم واأنف�سهم في �سبيل اهلل، كل بما يقدر عليه.

وهذا واجب الم�سلمين تجاه اأي جزء من اأر�س الإ�سالم يحتله عدو غاز كافر، فكيف 
اإذا كان هذا الجزء هو اأولى القبلتين واأر�س الإ�سراء والمعراج والم�سجد الأق�سى؟.

هنا يتاأكد الوجوب على الأمة؛ اإنقاذا للم�سجد الأق�سى ولمقد�سات الأمة في الأر�س 
التي بارك اهلل فيها للعالمين، كما و�سفها القراآن الكريم.

والجماهير  ال�سعوب  فعلى  المقد�س،  الواجب  هذا  عن  الحكومات  تقاع�ست  فاإذا 
الم�سلمة: اأن ت�سغط على حكامها بكل ما ت�ستطيع، اأمرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر، 
بوا�سطة العلماء والدعاة والمفكرين، ورجال ال�سحافة والإعالم، واأهل الراأي والحكمة، 
وكل من يمكنه اأن يقول كلمة حق، حتى ت�ستجيب لهم الحكومات في النهاية، فاإنها ل 
ت�ستطيع اأن تنف�سل عن �سعوبها انف�سال تاما، لأنه اأ�سبه بانف�سال الج�سد عن الروح. 
وعلى الأقل: تتيح الفر�سة للقادرين والراغبين من اأبناء �سعوبنا في الجهاد وال�ست�سهاد، 
بفتح الطريق لهم ليحققوا اآمالهم. ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق حتى 

ياأتي اأمر اهلل، حتى يقاتل ع�سابة في اآخر هذه الأمة الدجال.

ويلبون  الجهاد،  اإلى  الأمة  يقودون  موؤمنين  اأحرار  رجال  في  تاأمل  الأمة  تزال  ول 
اأ�سواقها اإلى التحرر، مثل الدور الذي قام به من قبل: عماد الدين زنكي وابنه البطل 
نور الدين محمود ال�سهيد، وتلميذه �سالح الدين الأيوبي، الذي حقق اهلل الن�سر الأول 

على يديه.

فهذا الجهاد م�سروع بال ريب، بل مفرو�س على اأهل فل�سطين خا�سة، وعلى الم�سلمين 
عامة، وهم اآثمون اإذا ق�سروا اأو تهاونوا فيه.
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لمقاومة  الفل�سطينية  المقاومة  ف�سائل  بها  تقوم  التي  الإ�ست�سهادية  العمليات  اأما 
من  بحال  والمحظور  المجّرم  الإرهاب  دائرة  في  تدخل  ل  فهي  ال�سهيوني،  الحتالل 

الأحوال، واإن كان من �سحاياها بع�س المدنيين، وذلك لعدة اأ�سباب:

الإحاللي  ال�ستيطاني  ال�ستعماري  تكوينه  بحكم  ـ  الإ�سرائيلي   المجتمع  اأن  اأول: 
اأن كل  اأي  ـ  مجتمع ع�سكري لحما ودما، مجتمع ع�سكري كله،  العن�سري الغت�سابي 
من جاوز �سّن الطفولة منه، من رجل اأو امراأة، مجند في جي�س اإ�سرائيل، كل اإ�سرائيلي 
جندي في الجي�ش، اإما بالفعل، واإما بالقوة، اأي هو جندي احتياط، يمكن اأن ي�ستدعى 
في اأي وقت للحرب. وهذه حقيقة ماثلة للعيان، ولي�ست مجرد دعوى تحتاج اإلى برهان. 
بني  جي�س  في  )ع�ساكر(  اأمرهم  حقيقة  في  هم  )مدنيين(  ي�سمونهم  الذين  وهوؤلء 
�سهيون بالفعل اأو القوة. وخ�سو�سا �سكان )الم�ستوطنات( منهم التي اأقاموها بالعنف، 

واأن�سئوها قالعا للعدوان.

اأن المجتمع الإ�سرائيلي له خ�سو�سية تميزه عن غيره من �سائر المجتمعات  ثانيا: 
الب�سرية، فهو – بالن�سبة لأهل فل�سطين – )مجتمع غزاة( قدموا من خارج المنطقة  
ـ  ليحتلوا وطنا لي�س لهم،  اأو من بالد ال�سرق  ـ  من رو�سيا اأو من اأمريكا، اأو من اأوربا 
ويخرجوهم  اأهلها،  ويطردوا  وي�ستعمروها،  فل�سطين  ليحتلوا  اأي  منه،  �سعبه  ويطردوا 
من ديارهم بالإرهاب الم�سلح، وي�ستتوهم في اآفاق الأر�س، ويحلو محلهم في ديارهم، 
ليخرجهم  و�سائل،  من  ي�ستطيع  ما  بكل  غزاته  يحارب  اأن  المغزو  حق  ومن  واأموالهم. 
من داره، ويردهم اإلى ديارهم التي جاءوا منها، ول عليه اأن ي�سيب دفاعه رجالهم اأو 
اأو �سغارهم، فهذا الجهاد )جهاد ا�سطرار( كما ي�سميه الفقهاء ل  ن�ساءهم، كبارهم 
جهاد اختيار، جهاد دفع ل جهاد طلب. ومن �سقط من الأطفال والبراآء فلي�س مق�سودا، 

اإنما �سقط تبعا ل ق�سدا، ول�سرورة الحرب.

ومرور الزمن ل ي�سقط عن ال�سهاينة: �سفة الغزاة المحتلين الم�ستعمرين، فاإن م�سي 
ال�سنين ل يغير الحقائق، ول يحل الحرام، ول يبرر الجريمة، ول يعطي )الغت�ساب( 
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�سيغة )الِمْلكية( الم�سروعة بحال. فهوؤلء الذين ي�سمون )المدنيين( لم يفارقهم و�سفهم 
الِِميَن﴾. اَل لَْعنَُة الِل َعلَى الّظَ

َ
الحقيقي: و�سف الغزاة البغاة الطغاة الظالمين. ﴿أ

ثالثا: يوؤكد هذا اأن ال�سريعة الإ�سالمية – التي هي مرجعنا الأوحد في �سئوننا كلها 
فاأما  ومحارب.  م�سالم  وهما:  لهما،  ثالث  ل  و�سفين  باأحد  الم�سلمين  غير  ت�سف   –
الم�سالم، فالمطلوب منا اأن نبره ونق�سط اإليه، و اإما المحارب فالمطلوب منا اأن نحاربه، 
ونقابل عدوانه بمثله. كما قال تعالى: ﴿َوقَاتِلُوا فِي َسِبيِل الِل الَِّذيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل 
ْن َحيُْث  ْخرُِجوُهم ّمِ

َ
ُمْعتَِديَن. َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهم َوأ

ْ
َتْعتَُدوا إِّنَ الَل اَل يُِحّبُ ال

َحَراِم َحّتَى ُيَقاتِلُوُكْم 
ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َقتِْل َواَل ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَْد ال

ْ
َشّدُ ِمَن ال

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
ْخرَُجوُكْم َوال

َ
أ

إِّنَ الَل َغُفوٌر رَِّحيٌم. 
إِِن اْنتََهْوا فَ

َكافِِريَن. فَ
ْ
إِن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء ال

ِفيِه فَ
َ َعلَى 

ّ
إِال فَاَل ُعْدَواَن  اْنتََهوا  إِِن 

فَ يُن لِل  الّدِ فِتْنٌَة َوَيُكوَن  َوقَاتِلُوُهْم َحّتَى اَل تَُكوَن 
الِِميَن﴾ البقرة: )90) ـ 93)(. الّظَ

يِن َولَْم يُْخرُِجوُكم  ويقول تعالى: ﴿اَل َينَْهاُكُم الُل َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم فِي الّدِ
إِّنََما َينَْهاُكُم الُل  ُمْقِسِطيَن. 

ْ
إِّنَ الَل يُِحّبُ ال وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَيِْهْم  ن َتبَّرُ

َ
ن ِديَاِرُكْم أ ّمِ

ن 
َ
أ إِْخَراِجُكْم  ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى  ن  ّمِ ْخرَُجوُكم 

َ
َوأ يِن  َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الّدِ

الُِموَن﴾ )الممتحنة: 8، 9(. ولَئَِك ُهُم الّظَ
ُ
تََولَّوُْهْم َوَمن َيتََولَُّهْم فَأ

فال�سنف الأول )الم�سالم( لي�س له من الم�سلمين اإل البر والق�سط.
ي�سميهم  الذين  هم  وهوؤلء   ) )الحربي  اأو  )المحارب(  الثاني  ال�سنف  بخالف 

الفقهاء )الحربيين(. ولهم في الفقه اأحكامهم الخا�سة بهم.
ومن المقرر �سرعا: اأن )الحربي( لم يعد مع�سوم الدم والمال، فقد اأ�سقط بحربه 

وعدوانه على الم�سلمين ع�سمة دمه وماله.
رابعا: يوؤكد ذلك اأن فقهاء الم�سلمين: اتفقوا  ـ اأو اتفق جمهورهم ـ  على جواز قتل 
الم�سلمين اإذا تتر�س بهم الجي�س المهاجم للم�سلمين، اأي اتخذ العدو منهم ترو�سا ودروعا 
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الم�سلمين  بنيران  اأول من ن�سيبهم  ليكونوا  المقدمة،  بها، وي�سعها في  ب�سرية يحتمي 
اأو �سهامهم وحرابهم، فاأجاز الفقهاء للم�سلمين المدافعين اأن يقتلوا هوؤلء الم�سلمين 
اأ�سرى عنده  –لأنهم  اأن يو�سعوا في مقدمة جي�س عدوهم  اأكرهوا على  الذين  البراآء، 
اأو اأقلية �سعيفة، اأو غير ذلك – اإذ لم يكن لهم بد من ذلك، واإل دخل عليهم الجي�س 
الغازي، واأهلك حرثهم ون�سلهم. فكان ل بد من الت�سحية بالبع�س، مقابل المحافظة 

على الكل، وهو من باب )فقه الموازنات( بين الم�سالح والمفا�سد بع�سها وبع�س.
فاإذا جاز قتل الم�سلمين الأبرياء المكرهين للحفاظ على جماعة الم�سلمين الكبرى، 
فاإنه يجوز قتل غير الم�سلمين، لتحرير اأر�س الم�سلمين من محتليها الظالمين: اأحق واأولى.

لي�سارك  وطوائفه،  فئاته  بكل  كله،  المجتمع  تجند  المعا�سرة  الحرب  اإن  خام�سا: 
في الحرب، وي�ساعد على ا�ستمرارها، واإمدادها بالوقود الالزم من الطاقات المادية 
عليه  المجتمع  في  مواطن  وكل  على عدوها.  المحاربة  الدولة  تنت�سر  والب�سرية، حتى 
– بما فيها من  دور يوؤديه في اإمداد المعركة، وهو في مكانه؛ فالجبهة الداخلية كلها 
حرفيين وعمال و�سناع – تقف وراء الجي�س المحارب، واإن لم تحمل ال�سالح. ولذا يقول 

الخبراء: اإن الكيان ال�سهيوني ـ في الحقيقة ـ )اإ�سرائيل( كله جي�س.
�ساد�سا: اأن الأحكام نوعان: اأحكام في حالة ال�سعة والختيار، واأحكام في حالة ال�سيق 
الختيار،  له في حالة  يجوز  ما ل  ال�سطرار  له في حالة  يجوز  والم�سلم  وال�سطرار، 
ولهذا حرم اهلل تعالى في كتابه في اأربع اآيات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما اأهل به 
اَل إِْثَم َعلَيِْه إِّنَ الَل َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ 

لغير اهلل، ثم قال: ﴿َفَمِن اْضُطّرَ َغيَْر بَاٍغ َواَل َعاٍد فَ
)البقرة: 73)(.

ومن هنا اأخذ الفقهاء قاعدة: ال�سرورات تبيح المحظورات، واإخوتنا في فل�سطين 
العمليات  بهذه  للقيام  وقاهرة،  ما�سة  �سرورة  هي  بل  فيها،  �سك  ل  �سرورة  حالة  في 
ال�ست�سهادية، لإقالق اأعدائهم وغا�سبي اأر�سهم، وبث الرعب في قلوبهم، حتى ل يهناأ 
لهم عي�س، ول يقر لهم قرار، فيعزموا على الرحيل، ويعودوا من حيث جاءوا. ولول ذلك 
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لكان عليهم اأن ي�ست�سلموا لما تفر�سه عليهم الدولة ال�سهيونية من مذلة وهوان يفقدهم 
كل �سيء، ول تكاد تعطيهم �سيئا!.

اأعطوهم ع�سر مع�سار ما لدى اإ�سرائيل من دبابات ومجنزرات، و�سواريخ وطائرات، 
و�سفن واآليات، ليقاتلوا بها. و�سيدعون حينئذ هذه العمليات ال�ست�سهادية. واإل فلي�س لهم 
من �سالح يوؤذي خ�سمهم، ويق�س م�سجعهم، ويحرمهم لذة الأمن و�سعور ال�ستقرار، 
عدوه.  في  ويفجرها  نف�سه،  الفتاة  اأو  الفتى  )ُيَقْنبل(  اأن  الب�سرية(:  )القنابل  هذه  اإل 
فهذا هو ال�سالح الذي ل ي�ستطيع عدوه  ـ واإن اأمدته اأمريكا بالمليارات وباأقوى الأ�سلحة 
ـ  اأن يملكه، فهو �سالح متفرد، ملكه اهلل تعالى لأهل الإيمان وحدهم، وهو لون من العدل 
الإلهي في الأر�س ل يدركه اإل اأولو الأب�سار. فهو �سالح ال�سعيف المغلوب في مواجهة 

َ ُهَو﴾ )المدثر: )3(.
ّ
القوي المتجبر، ﴿َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد َرّبَِك إِال

الرد على �سبهات المعار�سين
الذين يعار�سون العمليات ال�ست�سهادية يعار�سونها ل�سبهات ثالث:

)ـ اأنها تدخل في )النتحار( اأي قتل النف�س، واإلقائها في التهلكة، والنتحار من اأكبر 
المحرمات في الإ�سالم.

والأطفال، وهوؤلء  الن�ساء  الذين ل يحاربون من  المدنيين  اأنها كثيرا ما ت�سيب  )ـ 
يحرم قتلهم في الإ�سالم، حتى في حرب المواجهة بين الجيو�س، وحتى الرجال الذين 

ُيقتلون هم من المدنيين الذين ل يحملون ال�سالح.

3ـ اأنها اأدت اإلى اإلحاق الأذى وال�سرر بالفل�سطينيين، ب�سبب عمليات النتقام الفظيعة 
وا�ستباحة  واإحراق  وتدمير  قتل  )اإ�سرائيل( من  ال�سهيوني  الكيان  بها دولة  تقوم  التي 
للمحرمات. فلو كانت هي م�سروعة اأ�سال لأ�سبحت محظورة بنتائجها واآثارها. والنظر 

اإلى )ماآلت الأفعال( مطلوب �سرعا.

)قتل  اأو  )النتحار(  من  نوع  باأنها  ال�ست�سهادية  العمليات  يعار�سون  الذين  فاأما 
وبين  )ال�ست�سهادي(  بين  تماما  مختلف  الهدف  فاإن  مخطئين،  جد  فهم  النف�س( 



  يباب:دل�.ن بعن���ب:د .��:��ب

ـ 133 ـ

)المنتحر(  ونف�سية  )ال�ست�سهادي(  نف�سية  يحلل  اأخرى: من  ناحية  ومن  )المنتحر(. 
يجد بينهما بونا �سا�سعا.

فالمنتحر يقتل نف�سه من اأجل نف�سه، لإخفاقه في �سفقة اأو في حب اأو في امتحان، اأو 
غير ذلك، ف�سعف عن مواجهة الموقف، فقرر الهرب من الحياة بالموت.

اأما ال�ست�سهادي، فهو ل ينظر اإلى نف�سه، اإنما ي�سحي من اأجل ق�سية كبيرة، تهون 
في �سبيلها كل الت�سحيات، فهو يبيع نف�سه هلل، لي�ستري بها الجنة، وقد قال تعالى: ﴿إِّنَ 

َجّنََة﴾ )التوبة:)))(.
ْ
ّنَ لَُهُم ال

َ
ْمَوالَُهْم بِأ

َ
ْنُفَسُهْم َوأ

َ
ُمْؤِمِنيَن أ

ْ
الَل اْشتََرى ِمَن ال

فاإذا كان المنتحر يموت فارا من�سحبا، فاإن ال�ست�سهادي يموت مقداما مهاجما.

غاية  له  ال�ست�سهادي  فاإن  المواجهة،  من  الفرار  اإل  له  غاية  ل  المنتحر  كان  واإذا 
وا�سحة، هي تحقيق مر�ساة اهلل تعالى، كما قال تعالى: ﴿ومن الناس من يشري نفسه 

)أي يبيعها( ابتغاء مرضاة الل، والل رؤوف بالعباد﴾ البقرة: )07)(. 

والعمال  والموظفين  والأطفال  وال�سيوخ  الن�ساء  من  المدنيين  اإ�سابة  �سبهة  اأما 
وغيرهم من طبقات المجتمع المدني، ممن ل يحملون ال�سالح.

فقد رددنا على هذه ال�سبهة بما يبطلها فيما م�سى، واأن المجتمع الإ�سرائيلي مجتمع 
ع�سكري كله، واأنه مجتمع من الغزاة... اإلخ، فليراجع ما كتبناه.

وبالن�سبة لالأطفال، نرى ال�ست�سهاديين ل يتعمدون قتل الأطفال، ول يق�سدون ذلك 
اأ�سال، ولكن هذا ياأتي تبعا، وبحكم ال�سرورة التي ل يمكن تخطيها. ومن المعلوم: اأن 

لل�سرورات اأحكامها، التي بها تباح المحظورات، وت�سقط الواجبات 

واأما �سبهة الإ�سرار بالفل�سطينيين، واأنها عادت عليهم بالقتل والتدمير والإحراق، 
النتقام  على  وقدرتها  اأطول،  اإ�سرائيل  ذراع  فاإن  ال�سهيونية،  النتقام  عمليات  ب�سب 

اأقوى، وهي تكيل بال�ساع �ساعين، بل ع�سرة اأ�سوع.
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فنجيب هنا بما يلي:

اأول: اأن اإ�سرائيل كانت دائما هي البادئة بال�سر والأذى، والمقاومة هي التي تحاول 
اأن ترد وتدافع عن نف�سها، وهذا وا�سح و�سوح ال�سم�س ل ي�ستطيع اأن ينكره اأحد. ويكفي 
اأن اإ�سرائيل ـ بحكم ال�سرعية الدولية كما ي�سمونها ـ تعتبر دولة محتلة لأر�س الغير، واأن 

الفل�سطينيين يدافعون عن وطنهم المحتل، ويقاومون عدوا غازيا لهم.

ثانيا: اأن هذا العدوان طبيعة في اإ�سرائيل، منذ قامت واإلى اليوم. بل هي لم تقم اإل 
على المجازر وال�ستباحة للدماء والحرمات والأموال. وما كان بالذات ل يتخلف. فلو 
ويذبحون  يقتلون  الإ�سرائيليون  ل�ستمر  القليلة  الخفيفة  اأ�سلحتهم  الفل�سطينيون  اأغمد 

ويدمرون.

الفل�سطينيين، ونغفل  اأثر ال�سربات الإ�سرائيلية على  اأن ن�سخم في  ثالثا: ل ينبغي 
اآثار ال�سربات ال�ست�سهادية في كيان بني �سهيون، وما تحدثه من رعب وذعر وتهديد 
للم�ستقبل، و�سعور بعدم ال�ستقرار، حتى فكر كثيرون في الرحيل، ورحل بع�سهم بالفعل. 

ناهيك بما تحدثه من اأثر في ال�سيا�سة وال�سياحة والقت�ساد وغيرها.

وهو ما جعل اإ�سرائيل واأمريكا من ورائها تحاولن بكل جهد وحيلة: اإيقاف العمليات 
المقاومة  الفل�سطينية على �سرب  ال�سلطة  باأي ثمن، ومن ذلك تحري�س  ال�ست�سهادية 

والتخل�س منها بدعوى مقاومة الإرهاب.

إِّنَُهْم 
لَُموَن فَ

ْ
فاإذا كنا ن�سكو، فهم اأكثر �سكوى منا، وقد قال تعالى: ﴿إِن تَُكونُوا تَأ

لَُموَن َوتَرُْجوَن ِمَن الِل َما اَل يَرُْجوَن﴾ )الن�ساء: 04)(.
ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
يَأ

ثالثا ـ جماعات العنف المن�سوبة اإلى الإ�سالم
تكوين  والإ�سالمية:  العربية  البالد  من  عدد  في  الأخيرة  العقود  في  ا�ستهر  لقد 
جماعات اإ�سالمية الوجهة، اأطلقت على نف�سها )جماعة الجهاد(. ويعنون بالجهاد ـ اأول 
ما يعنون ـ جهاد ال�سلطات والحكومات الظالمة، التي تحكم بالد الم�سلمين، ول تقيم 
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�سرع اهلل، الذي فر�س اهلل على الأمة اأن تحتكم اإليه في �سئونها كلها: الدينية كالعبادات، 
يَاُم﴾  َها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الّصِ ّيُ

َ
والدنيوية كالمعامالت. وكما قال تعالى: ﴿يَا أ

ِقَصاُص 
ْ
َها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال ّيُ

َ
)البقرة: 83)( قال في نف�س ال�سورة: ﴿يَا أ

َقتْلَى﴾ )البقرة: 78)( فتنفيذ الق�سا�س كتنفيذ ال�سيام، كالهما فر�س فر�سه 
ْ
فِي ال

اهلل على الموؤمنين.

اَلِة  الّصَ إِلَى  ُقْمتُْم  إَِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َها  ّيُ
َ
أ ﴿يَا  المائدة:  �سورة  في  تعالى  قال  وكما 

إِلَى  رُْجلَُكْم 
َ
َوأ بُِرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوا  َمَرافِِق 

ْ
ال إِلَى  يِْديَُكْم 

َ
َوأ وُُجوَهُكْم  فاْغِسلُوا 

يِْدَيُهَما 
َ
اِرقَُة فَاْقَطُعوا أ اِرُق َوالّسَ َكْعبَيِن﴾ )المائدة: )(. قال في نف�س ال�سورة: ﴿َوالّسَ

ْ
ال

َن الِل َوالُل َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ )المائدة: 38( فلماذا ناأخذ باآية  َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل ّمِ
الطهارة، ونجّمد اآية حد ال�سرقة؟ وكلتاهما اأمر من اهلل جل وعال؟.

الحكام  لمقاومة  غيرهما،  وفي  الجزائر  وفي  م�سر  في  الجهاد  جماعات  قامت 
الجائرين، بل الكافرين في نظرهم، بعد اأن ف�سل منطق الوعظ واالإر�ساد مع هوؤالء، ولم 
يعد يجدي معهم غير القوة التي ي�ستخدمونها بعنف وق�سوة �سد خ�سومهم. قالوا: ولو 
كان الحوار مع هوؤلء الحكام يجدي لحاورناهم، ولكن هيهات ل يقاوم ال�سيف بالقلم، 

ول ال�سنان بالل�سان!.

1 ـ مواجهة جماعات العنف
لقد بحث الكثيرون في )ظاهرة العنف( واجتهد من اجتهد في ت�سخي�س الداء، وفي 

و�سف الدواء.

وقد تبين من الدرا�سات الجادة: اأن العنف لي�س ظاهرة اإ�سالمية، بل هو ظاهرة عالمية. 
وجد في اأمريكا ذاتها، ووجد في اأوربا )في بريطانيا واإيطاليا واأ�سبانيا( ووجد في اآ�سيا 

)في الهند واليابان( ووجد في اإ�سرائيل نف�سها، كما وجد في بالد اإ�سالمية �ستى.
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اأ ـ تحديد اأ�سباب العنف
والذي يهمنا هنا هو عالج العنف في داخل بالدنا العربية والإ�سالمية: وذلك بالنظر 
الواقع على بالدنا من  اإلى هذه الظاهرة، ومنها: الظلم  اأدت  التي  اإلى الأ�سباب  بعمق 
اغت�سبت  الذي  ال�سعب  ق�سية  فل�سطين،  ق�سية  في  يتمثل:  ما  واأجلى  العظمى،  القوى 
اأر�سه، واأخرج من دياره، و�ستت في الآفاق، وفر�س عليه كيان دخيل مغت�سب، وحتى 
حين اأرغمته الظروف الإقليمية والدولية على العتراف بهذا الكيان الظالم، احتل ما 
بقي من اأر�سه في ال�سفة والقطاع، وغدا يتحكم في رقبته، في ماأكله وم�سربه، في مائه 
بالطائرات من فوق،  �سعبه  وانتقاله، ويحا�سره ويجوعه، وي�سرب  وهوائه، في حركته 
والدبابات والمجنزرات من تحت. واأم�سينا ن�ساهد باأعيننا من خالل ال�سا�سات: مئات 
المنازل تدمر بما فيها من متاع واأثاث واأ�سباب للحياة، ويترك اأهلوها في العراء، حقيقة 
ل مجازا. والعالم يتفرج على هذه المهزلة اأو الماأ�ساة، ومجل�س الأمن ل يحرك �ساكنا، 
والعرب �سامتون �سمت القبور، والحكام ـ مع هذا كله ـ على �سلة وثيقة باأمريكا التي هي 
وراء هذا كله. فهو يتم باإذنها ور�ساها وعونها وم�ساركتها الإ�ستراتيجية. وهناك مظالم 

اأخرى تراها كل عين في اأفغان�ستان وفي العراق.
العربية والإ�سالمية من مظالم  العنف: ما يقوم به الحكام في ديارنا  اأ�سباب  ومن 
وانحراف عن النهج القويم الذي يحقق ر�سا اهلل تعالى بتطبيق �سرعه، واإقامة عدله 
الحرية  حياة  في  ال�سعوب  اآمال  ويحقق  حرامه،  وتحريم  حالله  واإحالل  الأر�س،  في 
الم�ستخلف في  بالإن�سان  يليق  الذي  الكريم  العي�س  وتوفير  الحقوق،  ورعاية  والكرامة، 

الأر�س.
كل هذا من اأ�سباب العنف التي ل يرتاب فيها، ولكنا ل نراها كل الأ�سباب، ول اأهم 

الأ�سباب، كما يرى بع�س الدار�سين.
فاإن الذي يتعمق في واقع هذه الجماعات الإ�سالمية التي اتخذت العنف �سبيال لها: 
يجد بو�سوح: اأن وراءها اأ�سبابا فكرية ـ هي الأكبر تاأثيرا ـ هي التي دفعت هوؤلء ال�سباب 
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اليوم اإلى ما اندفع اإليه اأ�سالفهم من قبل من الخوارج، الذين ُعِرفوا باأنهم كانوا �سّواما 
قّواما قّراء للقراآن، ومع هذا ا�ستحّلوا دماء الم�سلمين من غيرهم، اإذ كانت اآفتهم في 

عقولهم واأفهامهم، ولي�ست في �سمائرهم ونياتهم.
هناك خلل فكري في روؤيتهم للدين، وروؤيتهم للنا�س، وروؤيتهم للحياة. والخلل الفكري 
وتع�سبا  ت�سددا  اإل  يزيدهم  ل  قد  هذا  فاإن  والتنكيل،  والتعذيب  بال�سجون  يواجه  ل 

لأفكارهم.
اأجل، المواجهة الأمنية ل تكفي هنا، بل ل بد من مواجهة فكرية علمية معهم، يقوم 
بها رجال ثقات في علمهم، ثقات في دينهم، غير متهمين باأنهم من علماء ال�سلطة، اأو 

عمالء ال�سرطة.
عبد  �سيدنا  عليه:  ثاروا  الذين  الخوارج  اإلى  عنه  اهلل  ر�سي  علي  �سيدنا  بعث  وقد 
اهلل بن عبا�س، حبر الأمة، وترجمان القراآن، ليحاجهم ويحاورهم، وما زال يحاورهم 
بع�سهم م�سرين على  وبقي  اآلف،  والإقناع، حتى رجع منهم عدة  بالحجة  ويجادلهم 

باطلهم.

وهذا ما ينبغي اأن نفعله مع هذه الجماعات التي ارتكبت ما ارتكبت في م�سر والجزائر 
والمملكة ال�سعودية والمغرب وغيرها. واأن ن�سبر على محاجتهم، ونطيل الوقوف معهم، 

لنعذر اإلى اهلل، ونقيم الحجة، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حّي عن بينة.

2 ـ �سبهات جماعات العنف
ل بد اأن نعرف: اأن العنف الذي تمار�سه بع�س الجماعات، التي تن�سب لالإ�سالم، اإنما 
هو اإفراز لفل�سفة معينة، تتبناها هذه الجماعات، وثمرة لفقه خا�س له وجهته ومفاهيمه 

واأدلته، التي ت�ستند اإليها هذه الفئة من النا�س.
جماعة  )مثال:  العربي  عالمنا  في  اليوم  القائمة  العنف،  جماعات  اإلى  نظر  ومن 
تنظيم  الإ�سالم..  اأن�سار  الجهادية.. جماعة  ال�سلفية  الإ�سالمية..  الجماعة  الجهاد.. 
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وت�سنده  لنف�سها،  تدعيه  الذي  وفقهها  نظرها،  ووجهة  فل�سفتها  لها  وجد  القاعدة(: 
بالأدلة من القراآن وال�سنة، ومن اأقوال بع�س العلماء، ومن الواجب: اأن نناق�س فقههم 

هذا ونرد عليه]9)[.

�سحيح: اأنها كثيرا ما تعتمد على المت�سابهات وتدع المحكمات، وت�ستند اإلى الجزئيات 
وتهمل الكليات، وتتم�سك بالظواهر وتغفل المقا�سد، كما تغفل ما يعار�س هذه الظواهر من 
ن�سو�س وقواعد، وكثيرا ما ت�سع الأدلة في غير مو�سعها، وتخرجها عن �سياقها واإطارها، 
ولكن ـ على اأي حال ـ: لها فقه مزعوم يبرر العنف، وي�ستند اإلى التراث، ويروج لدى بع�س 
الأغرار من ال�سباب، وال�سطحيين من النا�س، الذين يقفون عند ال�سطوح، ول يغو�سون في 

الأعماق، اأ�سا�سه فقه الخوارج قديما، الذين كانوا يقرءون القراآن ل يجاوز حناجرهم.

اأ ـ مبررات العنف الداخلي
الأنظمة  �سد  العنف  اأي  اأنف�سها،  اأوطانها  داخل  في  الجماعات: العنف  هذه  بداأت 
الحاكمة. فعلى اأي اأ�سا�س بررت ذلك واأجازته: من الوجهة ال�سرعية، في نظرها على 

الأقل؟

تكفير الحكومات القائمة
اإن فقه جماعات العنف، يقوم على اأن الحكومات المعا�سرة: حكومات غير �سرعية، 
وا�ستبدلت  اهلل،  اأنزل  بما  تحكم  لم  لأنها  كافرة؛  حكومات  ـ  العبارة  ب�سريح  ـ  هي  بل 
ب�سريعته المنزلة من الخالق: القوانين التي و�سعها المخلوق، وبهذا: وجب الحكم عليها 
اإذ كفرت  بالكفر والردة، والخروج من الملة، ووجب قتالها حتى تدع ال�سلطة لغيرها. 

كفرا بواحا عندنا فيه من اهلل برهان.

ويوؤكد فقه هذه الجماعات: عدم �سرعية هذه الحكومات، اأو كفر هذه الأنظمة الحاكمة 
للم�سلمين، وتعادي  الذين يكيدون  الكفار،  اأعداء اهلل من  توالي  اأنها  اآخر، وهي:  باأمر 



  يباب:دل�.ن بعن���ب:د .��:��ب

ـ 139 ـ

وت�سطهدهم  تعالى،  اهلل  �سرع  بتحكيم  ينادون  الذين  الإ�سالم،  دعاة  من  اهلل  اأولياء 
إِنَُّه ِمنُْهْم﴾ )المائدة:))(.

نُْكْم فَ وتوؤذيهم. واهلل تعالى يقول: ﴿َوَمن َيتََولَُّهم ّمِ

ومن دلئل ذلك عند هذه الجماعات: اأن هذه الأنظمة فرطت في الدفاع عن الم�سجد 
ال�سهيونية،  الدولة  يد  في  يده  و�سع  بع�سها  بل  والمعراج،  الإ�سراء  واأر�س  الأق�سى، 
واعترف بها، وبع�س اآخر �سار في ركاب الأمريكان حماة اإ�سرائيل، واأطلقوا لهم العنان، 
وبذلك  وتفكيرهم،  ثقافتهم  تغيير  اإلى  ق�سدا  مناهجهم،  ويغيروا  اأمورهم،  لي�سرفوا 

يغيرون هويتهم الإ�سالمية، و�سخ�سيتهم التاريخية!.

مختلفة،  بدعاوى  التهم  هذه  وتعار�س  نف�سها،  عن  تدافع  المعا�سرة:  والحكومات 
منها: اأنها تعلن اأن دينها الر�سمي هو الإ�سالم، واأنهم ين�سئون الم�ساجد لإقامة ال�سالة، 
ويعينون الأئمة والخطباء والموؤذنين، ويوؤ�س�سون المعاهد الدينية، والكليات ال�سرعية، 
وعيدي  برم�سان  ويحتفلون  وغيرها،  المدار�س  في  الدين  ومدر�سي  الوعاظ  ويوظفون 
الفطر والأ�سحى، ويذيعون تالوة القراآن في الإذاعات والتلفازات، اإلى غير ذلك: من 
اأنها  التي خال�ستها:  الوجوه.  من  بوجه  الدولة  اإ�سالمية  تثبت  التي  الدينية،  المظاهر 
توؤمن بالإ�سالم عقيدة ل �سريعة، وعبادة ل معاملة، اأو توؤمن ببع�س الكتاب وتكفر ببع�س.

الم�سدر  اأو  رئي�س،  م�سدر  ال�سريعة  اأن  يعلن:  البالد  هذه  د�ساتير  بع�س  اأن  كما 
اأمام قوى ال�سغط  ال�سريعة ب�سعفه  للتقنين. وبع�سها: يعتذر عن عدم تحكيم  الرئي�س 

الغربي، وبع�سها يقول: تطبيق ال�سريعة ل يتم دفعة واحدة، واإنما يحتاج اإلى التدرج!.

وبع�سهم يقول: نحن ل نوالي الأمريكان، ولكن نداريهم، لأننا اأ�سعف من اأن نقاومهم، 
ن َتّتَُقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة﴾ )اآل عمران: 8)(.

َ
َ أ

ّ
فنحن نعاملهم بقوله تعالى: ﴿إِال

ولكن  مقنعا،  لي�س  جلها  بها،  يتعلل  �ستى  اأعذار  اإلى  يلجاأ  وبع�سهم...  وبع�سهم... 
ت�سقط عنهم تهمة )الكفر البواح(.
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ب ـ تاأويل فتوى ابن تيمية
كما تعتمد جماعات العنف: على فتوى الإمام ابن تيمية ـ في قتال كل فئة تمتنع عن 
بما  الحكم  اأو  الزكاة،  اأو  كال�سالة  ـ  الإ�سالم  �سرائع  من  متواترة  �سريعة ظاهرة  اأداء 
اأنزل اهلل: في الدماء والأموال والأعرا�س، اأو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اإلى 
اآخره. وهو ما اعتمد عليه كتاب )الفري�سة الغائبة( لجماعة الجهاد، وجعل هذه الفتوى: 
الأ�سا�س النظري لقيام جماعته، وت�سويغ اأعمالها كلها. وي�ستدلون هنا: بقتال اأبي بكر 

ومن معه من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، لمانعي الزكاة.

فكيف بمن يمتنعون عن تطبيق اأكثر اأحكام ال�سريعة، برغم مطالبة جماهير النا�س 
بها، بل هم اأ�سد النا�س خ�سومة لهوؤلء، وت�سييقا عليهم، ومعاداة لهم؟!.

اأبو  �سيدنا  فعل  الأمر، كما  ولي  الممتنعة:  الفئة  هذه  يقاتل  الذي  اأن  هوؤلء،  ون�سي 
بكر، ولي�س عموم النا�س، واإل اأ�سبح الأمر فو�سى!.

ج ـ ا�ستبداد الحكومات المفرو�سة
وتعتمد جماعات العنف اأي�سا: على اأن هذه الأنظمة غير �سرعية، لأنها لم تقم على 
اأ�سا�س �سرعي من اختيار جماهير النا�س لها، اأو اختيار اأهل الحل والعقد، وبيعة عموم 
اأ�سنة  على  قامت  واإنما  ال�سرعية،  اأ�سا�س  هو  الذي  العام،  الر�سا  تفتقد  فهي  النا�س، 
الرماح بالتغلب وال�سيف والعنف. وما قام بقوة ال�سيف: يجب اأن يقاوم ب�سيف القوة، ول 

يمكن اأن يقاوم ب�سيف القلم!

اإلى  الو�سول  طرائق  اإحدى  هو  التغلب  اأن  قديم:  من  فقهاوؤنا  قاله  ما  هوؤلء  ون�سي 
ال�سلطة، اإذا ا�ستقّر له الو�سع، ودان له النا�س.

وهذا ما فعله عبد الملك بن مروان، بعد انت�ساره على ابن الزبير ر�سي اهلل عنه، 
وقد اأقره النا�س، ومنهم بع�س ال�سحابة: مثل ابن عمر واأن�س وغيرهما، حقنا للدماء، 

ومنعا للفتنة، وقد قيل: �سلطان غ�سوم، خير من فتنة تدوم.
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حقن  على  وحر�سه  الظروف،  لتغير  ورعايته  الإ�سالمي،  الفقه  واقعية  من  وهذا 
الدماء، و�سد اأبواب الفتن، التي اإذا فتحت قلما ت�سد، فهو يقبل اأهون ال�سرين، واأخف 

ال�سررين، عمال بفقه الموازنات.

د ـ اإقرار الحكومات للمنكر والحرام
تبيحها  التي  ـ  ال�سافرة  الظاهرة  المنكرات  هذه  اأن  كذلك:  العنف  جماعات  وترى 
و�سائر  والربا،  والمجون،  والخالعة  والزنى،  والمي�سر،  الخمر،  من  ـ:  الحكومات  هذه 
المحظورات ال�سرعية: يجب اأن تغير بالقوة لمن يملك القوة، وهي ترى اأنها تملكها، فال 
ي�سقط الوجوب عنها اإلى التغيير بالل�سان بدل اليد، كما في الحديث ال�سهير: »من راأى 

منكم منكرا، فليغيره بيده، فاإن لم ي�ستطع فبل�سانه«.]30[

ويغفل هوؤالء: ال�سوابط وال�سروط الالزمة لتغيير المنكر بالقوة، التي قررها العلماء. 
وقد بيناها في بع�س كتبنا.])3[

التي  الأنظمة  هذه  ياأخذ حكم  اأنه  كله:  المجتمع  اإلى  تنظر  الجماعات  هذه  وبع�س 
والها ور�سي بها، و�سكت عنها، ولم يحكم بكفرها، والقاعدة التي يزعمونها: اأن من 
لم يكّفر الكافر: فهو كافر!. وبهذا تو�سعوا وغلوا في )التكفير(، وكّفروا النا�س بالجملة.

وعلى هذا: ل يبالون من ُيقتل من هوؤلء المدنيين، الذين ل ناقة لهم في الحكومة ول 
جمل: لأنهم كفروا فحلت دماوؤهم واأموالهم!.

اأدائهم  بعدم  العهد،  نق�سوا  اأنهم  الم�سلمة:  غير  الأقليات  اإلى  بالنظر  يرون  كما 
للجزية، وبتاأييدهم لأولئك الحكام المرتدين، واأنظمتهم الو�سعية، ولرف�سهم لل�سريعة 
الإ�سالمية. و بهذا لم يعد لهم في اأعناق الم�سلمين عهد ول ذمة، وحل دمهم ومالهم. 
وبهذا ا�ستحلوا �سرقة محالت الذهب: من االأقباط في م�سر، كما ا�ستحلوا �سرقة بع�ش 

الم�سلمين اأي�سا.
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وهم يرون: اأن ال�سياح واأمثالهم، الذين يدخلون بالد الم�سلمين بتاأ�سيرات ر�سمية، 
محاربة  دولهم  كانت  ولو  )م�ستاأمنين(  الفقهاء  يعّدهم  والذين  قانونية،  وترخي�سات 
للم�سلمين، يرون هوؤلء م�ستباحي الدم، لأنهم لم ياأخذوا الإذن من دولة �سرعية، ولأن 
بالدهم نف�سها: محاربة لالإ�سالم، فال عهد بينهم وبين الم�سلمين. والواجب: اأن يقاتل 

هوؤلء ويقتلوا، فال ع�سمة لدمائهم واأموالهم!!.

وكذلك يقول هوؤلء عن الدول الغربية ـ التي يقيم بع�س هوؤلء فيها ـ وقد اأعطتهم: 
هذه  فاآوتهم  الأ�سلية،  بالدهم  من  طردوا  لمن  ال�سيا�سي:  اللجوء  حق  اأو  الأمان،  حق 

الدول من ت�سرد، واأطعمتهم من جوع، واآمنتهم من خوف.

يقول هوؤلء بكل جراأة وتبجح: اإن هذه الدول كلها كافرة، محاربة لالإ�سالم واأمته، 
ويجب اأن نقاتلهم جميعا حتى ُي�سلموا فَي�ْسَلموا، اأو يعطوا الجزية عن يد وهم �ساغرون. 
ن�ستخدمها  المياه،  كدورة  اإنها  قال:  البالد،  هذه  في  اإقامته  عن  بع�سهم  �سئل  ولما 

لل�سرورة، رغم نجا�ستها.

وهوؤلء الكفار: دماوؤهم حالل، واأموالهم حالل للم�سلمين، بن�سو�س الدين.

بغيرها:  واجهتهم  فاإذا  مو�سعها،  غير  في  ي�سعونها  واأحاديث:  اآيات  هنا  ويذكرون 
من الآيات والأحاديث، التي هي اأكثر منها واأظهر واأ�سرح، قالوا لك: هذه ن�سختها اآية 

ال�سيف!.

واإن كنت لحظت نوعا من التطور في )فقه القاعدة( ظهر في المبادرة التي كان 
فيها  يدعو  004)م  اإبريل  �سهر  في  لدن  بن  اأ�سامة  القاعدة  زعيم  اأطلقها  اأطلقها  قد 
اأمريكا وعدم الت�سدي لقتال الم�سلمين، وهو يعهد  اأن يتعهدوا بالتخلي عن  الأوربيين 
في  ول  �سفاراتهم  في  ول  باأذى ل في بالدهم  لهم  يتعر�س  األ  ـ  ـ في مقابل ذلك  لهم 

م�سالحهم في الداخل اأو الخارج.
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يرون  قبل  كانوا من  فقد  القاعدة وجماعته،  زعيم  فقه  في  نقلة مهمة  يعتبر  وهذا 
قتال اليهود والن�سارى جميعا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم �ساغرون. وهم في هذه 
المبادرة يكّفون اأيديهم عمن كّف يده عن الم�سلمين، ولم ي�ساند اأمريكا في حربها على 

العالم الإ�سالمي.

في  ارتكبوا  ما  ارتكبوا  اأ�سا�سه  على  الذي  باخت�سار،  العنف  فقه جماعات  هو  هذا 
�سد  الأبدان:  ب�ساعتها  من  وتق�سعر  الولدان،  لهولها  ت�سيب  مجازر  من  البالد  بع�س 
مواطنيهم من م�سلمين وغير م�سلمين، و�سد ال�سياح وغيرهم من الأجانب الم�سالمين.

جانب.  كل  من  والخطل  الخلل  يعتوره  اأعرج،  وفهم  اأعوج،  فقه  ريب:  بال  وهو 
والرد  اأفكارهم هذه،  في  لمناق�ستهم  متاأنية:  وقفة علمية  اإلى  الأمة  ويحتاج من فقهاء 

عليهم فيما اأخطئوا فيه: في �سوء الأدلة ال�سرعية من القراآن وال�سنة واإجماع الأمة.

3 ـ الخلل المركب في فقه جماعات العنف
فهناك خلل في فقه الجهاد والنظرة اإلى غير الم�سلمين، واعتقادهم وجوب قتال كل 

الكفار، واإن كانوا م�سالمين. وهذا ناق�سناه با�ستفا�سة في كتابنا )فقه الجهاد(])3[.

وهناك خلل في العالقة باأهل الذمة من الن�سارى واالأقباط وغيرهم، وما لهم من 
حقوق مرعية، وحرمات م�سونة.

وهناك خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة، وما له من �سروط يجب اأن تراعى.

تقيده  وفيرة  اأحاديث  فيه من  وما �سح  الحكام،  الخروج على  وهناك خلل في فقه 
وت�سبطه، ول تدع بابه مفتوحا على م�سراعيه لكل من �ساء.

وعلينا اأن نناق�س ذلك كله في �سوء الأدلة ال�سرعية.
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اأ ـ الأزمة الفكرية
فاأكثرهم  ولي�ست في �سمائرهم،  الأغلب: في عقولهم،  اآفة هوؤلء في  اأن  تبين  لقد 
مخل�سون، ونياتهم �سالحة، وهم متعبدون لربهم، �ساأنهم �ساأن اأ�سالفهم من الخوارج 
الذين كّفروا عامة الم�سلمين، وكّفروا اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب، وا�ستحلوا دمه، 
الإمام  قال  اأوجه، كما  الأحاديث في ذمهم من ع�سرة  الم�سلمين معه، و�سحت  ودماء 

اأحمد.

اإلى  اإلى �سالتهم، وقيامه  اأحدكم �سالته  قالت الأحاديث في ال�سحيحين: »يحقر 
قيامهم، وقراءته اإلى قراءتهم، يقرءون القراآن ل يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين 

كما يمرق ال�سهم من الرمية«.]33[

لم  اأي  حناجرهم،  تجاوز  ل  للقراآن  قراءتهم  ولكن  ُعّباد،  ُقّراء  قّوام،  �سوّام  فهم: 
تدخل اإلى اأعماق قلوبهم وعقولهم: ليفقهوه حق الفقه، ويتعرفوا على اأ�سراره ومقا�سده، 

دون اأن يجعلوا همهم: الوقوف عند األفاظه وظواهره.

اإلى: ا�ستباحة دماء الم�سلمين الآخرين واأموالهم،  وقد اأدى بهم هذا الفقه الأعوج 
حتى ا�ستباحوا دم فار�س الإ�سالم وابنه البكر، علي ابن اأبي طالب، وقال �ساعرهم يمدح 

قاتله:

يا �سربة من تقي ما اأراد بها اإل ليبلغ من ذي العر�س ر�سوانا

اإني لأذكــــــره يومـا فـاأح�سبه اأوفــــــــــى البرية عند اللـه ميزانا

ب ـ التذرع بح�سن النية
ولقد حذر ر�سول الإ�سالم �سلى اهلل عليه و�سلم من الأعمال الطائ�سة، والت�سرفات 
الرعناء، التي قد يقوم بها بع�س النا�س الطيبين، بنوايا ح�سنة، وبواعث نبيلة، دون اأن 
ينظروا في ماآلتها، ويفكروا في وخيم عواقبها، وذلك لق�سر نظرهم، و�سيق اأفقهم، 
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فما لم يتنبه المجتمع لهم، وياأخذ على اأيديهم، ويمنعهم من ال�ستمرار في تفكيرهم 
اإلى  ـ  نيتهم  ح�سن  مع  ـ  طي�سهم  بهم  وينتهي  كله،  بالمجتمع  �سيودون  فاإنهم  الأخرق، 

هالكهم وهالك الجماعة كلها معهم.

ولذا حذر الر�سول الكريم الجماعة ـ ممثلة في اأهل الب�سيرة واأولي العلم والحكمة 
عليه  وعقدوا  فيه،  فكروا  ما  تنفيذ  من  تمنعهم  اأيديهم،  على  وتاأخذ  لهم،  تتيقظ  اأن  ـ 

العزم، حفظا لوجود الجماعة كلها، وحر�سا على حياتها وحياتهم معها.

ناطقا، هو مثل ركاب  رائعا  لذلك مثال حيا  و�سلم  الر�سول �سلى اهلل عليه  و�سرب 
ال�سفينة الواحدة التي تتكون من طابقين اأو اأكثر، وبع�س النا�س في اأعالها، وبع�سهم 
في اأ�سفلها. فلو اأراد ركاب الطابق الأ�سفل اأن يخرقوا في ن�سيبهم خرقا، لي�ستقوا منه 
الماء مبا�سرة من النهر اأو البحر، بدعوى اأنهم يخرقون في ن�سيبهم وهم اأحرار فيه، 

واأنهم ل يريدون اأن يوؤذوا من فوقهم بكثرة المرور عليهم بين حين واآخر.

اأف�سل من اأن نقراأ هذا الحديث النبوي الرائع ب�سيغته كامال، كما جاء في  ولي�س 
�سحيح البخاري:

اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ب�سير ر�سي اهلل عنهما،  النعمان بن  عن 
فاأ�ساب  �سفينة،  على  ا�ستهموا  قوم  كمثل  فيها،  والواقع  اهلل،  حدود  على  القائم  »مثل 
بع�سهم اأعالها، وبع�سهم اأ�سفلها، فكان الذين في اأ�سفلها اإذا ا�ستقوا من الماء مروا 
على من فوقهم، فقالوا: لو اأنا خرقنا في ن�سيبنا خرقا، ولم نوؤذ من فوقنا! فاإن تركوهم 

وما اأرادوا هلكوا جميعا، واإن اأخذوا على اأيديهم نجوا، ونجوا جميعا«.]34[

اأن  لها  واأنها ل يجوز  الم�ستركة لالأمة،  الت�سامنية  الم�سئولية  لنا  يبين  الحديث  اإن 
واإن كانوا مخل�سين،  و�سوء ت�سرفهم،  يت�سببون في غرقها بجهلهم  اأبنائها  تدع بع�س 

فالإخال�س ل يكفي وحده، ولكن ل بد من تحري ال�سواب مع الإخال�س.
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د ـ �سقوط الم�سروعية والجدوى عن العنف
العنف  جماعات  يجادلوا  اأن  والحكمة:  الراأي  واأهل  والفكر،  العلم  اأهل  على  ينبغي 
بالتي هي اأح�سن، كما اأمر اهلل تعالى، واأن يناق�سوهم، اأو قل: يناق�سوا قادتهم وعقالءهم 

بالحكمة والمنطق الهادئ، ويقنعوهم بالحجة البالغة، في اأمرين مهمين:
اأحدهما: مدى �سرعية العنف بال�سورة التي يمار�سونها، وي�سهدها النا�س، واأنها ل 

ت�ستند اإلى محكمات ال�سرع ل في ن�سو�سه البينة، ول في مقا�سده الكلية.
اأو  افتر�سنا �سرعيته: هل غير و�سعا فا�سدا؟  لو  العنف،  والثاني: مدى جدوى هذا 

اأقام حكما عادل؟ اأو حقق هدفا من الأهداف الكبرى لالأمة؟.
والجماعة  التكفير،  مثل: جماعة  في حكمها،  ومن  )الجهاد(  اأعلنت جماعات  لقد 
الحكومات  على  الحرب  القاعدة(:  )تنظيم  بـ  انتهاء  الجهادية،  وال�سلفية  الإ�سالمية، 
التربية  اأو  والبالغ،  بالبيان  تكتف  ولم  الم�سلح،  ال�سدام  اأ�سلوب  واختارت  القائمة، 
والنقابات،  الجامعات  في  ال�سعبي  بالكفاح  ال�سلمي  التغيير  اأ�سلوب  اأو  والتوجيه، 
لمقاومة  البرلمانات،  ودخول  النتخابات،  بدخول حلبة  ال�سيا�سي  والكفاح  والم�ساجد، 

الت�سريعات المخالفة لالإ�سالم، اأو لحريات ال�سعب وم�سالحه.

لقوة  المقاربة  اأو  المكافئة  الع�سكرية  القوة  تملك  ل  الجماعات  هذه  كانت  ولما 
الحكومات، فقد اتخذت اأ�ساليب في الم�سادمة تتفق مع اإمكاناتها.

منها: اأ�سلوب الغتيال.

ومنها: اأ�سلوب التخريب للمن�ساآت الحكومية.

وهذان الأ�سلوبان، ي�سحبهما ـ في الغالب ـ اإ�سابة مدنيين براآء، لي�س لهم في الثور 
ول في الطحين، كما يقول المثل، ففيهم اأطفال ون�ساء و�سيوخ، وكثيرا ما ينجو المق�سود 

بالغتيال، في حين يقتل عدد من المدنيين غير المق�سودين.
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ومعلوم اأن قتل من ل يقاتل في الحرب بين الم�سلمين والكفار ل يجوز، فكيف يقتل 
بغير  م�سلم  امرئ  قتل  من  اهلل  عند  اأهون  الدنيا  »لزوال  الحديث:  وفي  الم�سلمين؟ 

حق«])3[

ومعلوم كذلك: ت�سديد الإ�سالم في اأمر الدماء، حتى اإن القراآن يقرر مع كتب ال�سماء: 
َجِميًعا﴾  الّنَاَس  َقتََل  ّنََما 

َ
فََكأ رِْض 

َ
األ فِي  فََساٍد  ْو 

َ
أ َنْفٍس  بَِغيِْر  َنْفًسا  َقتََل  َمن  نَُّه 

َ
﴿أ

)المائدة: )3(. ويقول ر�سول الإ�سالم: »ل يزال الموؤمن في ف�سحة من دينه حتى ي�سيب 
دما حراما«. رواه البخاري عن ابن عمر.

كما اأن تدمير المن�ساآت الحكومية اإنما هو في الحقيقة: تدمير لممتلكات ال�سعب في 
النهاية. ومن اأ�ساليبهم: �سرب ال�سياح، وهم قوم )م�ستاأمنون( بلغة الفقه الإ�سالمي، 
الدخول،  )تاأ�سيرة(  �سمة  باإعطائهم  اأمنتهم  التي  الدولة،  قبل  من  الأمان  اأُعُطوا  قد 
ولو  مال،  ول  نف�س  في  عليهم  يعتدى  ول  ذمتهم،  تخفر  ول  اأمانهم،  يحترم  اأن  فيجب 
كان الذي اأعطاهم الأمان عبد من الم�سلمين، فقد جاء في الحديث: »الم�سلمون ي�سعى 
بذمتهم اأدناهم«])3[ وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »ذمة الم�سلمين واحدة، فمن اأخفر 

م�سلما، فعليه لعنة اهلل والمالئكة والنا�س اأجمعين«.]37[

وقال الر�سول الكريم لأم هانئ وقد اأجارت اأحد اأحمائها من الم�سركين: »قد اأجرنا 
من اأجرت يا اأم هانئ«.]38[

وقد ف�سلنا الحديث عن الأمان في درا�ستنا المو�سعة عن )فقه الجهاد(.

هل يحقق العنف هدفا؟
اأنها ل تحقق  الم�سلحة:  والمقاومة  العنف  لأعمال  والمراقبين  للدار�سين  تبين  وقد 
الهدف منها، فلم ت�سقط ب�سببها حكومة، بل لم ت�سعف ب�سببها حكومة. كل ما يمكن اأن 
تنجح فيه جماعة العنف في بع�س الأحيان: قتل رئي�س دولة اأو رئي�س وزارة اأو وزير، اأو 
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مدير اأمن اأو نحو ذلك. ولكن هذا ل يحل الم�سكلة، فكثيرا ما ياأتي بدل الذاهب من هو 
اأ�سد منه واأنكى واأق�سى في التعامل مع الإ�سالميين، حتى يقول القائل:

رب يوم بكيت منه، فلما �سرت في غيره بكيت عليه!

اأو كما قال الآخر: دعوت على عمرو فمات، ف�سرني بليت باأقوام، بكيت على عمرو! 

لقد انت�سرت الحكومات دائما على جماعات العنف التي لم تك�سب �سيئا، بل خ�سرت 
على عدة م�ستويات:

) ـ م�ستوى الخ�سائر ال�سخ�سية، فكثيرا ما ُيقتل هوؤلء ال�سباب، ومن ل يقتل منهم 
ي�ساق اإلى ال�سجون، ويق�سي �سنين كثيرا ما تطول، ويتعر�س لالأذى البدني والنف�سي، 
ويخ�سر كثير منهم جامعته اإن كان طالبا، اأو وظيفته اإن كان موظفا، اأو تجارته اإن كان 
تاجرا، وتتعر�س اأ�سرته لل�سياع المادي والأدبي في غيبته. وهذه خ�سائر كبيرة وحقيقية، 
وقد راأيناها ولم�سناها. وهي لهم اإن �ساء اهلل في ميزانهم بنياتهم ـ اإن كانوا مخل�سين 
في نياتهم، وكانت اأعمالهم مبنية على اجتهاد �سادر من اأهله في محلهـ  ولكنها بمقيا�س 

دنيانا: خ�سائر مجانية!.

با�ستغالل  والخارج،  الداخل  في  نف�سها،  الإ�سالمية  للدعوة  الخ�سائر  م�ستوى  ـ  ـ    (
حوادث العنف، التي تحدث من هذه الجماعات، لت�سويه �سورة الإ�سالم واأهله، وت�سوير 
ول  لهم،  قلوب  ل  وحو�س،  باأنهم  الم�سلمين  وت�سوير  العالم،  على  خطر  باأنه  الإ�سالم 
تعرف الرحمة اإلى اأفئدتهم �سبيال، وخ�سو�سا بعد حوادث قا�سية، مثل مذبحة الأق�سر 
في �سعيد م�سر، وحوادث )بن طلحة(]39[ وغيرها في الجزائر، وما حدث فيها من 

فظائع مروعة، تتفتت منها الأكباد، ويندى لها الجبين.

الإ�سالمي كله: معتدله ومتطرفه، رفيقه وعنيفه،  التيار  الذريعة ل�سرب  اإعطاء  ـ    3
وقطع الطريق على تيار )الو�سطية الإ�سالمية( وما يقدمه من اأطروحات للحوار مع الآخر، 

والت�سامح مع المخالفين، وطرح روؤى جديدة في الإ�سالح، والتنمية والتغيير ال�سلمي.
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4 ـ  خ�سائر على م�ستوى الوطن، ب�سغل بع�سه ببع�س، و�سرب بع�سه ببع�س، بدل اأن 
ين�سغل بالتنمية والإبداع وتطوير نف�سه، وتجديد �سبابه، وتجنيد قواه كلها للم�ساهمة في 
نه�سته ورقيه، حتى ل يتخلف عن عالمه وع�سره، وحتى يقف جميع اأبناء الوطن الواحد 

جبهة مترا�سة في وجه العدو الحقيقي لالأمة. 

ومما يجب اأن ن�سجله هنا بكل اعتزاز واإن�ساف: ما اأعلنته )الجماعة الإ�سالمية( في 
م�سر، واأيدها زعيمها الروحي ال�سيخ عمر عبد الرحمن، الم�سجون في اأمريكا  ـ فك 
اهلل اأ�سره ـ ، )وهي: �سنو جماعة الجهاد( من اإعالن مبادرة لوقف العنف، والجنوح اإلى 
ال�سلم، والتخلي عن اأ�سلوب المواجهة الم�سلحة مع الحكومة، ونقد ما وقع لها من اأخطاء 
في  المحكمة  في  الجماعة ذلك جهارا  اأعلنت  الجهاد،  اأو  الم�سلح  ال�سدام  في طريق 
الخام�س من �سهر يوليو �سنة 997)، اأثناء نظر الق�سية الع�سكرية ))3)( حين فوجئ 
الحا�سرون باأحد الإخوة المتهمين في الق�سية ـ وهو يقف في مواجهة رجال الإعالم ـ 
يلقي بيانا مذيال بتوقيع القادة التاريخيين للجماعة الإ�سالمية، يدعو اأع�ساء الجماعة 

لإيقاف العمليات القتالية، وحقن الدماء.

اأخذ  بعد  لبثوا  ما  ثم  المبادرة،  هذه  �سحة  في  الجماعة  قياديي  بع�س  �سكك  وقد 
ورد، وجذب و�سد: اأن اقتنعوا بها، وان�سموا اإلى ركب الداعين اإلى ال�سلم وال�سلح. وبداأ 
اأعلنوا بجملتهم بيانهم في 8) مار�س �سنة 999) بالتاأييد  تاأييدهم فرادى يتوالى، ثم 

الكامل للمبادرة، ووقف جميع عمليات العنف تماما، والبيانات المحر�سة عليها.

ثم اأ�سدر الإخوة من قيادات الجماعة الإ�سالمية: �سل�سلة من الدرا�سات الإ�سالمية 
والواقعية، ت�سرح هذه المبادرة ومبرراتها والتدليل عليها بالأدلة ال�سرعية من الكتاب 
وال�سنة و�سروح الأئمة، �سموها: �سل�سلة )ت�سحيح المفاهيم(. قال نا�سر هذه ال�سل�سلة: 
هي اإحدى الثمار الطيبة لهذه المبادرة، اأراد لها كاتبوها: اأن تكون بيانا لمفاهيم اأ�سيء 
فهمها، وت�سحيحا لم�سارات تبين خطوؤها، وتكميال لأمور ظهر م�سي�س الحاجة اإليها في 

م�سيرة العمل لالإ�سالم.



  يباب:دل�.ن بعن���ب:د .��:��ب

ـ 150 ـ

قال: وتاأتي عظمة هذه ال�سل�سلة: اأنها ُخطت وروجعت واأقرت باأيدي القادة التاريخيين 
الدواليبي،  وفوؤاد  حافظ،  واأ�سامة  اإبراهيم،  وناجح  زهدي،  كرم  االإ�سالمية:  للجماعة 

وحمدي عبد الرحمن، وعلي ال�سريف، وعا�سم عبد الماجد، وع�سام دربالة. انتهى.

)المحظورات( عندهم،  من  كانت  كتبي  اأن  الدرا�سات:  في هذه  نظري  لفت  ومما 
ولكني وجدتهم ينقلون منها �سفحات و�سفحات، في موا�سع �ستى، وهذا يدل على اأن 
التع�سب  اأ�سر  ومن  القديمة،  العقد  من  تحرروا  واأنهم  توجههم،  في  مخل�سون  القوم 

لمدر�سة واحدة، وهذا من دلئل الر�سد، والتما�س الحكمة من اأي وعاء خرجت.

هـ ـ الموانع ال�سرعية عن قتال الأنظمة
لقد وجد الإخوة اأن الجهاد الم�سلح اأو القتال لالأنظمة الحاكمة، الذي كانوا يتبنونه 
ويعتقدونه اأمرا واجبا �سرعيا، لم يعد اليوم واجبا عليهم، لوجود موانع عدة تمنع ذلك، 
وعدوا ع�سرة موانع، ودللوا عليها، وذلك في كتابهم الأول تحت عنوان: )مبادرة وقف 

العنف: روؤية واقعية ونظرة �سرعية(.
الم�سلح لن  ال�سدام  اأو  القتال  اأو  الجهاد  اأن  اأن يغلب على الظن  الأول:  المانع  ـ    (

يحقق الم�سلحة المتوخاة منه، والتي �سرع من اأجلها.
) ـ  المانع الثاني: اإذا تعار�س القتال مع هداية الخلق. )بل ربما اأ�سبح منفرا لهم(.

3 ـ  المانع الثالث: العجز، اأي عدم القدرة، فكل الواجبات ت�سقط بالعجز ﴿فَاّتَُقوا 
الَل َما اْستََطْعتُْم﴾ )التغابن: ))(.

الّتَْهلَُكِة﴾  إِلَى  يِْديُكْم 
َ
بِأ ُقوا 

ْ
تُل ﴿َواَل  ـ  المانع الرابع: التهلكة، كما قال تعالى:   4

)البقرة: )9)(.

حرمة  فاإن  الم�سركين،  �سفوف  في  م�سلمين  اأو  م�سلم  وجود  الخام�س:  المانع  ـ    (
دم هذا الم�سلم الذي اختلط بالم�سركين ولم يتميز عنهم: ت�سون دماء هوؤلء، وتحرم 
ْؤِمنُوَن  ّمُ ﴿َولَْواَل رَِجاٌل  الم�سا�س بهم حماية للم�سلمين معهم، وفي هذا يقول القراآن: 
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ِيُْدِخَل الُل 
ٍم لّ

ْ
ٌة بَِغيِْر ِعل َعّرَ نُْهم ّمَ ن َتَطُؤوُهْم َفتُِصيبَكم ّمِ

َ
ْؤِمنَاٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أ َونَِساٌء ّمُ

ِليًما﴾ )الفتح: ))(.
َ
ْبنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذابًا أ فِي رَْحَمِتِه َمن يََشاُء لَْو تََزّيَلُوا لََعّذَ

) ـ  المانع ال�ساد�س: نطق الكفار بال�سهادتين، وتوبة المرتد ورجوعه اإلى الإ�سالم. 
ورجوع العا�سي اإلى الطاعة.

7ـ   المانع ال�سابع: اإذا كانت المفا�سد والفتن المترتبة على القتال اأعلى من الم�سالح 
المتوقعة منه.. اأو اإذا كان ما ي�سيعه من الم�سالح اأعظم مما يجلبه منها.

اإلى  اأدوا الجزية  اإذا  اأنهم  ـ  المانع الثامن، وهو خا�س باأهل الكتاب، وخال�سته:   8
الحاكم، وعقد لهم عقد الذمة، امتنع قتالهم، �سواء دفعوا اإليه با�سم الجزية اأم غيرها، 
اإجابتهم،  الم�سلمين في عقد ذمة: وجب  مع  الدخول  في  اأبدوا رغبتهم  قد  داموا  فما 

وامتنع قتالهم. فاإن فعلوا ذلك، فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا.

9 ـ  المانع التا�سع: عدم بلوغ الدعوة، ول يجوز قتال من لم تبلغه الدعوة.

الدر  في  الح�سكفي  ال�سيخ  قال  وال�سلح خير،  ال�سلح،  العا�سر: عقد  المانع  ـ    (0
المختار �سرح تنوير الأب�سار: ويجوز ال�سلح على ترك الجهاد معهم بمال منهم اأو منا، 
ْ َعلَى الِل﴾ )الأنفال: ))(  ِم فَاْجنَْح لََها َوتََوّكَ

ْ
ل لو خيرا، لقوله تعالى: ﴿َوإِن َجنَُحوا لِلّسَ

قال ابن عابدين في حا�سيته: والآية مقيدة بروؤية الم�سلحة اإجماعا.]40[

وهذا ال�سلح متى اأبرم: امتنع القتال، �سواء كان ال�سلح موؤقتا اأم غير موؤقت.

هذه الموانع الع�سرة التي ذكرتها درا�سة الإخوة في الجماعة الإ�سالمية، وف�سلوها 
القوية  الفقرة  بهذه  الكتاب  وختموا  العنف(  وقف  )مبادرة  الأول:  كتابهم  في  باأدلتها 

المعبرة عن اتجاههم الجديد بكل جالء.

قالوا: )فاإننا كجزء من الحركة الإ�سالمية يجب اأن يكون وا�سحا اأمامنا الهدف الذي 
ن�سعى اإليه، ول بد اأن نقيِّم كل خطوة نخطوها على �سوء مدى م�ساهمتها في تحقيق هذا 
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ْن  الهدف. واإن هدفنا الأ�سمى هو ما جاءت به الر�سل اأقوامهم: ﴿اْعبُُدوا الَل َما لَُكم ّمِ
إِلٍَه َغيُْرُه﴾ )الموؤمنون: )3(. هدفنا تعبيد النا�س لربهم اأي: هداية الخالئق، ول بد اأن 

نتملك ال�سجاعة الكافية لالإقدام على اأي قرار نراه محققا لهذا الهدف.

بيننا  نراه مباعدا  اأي قرار  الكافية لالإحجام عن  ال�سجاعة  نمتلك  اأن  اأي�سا  بد  ول 
اأو  اأي قرار  اأكبر واأكبر للعدول عن  اأن نتملك �سجاعة  وبين هذا الهدف، ول بد كذلك 
خطوة قد اأقدم عليها بع�سنا بالفعل، ويتبين لنا اأنها لن تعين على الو�سول لهدفنا �سالف 
الذكر، اأعني: هداية النا�س. ولي�س من ال�سجاعة في �سيء اأن نترك رحى الحرب دائرة 
بين اأبناء وطننا، ونحن متاأكدون اأنها قبل اأن تطحن جماجم وعظاما، �ستطحن دعوة 

هذا الدين.

بل ال�سجاعة هي ما فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حين راأى الم�سلحة في ترك 
قتال قري�س، فوادعهم حتى قال عمر: وِلَم نعطي الدنية في ديننا؟])4[.

ومن �سجاعته �سلى اهلل عليه و�سلم: تعلم خالد بن الوليد، فان�سحب بالم�سلمين يوم 
ار يا فرار. موؤتة، تاركا القتال حتى �ساح فيه وفي جي�سه بع�س الم�سلمين: يا ُفرَّ

وعن ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم تلقينا، ومنه تعلمنا، ومن َثّم اأ�سدرنا مبادرة وقف 
الأعمال القتالية بم�سر.])4[ انتهى.

اأعتقد: اأن موقف )الجماعة الإ�سالمية( فيم�سر، ورجوعها عن اأفكارها ومواقفها 
ال�سابقة، وتخطئتها لنف�سها في �سجاعة، واإ�سدارها �سل�سلة )ت�سحيح المفاهيم(: يوؤيد 
الأمنية  بالمواجهة  ينادون  الذين  اأولئك  العنف، ويرد على  الحوار مع جماعات  جدوى 
وحدها؛ فالمواجهة الأمنية قد تهزمهم وتلزمهم جحورهم اإلى حين، ولكن تظل الم�سكلة 
اأخرى، فتظهر  الفر�سة مرة  الروؤو�س، حتى تجد  تزال مع�س�سة في  ول  باقية،  الفكرية 

با�سم جديد، وفي �سكل جديد.
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الهوام�س
])[ رواه م�سلم في �سحيح من حديث عائ�سة برقم )93))(.

])[ رواه م�سلم عن عائ�سة برقم )94))(.
]3[ رواه م�سلم عن جرير ))9))(.

]4[ رواه البخاري في كتاب الأدب )4)0)( وم�سلم في كتاب ال�سالم )))))( عن عائ�سة.
])[ رواه اأبو داود في الجهاد ))73)( عن مجمع بن جارية.

])[ متفق عليه من حديث عبد اهلل بن اأبي اأوفى: البخاري: )))9)( وم�سلم ))74)(.
]7[ رواه اأبو داود )07)4( وابن ماجه ))387( والحاكم و�سححه ))/7))( عن ابن عمر.

]8[رواه اأبو داود في الأدب )0)49( عن اأبي وهب الج�سمي.
عن  بعيدا  ذلك  كان  واإن  حالهم.  وي�سلح  ال�سعفاء  ك�سر  يجبر  الذي  الجبار  قال:  ]9[ وبع�سهم 

المفهوم من ال�سياق. انظر: تف�سير القرطبي. اآخر �سورة الح�سر.
]0)[ �سفر الخروج: )0)/)(.

]))[ رواه الحاكم ))/)3( و�سححه ووافقه الذهبي، عن اأبي هريرة.
]))[ انظر: ف�سل )من العنف والنقمة اإلى الرفق والرحمة( من كتابنا )ال�سحوة الإ�سالمية من 

المراهقة اإلى الر�سد( طبعة دار ال�سروق بالقاهرة.
]3)[ رواه اأبو داود )49)4( والترمذي )))9)( وقال: ح�سن �سحيح عن عبد اهلل بن عمرو.

]4)[ رواه اأحمد وال�سيخان والترمذي عن جرير، ورواه اأحمد والترمذي عن اأبي �سعيد )�سحيح 
الجامع )97))(.

]))[ اإن ح�سارة الغرب اأبعد ما تكون عن الم�سيحية، فهي ح�سارة مغرقة في المادية، والم�سيحية 
ديانة مغرقة في الروحية، وهي ح�سارة تبرر الإباحية والتحلل، والم�سيح يقول: من نظر بعينه 
فقد زنى! وقد قلت من قديم: اإنها لي�ست ح�سارة الم�سيح بن مريم، ولكنها ح�سارة الم�سيح 
الدجال، فهو اأعور، وهي ح�سارة عوراء! تنظر اإلى الحياة والإن�سان والعالم بعين واحدة، هي 
العين المادية. انظر: ف�سل )روح الح�سارة المعا�سرة( من كتابنا )الإ�سالم ح�سارة الغد( 

�س )) ـ )) ن�سر مكتبة وهبة في القاهرة، وموؤ�س�سة الر�سالة في بيروت.
]))[ انظر: اإنجيل متى. الإ�سحاح ) الفقرات: 39 ـ )4. واإنجيل لوقا: ): 9)،30.
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]7)[ اإنجيل متى: 5: ،4344. ولوقا: ): 7)،8).
]8)[ انظر: ما نقله ال�سيخ رحمة اهلل الهندي في كتابه )اإظهار الحق( بالوقائع والأرقام من كتب 
الم�سيحيين اأنف�سهم من مجازر ومظالم وماآثم قام بها الكاثوليك مع البروت�ستانت عند بداية 
ظهورهم، ثم عندما انت�سر البروت�ستانت مع الكاثوليك كالوا لهم ال�ساع �ساعين، �س 09) ـ 

8)) طبعة: اإدارة اإحياء التراث الإ�سالمي في قطر.
]9)[ اإنجيل متى: 10: 34. ولوقا: 12: 51.

جئت  ما  الأنبياء،  اأو  ال�سريعة  لألغي  جئت  اأني  تظنوا  )ل   :)(( الإ�سحاح  متى:  اإنجيل  ]0)[ في 
لألغي، بل لأّكمل( الفقرة )7)(. وانظر: اإنجيل مرق�س: 9: 0)، لوقا: 4)/34،)3.

]))[ انظر: الكتاب المقد�س ـ التوراة �سفر التثنية: الإ�سحاح الع�سرين: 0) ـ 8) �س 393،)39.
]))[ رواه اأبو داود )8))4( والترمذي )489)( والن�سائي ))8)4( وابن ماجة )04)3(. كلهم 
في كتاب ال�سيد عن عبد اهلل بن مغّفل، وقال الترمذي: ح�سن �سحيح. وذكره الألباني في 

�سحيح الجامع ال�سغير بدرجة �سحيح )))3)(.
]3)[ انظر: كتابنا )رعاية البيئة في �سريعة االإ�سالم( ف�سل: حفظ التوازن البيئي �ش ))).

]4)[ نحن ننزه �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم من ارتكاب ما ن�سبوا اإليه من فظائع، ولي�س عندنا في 
اإليه، ولكنا نذكر هنا ما يعتقده  القراآن ول في اأحاديث الر�سول: ما يدل على هذا اأو ي�سير 
و�سلوكهم  اأنف�سهم  في  العتقاد  ذلك  واأثر  المقد�سة،  كتبهم  في  جاء  ما  اإلى  بالنظر  القوم 

وعالقاتهم بالآخرين.
]))[ انظر: الم�سنف لعبد الرزاق ))/)30( الأثرين: )970،)970.

الكبرى  ال�سنن  في  والبيهقي   )((3(( رقم  الأثر  جـ3  ال�سنن  في  من�سور  بن  �سعيد  ]))[ رواه 
.)(3(/9(

]7)[ يقول اهلل تعالى: )اأم لم ينباأ بما في �سحف مو�سى. واإبراهيم الذي وفى. األ تزر وازرة وزر 
اأخرى( النجم: )3ـ38.

]8)[ انظر في بيان اأو�ساف هذا ال�ستعمار واآثاره: كتابنا )القد�س ق�سية كل م�سلم(.
]9)[ ناق�سنا هذا الفقه ب�سيء من التف�سيل في الف�سل الأخير من كتابنا )ال�سحوة الإ�سالمية 
من المراهقة اإلى الر�سد( وبتو�سع اأكثر في درا�ستنا المو�سعة عن )فقه الجهاد( تحت الطبع.
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]30[ رواه م�سلم في كتاب الإيمان برقم )49( عن اأبي �سعيد الخدري.
])3[ انظر: كتابنا )فتاوى معا�سرة( جـ ) �س )8) ـ )9) طبعة المكتب الإ�سالمي ـ بيروت.

])3[ الكتاب تحت الطبع، اأو قل: الإعداد، ن�ساأل اهلل اأن يعين على اإتمامه.
]33[ رواه البخاري )))03( وم�سلم )4)0)( عن اأبي �سعيد الخدري.

]34[ رواه البخاري برقم )493)(.
])3[ رواه الن�سائي في كتاب تحريم الدماء من �سننه )83/7،)8( عن عبد اهلل بن عمر، وروى 
نحوه من حديث بريدة، ورواه الترمذي في الديات ))39)( مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف، 
ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب )9)))( وقال البو�سيري في الزوائد: اإ�سناده �سحيح 

ورجاله موثقون. وح�سنها الحافظ ابن حجر في التلخي�ش، و�سححه االألباني.
])3[ رواه اأبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو، وح�سن الألباني في �سحيح الجامع ال�سغير )))7)(.

]37[ متفق عليه: رواه البخاري ))77)( وم�سلم ))37)/47( عن علّي.
]38[ متفق عليه: رواه البخاري )0)3( وم�سلم ))70/33(.

الإ�سالميين  ي�سكنه جم غفير من  كان  العا�سمة،  الجزائر  ل�ساحية من �سواحي  ]39[ ا�سم حي 
المخالفين لجماعات العنف.

]40[ راجع ذلك فيما كتبناه في باب )بماذا ينتهي القتال؟( من درا�ستنا المو�سعة )فقه الجهاد(.
])4[ جزء من حديث رواه البخاري )0)30( و)))30( وم�سلم ))78)/94( عن �سهل بن حنيف 

ر�سي اهلل عنه.
)ت�سحيح  �سل�سلة  من  �سرعية(  ونظرة  واقعية  روؤية  العنف:  وقف  )مبادرة  كتاب:  ])4[ انظر: 
المفاهيم( للجماعة الإ�سالمية في م�سر. وانظر اأي�سا: كتابها الآخر )ت�سليط الأ�سواء على 

ما وقع في الجهاد من اأخطاء(.
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ظاهرة العنف.. 

الأ�سباب واملعاجلات

الدكتور �سلمن العودة
ع�سو مجل�س اأمناء التحاد العالمي للعلماء الم�سلمين

 

مقدمات
اإن الحديث عن العنف يحتم علينا القراءة الجادة لأ�سبابه، ودرا�سة الأ�سباب يجب 

اأَلَّ ُتفهم على اأنها ت�سويغ ل�سيء منه؛ فهذه اأ�سباب تف�سيرية ولي�ست اأ�سباًبا ت�سويغية.

ن البيئة �سد الأفكار التي ي�سهل ت�سربها لل�سباب في فترة  ال�سوؤال املهم: كيف نح�سِّ
من فترات العمر، وفي ظل ظروف معرفية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية اأو نف�سية ت�سمح 

با�ستنبات تلك البذور الفا�سدة؟

اإذا كنا نبحث عن حلول، فال بد اأن نتعرف على الأ�سباب، و�سنقول اإن هذه الظاهرة 
ث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  ظاهرة ب�سرية �سببية، لها قوانين معروفة، وعندما تحدَّ

عن الخوارج قال: »يخرجوَن على حين ُفْرقة من النا�س«))(. 

وهي الإ�سارة اإلى جزء من ال�سبب؛ فتفرق الم�سلمين واختالف ال�سحابة ر�سي اهلل 
عنهم قد يكون من اأ�سباب ظهور هذه الفرقة التي �سلكت طريًقا مختلًفا. 

�سادق  بحث جاد  وهي  الفعل،  ت�سويغ  بمعزل عن  الأ�سباب هي  البحث عن  فق�سية 
ي�ستهدف الو�سول اإلى حلول. 

عنه. اهلل  ر�سي  �سعيد  اأبي  حديث  من   )1064( وم�سلم  )1(  اأخرجه البخاري )3610، 6163(، 
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جاهزة،  اإدانات  اأو  دة،  محدَّ عبارات  ثين  المتحدِّ على  تفر�س  اأن  الر�سد  من  ولي�س 
لأن  ال�سالة(؛  )الفئة  تعبير  نمط  على  بريء،  فهو  ا�ستخدمها  َمن  )�سفرة(  وكاأنها 
من  جديدة  موجة  لمعالجة  وال�سعي  الخلل،  تدارك  بل  النف�س،  تبرئة  لي�س  المق�سود 

مات تدل على النتائج.  القتتال قبل ظهورها، فالمقدِّ
من  ولي�س  ومو�سوعي،  �سادق  منطلق  من  ينطلق  اأن  يجب  الأ�سباب  عن  والبحث 
اأ�سباب  عن  الحديث  يقبلون  ل  الذين  فبع�س  التهام،  دائرة  وتو�سيع  الترا�سق  منطلق 
العنف يو�سعون دائرة العنف؛ ليجروا اإليها كثيًرا من الجماعات اأو المنا�سط اأو التيارات 

التي يختلفون معها. 
وبع�س القوى المعار�سة تمار�س ال�سيء ذاته، فتعتبر اأن الحكومات وحدها، اأو بع�س 

الأطراف الليبرالية هي الم�سوؤولة. 
ولأن الخطر داهم ي�ستهدف الأمة بكل قنواتها واأفرادها وموؤ�س�ساتها، وي�سرب في 
ال�ستقرار  وي�ستهدف  القت�سادي،  العمق  وفي  التحتية،  البنية  وفي  الإن�ساني،  الوجود 
والوجود، فيجب اأن تكون المعالجة �سفافة نا�سجة �سجاعة، واأَلَّ ي�ستثني اأحد نف�سه، ول 

يوظف الحدث لدائرته الخا�سة؛ فكلنا م�سوؤولون، وكلنا م�ستهدفون.
الم�سارحة  من  قدًرا  يقت�سي  الأمة  تعي�سه  الذي  التاريخي  الموقف  خطورة  اإن 
الم�سئولية،  عن  التخلِّي  في  وال�سباق  التالوم،  على  تقوم  ل  التي  والمكا�سفة  والو�سوح 

ولكن على العمل المخل�س لكت�ساف موا�سع المر�س ومعالجته.
اإن من الخطاأ اأن نرمي بظاهرة العنف والإرهاب على خ�سومنا، ونبرئ منها اأنف�سنا؛ 
فاأزمة العنف مقيمة بيننا، غير طارئٍة على مجتمعنا، ول يليق بنا اأن نتغا�سى عن هذه 
الظاهرة، اأو ننكر وجودها، واإنما علينا اأن نحدد اأ�سبابها ونبحث عن عالجاتها، ونقدم 

بين يدي ذلك جملة من المالحظات.

اأ  ـ  عر�س الأ�سباب يجب اأن ُيحاول فيه اللتزام بالمو�سوعية والحياد، كاأي مو�سوع 
اآخر.
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�سيا�سية  باأبعاد  المت�سلة  المو�سوعات  هذه  مثل  لأن  هذا؛  على  التنبيه  تم  واإنما 
وال�سطفاف،  التخندق  فيها  يقع  اأو  والتبادل،  الترا�سق  اأحياًنا  فيها  يقع  واجتماعية 

وظهور الولءات المتقابلة، اأو يقع فيها ت�سفية الح�سابات والنتقام.

الهجوم  بالتناول  ُيق�سد  ل  اإذ  ر�سيد،  تناول  لكل  �سروري  النية  ح�سن  توفر  ـ   ب  
الغلو؛  في  الوقوع  من  الأفراد  حماية  هو  ال�سحيح  المق�سد  بل  الت�سّفي،  اأو  الإعالمي 
حفًظا لدينهم ودنياهم، وحفًظا لمق�سد الجتماع وم�سالحه من التهتك، بما في ذلك 
االإن�سان،  وحفظ حقوق  التنمية،  ا�ستمرارية  وحفظ  االأمن،  وحفظ  العام،  المال  حفظ 

وتمكين الأمة من النطالق نحو النه�سة الحيوية في المجالت المختلفة.

ج  ـ  الحلول مت�سلة بالأ�سباب؛ والحلول التي ُتطرح ل بد اأن تاأخذ في العتبار اأن لكل 
بلد طبيعته، ولكل بيئة ظروفها، فثمة اعتبارات خا�سة لكل مجتمع، ُي�ساحبها م�سترك 
اأ�سيق:  دائرة  وفي  الإ�سالمية،  الأقل  على  اأو  الب�سرية،  المجتمعات  �سائر  على  ي�سدق 

العربية.

ل  وكاأنها  الأ�سباب،  عن  بمعزل  المعالجات  تكون  ما  غالًبا  العربي  الواقع  في  ـ   د  
توؤمن بال�سببية، اأو ترى اأن الموؤثرات خارجية مح�سة، وتبرز جانب المواجهة المادية، 
والحرب الإعالمية متجاوزة بذلك اأي حديث اأو تفكير في البحث عن اأ�سباب من �ساأنها 
اأن تجعل الظاهرة اأكثر ات�ساًعا، واأ�سرع تكراًرا، واإن ت�سكلت في �سور �ستى تتفاوت فيما 

بينها، ولكنها تتحد في طبيعتها، نظًرا لأن اأ�سبابها واحدة.

اأن تعمد جهات علمية  ـ   ـ  مع �سرورة المعالجة الآنية  اإن الت�سل�سل المنطقي ُيحّتم 
وال�سخ�سية  البيئية  والعوامل  دوافعها،  وتلم�س  بعمق،  الظاهرة  لدرا�سة  واجتماعية 

والتاريخية وال�سيا�سية والقت�سادية التي تقف وراءها.

مع التاأكيد الم�ستمر على الفرق بين البحث عن الأ�سباب لدرا�ستها واإزالة ما يمكن 
اإزالته منها، وبين الت�سويغ والتبرير.
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اأن يكون اإمالًء �سرعيًّا؛ فالواقع، بل  اإن ما ت�سنعه فئة من الم�سلمين ل يلزم  ـ   هـ  
والتاريخ لي�س دائًما �سجاًل للف�سائل، ول ا�ستجابة للقيم النبيلة. 

بل هو  يكون مباًحا متاًحا،  اأولويًّا، حتى حين  لي�س  الإ�سالم  القتل في  اعتماد خيار 
�سمن نظام را�سخ يت�سم بالدقة والعدالة ومنح فر�س اأو�سع لل�سالم. 

وهكذا تعامل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع المنافقين الذين كانوا ي�سعون لتقوي�س 
المجتمع من الداخل ويتاآمرون))(. 

وهكذا �سنع مع الذي همَّ بقتله، ثم اأمكن منه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهو َغْورث 
بن الحارث)3(. 

وهكذا فعل مع زعماء الم�سركين بمكة حين اجتمعوا بالم�سجد، فقال لهم: »ما تروَن 
َلقاُء«)4(. اأنِّي �سانٌع بكم؟«. قالوا: خيًرا، اأٌخ كريٌم وابُن اأخ كريم. قال: »اذهبوا فاأنتم الطُّ
العتدال  دائرة  تحت  تقع  و�سيبهم،  �سبابهم  الم�سلمين،  من  الغالبة  الجمهرة  ـ   و  
و�سبط النف�س، ويجب التفريق بين الآراء الوا�سعة التي يوجد حق للفرد اأن ينتحلها اأو 
يميل اإليها، ولو كان فيها �سيء من الت�سدد في نظر الآخرين، ما دامت ل تتعار�س مع 
دة ل ُيغير  الوحدة والأمن، فالإ�سراف في تاأطير النا�س ومحا�سرتهم �سمن برامج محدَّ
اأفكارهم، بل يزيدهم تم�سًكا بها، كق�سة �ساحب العباءة التي كانت الريح تهب عليها 

فيزداد تم�سًكا بها، فلما اأ�سرقت ال�سم�س و�سعر بالحرارة تخلى عنها طوعًيا!
ز  ـ  المو�سوعات الجديرة بالبحث والحوار في العالم الإ�سالمي كثيرة، وهذا واحد 
منها؛ فكثرتها ل تلغي جدارة هذا المو�سوع بالحديث، والحديث عن هذا الأمر ل يعني 

تجاهل الق�سايا الأخرى التي لها ميدانها.
)2(  ينظر: »�سحيح البخاري« )4105، 4107(، و»�سحيح م�سلم« )2584(.

)3(  كما عند اأحمد )14121(، وابن حبان )2883(، واحلاكم )3/31( من حديث جابر ر�سي اهلل عنه، واأ�سله يف »�سحيح 
البخاري« )2110، 4131(، و»�سحيح م�سلم« )843(.

)4(  ينظر: »�سرية ابن ه�سام« )2/411(، و»اأخبار مكة« لالأزرقي )2/122 ـ  123(، و»االأموال« البن زجنويه )1/214(، 
61(، و»�سرح معاين  ـ   اأبي يعلى« )6647(، و»تاريخ الطربي« )3/60  الن�سائي الكربى« )11218(، و»م�سند  و»�سنن 
ـ    6/567( والنهاية«  و»البداية   ،)301 ـ    3/307( املعاد«  و»زاد   ،)1/111( البيهقي«  و»�سنن   ،)3/325( الآثار« 

.)568
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 اأول ـ اأ�سباب العنف
ر في اأ�سباب العنف، لبد اأن نلفت النتباه اإلى اأنها لم تكن بدرجة واحدة   ونحن نفكِّ
من المبا�سرة والتَّما�س مع الحدث، وتكمن اأهمية هذا الت�سنيف لالأ�سباب اإلى اأن الكثير 
ربما ال يالحظ من االأ�سباب اإال الظاهر منها دون غيره، ومن َثمَّ لن يتمكن من اإيجاد 

الحلول الممكنة لمجمل الظاهرة.

المبا�سرة:  غير  الأ�سباب  ـ   1
وهي مت�سلة غالًبا بالبيئة والظروف المحيطة التي ت�سنع تهيئة، وتوفر مناًخا مالئًما 

لنت�سار فيرو�س العنف، وات�ساع نطاقه. 

ومع اأن العنف قد يوجد وينمو في اأي مجتمع؛ لأن اأي مجتمع اإن�ساني ل يمكن ت�سّوره 
العنف و�سيقها وطول  ات�ساع دائرة  اأن  اإل  ال�سلبية،  النزعات  مثاليًّا نظيًفا ع�سيًّا على 
بقائها اأو ق�سره مرهون بعوامل عدة، فبع�س البيئات حا�سنة وموؤهلة لإنتاج العنف، اأو 

ل�ستقباله؛ لأنها تفتقد عن�سر )الممانعة(.

حين ل يكون لدى المرء جواب على اأ�سئلة الفكر الم�سروعة، �سيكون فكره قاباًل ل�ستى 
التجاهات، وحين ل يكون لديه جواب على اأ�سئلة الحياة الم�سروعة؛ �ستظل حياته رهنا 

لتقلبات من اأق�سى اليمين اإلى اأق�سى الي�سار.

عن  �سيبحث  وبلده؛  ومحيطه  واأ�سرته  مجتمعه  اإلى  بالنتماء  المرء  ي�سعر  ل  وحين 
انتماء بديل، ولن يجد ع�سًرا اأن يتخلى عن اأهله ونا�سه، وي�سع يده في يد اأي قوة ت�ستهدف 

الإطاحة والتدمير، وال�ساعر القديم كان يقول: 
رُّ وَينَفُع))( ى الَفَتى َكيما َي�سُ رَّ َفاإَِنما *** ُيَرجَّ       اإِذا اأَنَت َلم َتنَفع َف�سُ

)�س30(،  ال�سريايف  �سعيد  لأبي  الب�سريني«  النحويني  و»اأخبار  ـ   عليه  والتعليق  ـ    )3/36( للجاحظ  »احليوان«  ينظر:    )5(
و»ال�سناعتني« لأبي هالل الع�سكري )�س315(، و»اإعجاز القراآن« للباقالين )�س83(، و»التذكرة احلمدونية« لبن حمدون 

)7/13( من�سوًبا اإلى غري واحد. 
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هم. رَّ عدوَّ ولعل مق�سود ال�ساعر: اإذا لم تنفع قومك ف�سُ

والمرء قد ينتمي فطرة اإلى وطن عا�س على ثراه، لكن ل ينتمي اإلى موؤ�س�سات هذا 
الوطن، والتي اأكبرها )الدولة( باعتبارها موؤ�س�سة الموؤ�س�سات، اأو اأم الموؤ�س�سات؛ حتى 
ي�سعر باأن هذه الموؤ�س�سة الأم بفروعها وت�سكالتها هي لخدمته وم�ساعدته على تنظيم 
والخدمات  الم�سالح  وتوفير  والطموحات،  الأهداف  وتحقيق  الآخرين،  وتنظيم  نف�سه 

وحماية الفرد والجماعة.

اإن هذا اللون من الأ�سباب، الأ�سباب غير المبا�سرة، والموؤهلة لإنتاج العنف اأو تقبله اأو 
ا، ويمكن اأن يكون ثمة حديث م�ستفي�س عن التاريخ وعنفه، والجغرافيا  دعمه، وا�سع جدًّ

وعنفها، والمجتمع، والثقافة... وما اأعر�سه لي�س �سوى اأنموذج لهذا اللون. 

اأ  ـ  التوظيف ال�سلبي: 
على ال�سعيد الإعالمي، اأو ال�سيا�سي، فثمة َمن ي�سعده اأن يرى النار تت�سع، وال�ستهداف 

والمالحقة تطال خ�سومه هو، واإن لم يكونوا خ�سوًما للدين اأو الوطن!

خلط األوراق: هو ما ي�سعى اإليه بع�س اأ�سحاب العنف، فالمظلومون وال�ساخطون 
عدمية  فكرة  اأي  لتقبل  خ�سبة  اأر�سية  ُيعتبرون  براء،  منها  هم  بتهمة  والمو�سومون 

تدميرية.

خلط األوراق: هو ما يفعله اإعالمي اأو �سيا�سي يحاول اإل�ساق تهمة الإرهاب بكل 
ويحا�سر  الإرهاب،  بند مكافحة  الفكريين تحت  ت�سفية خ�سومه  ويعمل على  ين،  متدِّ
مخالفيه ببنود اإدانة م�سكوكة يفر�س عليهم تالوتها، وحتى حين يتلونها يبادر بو�سمهم 
ول  اإرهابيًّا،  ن  المتديِّ نعتبر  واأَلَّ  رحاء،  �سُ نكون  اأن  يجب  والخداع.  والنفاق  بالمجاملة 
د هو �سمن الدائرة الب�سرية المقبولة للتنوع ذي الطيف  د، فثمة َمن لديه ت�سدُّ المت�سدِّ

الوا�سع، وهو مزاج معروف و�سائع في كل مجتمع.



  يباب:دل�.ن ب��ل� ب:د�ن �

ـ 163 ـ

د يحتاج اإلى معالجة وت�سحيح، لكن يجب اأن ي�سمن لكل اإن�سان حقه في  بع�س الت�سدُّ
الحياة الكريمة والعي�س والعمل والحقوق والإعالم.

د موجود في المجتمع اليهودي، وفي الكني�ست، وفي الكونجر�س، وفي مجتمعات  الت�سدُّ
متح�سرة تنطوي على جماعات ذات �سلوك غريب �سعب، تجادل في بدهيات معرفية 

وعلمية.. وهي محفوظة الحقوق. 

اإن محا�سرة اأنماط ال�سلوك ال�سخ�سية لمجرد الت�سابه مع طائفة معينة، قد ي�سر 
بمبداأ العدالة وحفظ الحقوق، ويف�سي اإلى التجنيد من حيث ال نريد.

ب ـ عنف الخطاب

موؤ�س�س على  بل هو  اأو وطنيًّا،  ا  لي�س مارك�سيًّ ينطلق من خطاب ديني،  فَثمَّ عنف   ،
عاطفة دينية، ول اأقول على روؤية دينية.

قد يكون بع�س الخطاب الإ�سالمي م�سهًما في بع�س اأطروحاته في التمهيد و�سناعة 
الأر�سية للعنف، وعلى �سبيل المثال:

 ـ  المبالغة في الحديث عن اأو�ساع الأمة الإ�سالمية، من غير طرح للحلول اأو البرامج 
ز عند ال�ساب اأن يبحث هو عن الحل، وكاأنه زود بوقود دون اأن يزود بخارطة  العملية، يعزِّ

�سحيحة للطريق.

مها، ويكون في هذه الأفكار تكفير  ى اأفكاًرا خا�سة بها، وتعمِّ  ـ  بع�س الجماعات تتبنَّ
و�سدة، فيتلقاها ال�سباب ال�سغار، ويذهبون بها اإلى مدى اأبعد ممن �سبقوهم، فيترتب 

على ذلك التمهيد والتهيئة للعنف.

 ـ   بقاء بع�س الق�سايا والإ�سكالت مفتوحة، وترك بع�س الن�سو�س دون اإي�ساٍح ب�سكل 
في  ت�سبَّب  تحرير  دون  الحركية  اأو  العملية  اأو  العلمية  الإ�سكالت  بع�س  وترك  �سحيح، 

وقوع بع�س ال�سباب في هذه المزالق.
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 ـ   الإن�سان هو و�سفة متكاملة متوازنة، وحين يختل التوازن يقع الرتباك والنحراف، 
تماًما كما يقع حين ت�سطرب مقادير �سناعة كاأ�س من ال�ساي، اأو �سحن من الأرز..

فاالإفراط في تناول بع�ش المو�سوعات، التي هي �سحيحة في اأ�سلها، ولكنها ُعولجت 
ٌة، كغلبة الخوف على الرجاء عند االإن�سان اأو العك�ش، ومن هنا عالجُت  باإفراط، هي م�سرَّ

مو�سوع: »فقه الموازنات« في ف�سل قادم. 

ج  ـ  الأحداث الدولية

 وقد لم�ست ب�سفة �سخ�سية مبا�سرة كيف توؤثر اأحداث كغزو اأفغان�ستان اأو العراق 
اأو اأحداث فل�سطين، اأو طبيعة التدخل الغربي في اأو�ساع العالم الإ�سالمي، من م�سر 
اإلخ، في نفو�س ال�سباب، وكيف ترفع وتيرة الهتمام  اإلى �سوريا..  اإلى اليمن  اإلى ليبيا 
ئين ل�سماع كل �سوت ُيلوح  لديهم، وتعميهم عن العقالنية والمنطق اأحياًنا، لتجعلهم مهيَّ
لهم بالن�سر. فثمة دور كبير وموؤكد للتغيرات الدولية والأعمال التي تقدم عليها القوى 
العظمى بحًثا عن م�سالحها، وحفًظا لهيمنتها، دون اأن تقيم وزًنا للمردود ال�سلبي في 

مجتمعات اأخرى.

واأنا اأعتقد اأن ال�سيا�سات الغربية ب�سمتها على ما يجري للفل�سطينيين، وانحيازها 
المفرط �سد كل ما هو اإ�سالمي )اأو �سني اأحياًنا(، واالنتقائية في المواقف، والمزاجية 

في المعايير ذات اأثر �سخم في �سناعة الإرهاب، واإيجاد مناخ لنمو العنف.

قد يوجد ممن يوؤثر في ال�سيا�سة العالمية َمن يكون همه اأن ي�سيق الخناق على العتدال 
والو�سطية؛ لأنه يدري اأنهما الخ�سم الحقيقي له، ويريد اأن تنحاز فئة للعنف لي�سهل عليه 
اأهون عليه من مواجهة  النت�سار فيها، وهي  الحرب، وطريقة  بتلك  حربها، وهو خبير 

العتدال الذي يحاول اأن ي�سع �سعوًبا عربية على �سكة النهو�س والحرية والتقدم.

ق مقالة اأن التجنيد الأكبر لالإرهاب يتم اأحياًنا عبر مكاتب روؤ�ساء الوزارات  اإنني اأُ�سدِّ
في دول اختارت الحرب، ودقت طبولها لأي �سبب.
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روا  الحرب تقول للنا�س: ل تتعاملوا بهدوء، ول تتحدثوا بمنطق، الغوا عقولكم، و�سمِّ
عن �سواعدكم، وهي ُتحفز حتى من ل يملك اآلة الحرب؛ ليت�سرف بطريقته الخا�سة، 

وهو اأعمى عن روؤية النتائج.

ليتم  �سعيفة  اأطراف  تحريك  اأي  مق�سود،  هذا  اأن  اإلى  يميل  قد  المحلِّلين  وبع�س 
النت�سار عليها �سمن جوقة اإعالمية �سخمة.

و�سواء �سح هذا، اأم لم ي�سح، فاإن اأي حرب تقع في المنطقة �سُت�سهم في رفع حظوظ 
العنف واإمكانية انفجاره بطريقة اأو اأخرى، ب�سورة دينية اأو ل دينية.

ا،  اأي�سً بالحلول  يوؤمن  ولكن  والأزمات،  بالم�سكالت  يوؤمن  الر�سيد  ال�سيا�سي  والعقل 
الب�سراء  اأن يجعلنا من  أنزَل له دواًء«))(. فن�ساأله �سبحانه  إال  اهلُل داًء،  أنزَل  و»ما 

الحكماء الذين يعرفون الداء وي�سفون الدواء. 

د – غلق منافذ التعبير
للنا�س  متنف�س  وجود  وعدم  التعبير،  منافذ  اإغالق  العنف  اأ�سباب  من  يكون  وقد   
روا عن اآرائهم في جو اآمن، ومن َثمَّ تفكيك هذه الآراء ونقدها �سمن المعايير  اأن يعبِّ
العلمية وال�سرعية، مع الحفاظ على كرامة النا�س، وخا�سة ال�سباب، وال�ستماع اإليهم، 

وت�سجيعهم على البوح والحديث والم�ساركة واإخراج كوامنهم وخواطرهم واإ�سكالتهم.

في  والتعذيب  ال�سجن  في  والمبالغة  الأمنية  الحلول  في  والإ�سراف  القمع  واأ�ساليب 
بع�س المجتمعات، كانت �سبًبا في ظهور جماعات التكفير الغالية.

عيه  كما اأن عدم م�سداقية كثير من الحكومات والنظم ال�سيا�سية الحاكمة، فيما تدَّ
من ُمثل وقيم تناق�سها في ممار�ساتها مع �سعوبها؛ قد يقود اإلى نتائج عك�سية.

)6(  اأخرجه البخاري )5678( من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
واأخرجه م�سلم )2204( من حديث جابر ر�سي اهلل عنه نحوه.
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هـ  ـ  التاأّزم الفكري
 فالعالم الإ�سالمي يتجاذبه تياران على طرفي نقي�س:

األول: التَّيار العلماني الذي يمار�س تطرًفا وا�سًعا باإ�سرار على نقل التجربة الغربية، 
بل على ا�ستن�ساخ المجتمعات الغربية في ديار الإ�سالم، وبناء الحياة على اأ�سا�س مادي 
غير مرتبط بالأ�سول ال�سرعية، ول حتى الموروثات الجتماعية الفا�سلة؛ فهي من وجهة 

نظره عوائق كبرى عن التقدم والح�سارة والرقي.
اأني قراأت مقاًل  فبع�س هذه الخطابات قد تطرح نوًعا من العنف الم�ساد، واأذكر 
وتوليد  للعنف،  م�ستقبلي  م�سروع  فهو  اإ�سالمي  عمل  كل  اأن  فيه  يزعم  الكتاب  لأحد 

التطرف والإرهاب!!
يعاي�سه؟  الذي  المجتمع  اأو  الإن�سان  اإليه  ينت�سب  الذي  الدين  اإدانة  اأمام  نحن  فهل 
ف�ساًل عن اإدانة موؤ�س�سات اأو محا�سن تربوية، كاإدانة جمعيات تحفيظ القراآن الكريم، 
اللون  والم�ساجد، فهذا  والأ�سر،  والمدار�س،  الدرا�سية،  والمناهج  ال�سيفية،  والمراكز 
من التعميم ن�سميه اأحياًنا بالإرهاب الفكري، وعدم مراعاة قيم المجتمع وخ�سو�سياته 
ل زاوية اأخرى في مو�سع الأ�سباب، فال�سعي ل�ستن�ساخ تجربة غربية  واأ�سوله، وهي ت�سكِّ
وفر�سها على مجتمع ل يوؤمن بها، ول ينتمي اإليها، دون اإدراك للفوارق التاريخية والواقعية 
وال�سرعية والجتماعية، هو انقالب على �سنن المجتمع، وتح�سير لمعركة �سرمدية، ل 

ق التنمية، وال تحفظ االأمن، وال توؤمن بالفروق بين االأفراد والمجتمعات. تحقِّ
ول  �سحيح،  مدني  بمجتمع  توؤمن  تعد  لم  غالبها  في  العرب  العلمانيين  اأطروحات 
تطرح م�ساألة الحقوق الإن�سانية �سمن دولة الموؤ�س�سات، بل �سارت تطرح مبادئ الحرية 
ما  الأمنية  بالقب�سة  وتوؤمن  والإعالمية،  ال�سيا�سية  الحريات  م�سادرة  مع  الجتماعية 

دامت تعتبر نف�سها خا�سرًة في الميدان الديموقراطي.

طريق  اأنها  ويرى  الحديثة،  المدنية  اأ�سكال  كل  يعار�س  م�ساد  تيار  الثاين:  التيار 
ا اأنانيًّا يعي�س لنف�سه فقط. لالإف�ساد في الدين، ومن �ساأنها اأن تجعل الإن�سان و�سوليًّ
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اأ�سواأ منه،  اإل  تيار ينتقد الواقع المائل بقوة، ولكنه يدافع عنه؛ لأنه ل يرى القادم 
ولذا يفتقد الم�سروع الواقعي الممكن، ويحلم بمثالية نظرية ل �سبيل اإليها، ول يريد من 
الآخر،  للطرف  مباينة  فعل  برّدات  كل طرف  ويقوم  اللذيذ!  يوقظه من حلمه  اأن  اأحد 

اء. اإ�سافة اإلى فقدان لغة الحوار والتفكير الثاقب البنَّ

و  ـ  �سعف التكوين ال�سرعي
ي اإلى الخطاأ في فهم المقا�سد ال�سرعية والأوامر الإلهية، وتنزيل الن�سو�س   الذي يوؤدِّ
على غير مرادها. وعدم الفهم ال�سحيح للمعاني الدينية، وتوجيهها في غير م�سارها، 

كق�سية الزهد، وق�سية الجهاد، وق�سية الولء والبراء، وغيرها.

ومثله الفهم الخاطئ لحقوق اأهل الذمة، وما لهم، وما عليهم.

ز ـ  تدنِّي الم�ستوى القت�سادي للدول والأفراد
 مما يحدث فجوة عميقة في النفو�س، وها هو طوفان العولمة يجتاح العالم مولًدا 
اأزمات اقت�سادية، وعجًزا عن اأي تعاون دولي جاد، اأو ح�سم للم�سكالت القت�سادية اأو 

الجتماعية، فالبطالة والفراغ والفقر هي مثلث الجريمة اأيًّا كانت.

ح  ـ  التخلِّي عن تحكيم �سرع اهلل عز وجل
 ولعل اأكثر تيارات العنف ترفع �سعار: »الحكم بما اأنزل اهلل«، وهو �سعار �سادق في 
حد ذاته، لكن ال�ساأن في تبعاته، ومن قبل قال الخوارج: »ل حكَم اإل هلل«. فرد عليهم 

علي ر�سي اهلل عنه بقولته الم�سهورة: »كلمُة حقٍّ اأُريَد بها باطٌل«)7(.

اإن غياب المرجعية الدينية في المجتمعات الإ�سالمية وانح�سار دور العلماء، و�سعف 
في  واأ�سهم  لها،  نهاية  ل  �ساربة  فو�سى  تعي�س  المجتمعات  تلك  الديني جعل  الخطاب 
غياب مفهوم الهوية، هل نحن اأمة عربية اإ�سالمية ذات مرجعية �سرعية ربانية تواكب 

)7(  اأخرجه م�سلم )1066(.
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الع�سر، وتعي�س م�ستجداته اأو نحن اأمة غربية نعي�س على ما يقدمه لنا الآخر من اأفكار 
واأنماط حياة؟

هل نحن اأمة واحدة ولو تعددت بلداننا واأوطاننا، اأو نحن اأمم �ستى ل روابط بينها؟

  كلُّ �سعب قام يبني نه�سًة   واأرى بنـــياَنكم مـــنقــــــــــ�سما
في قديم الدهر كنتم اأمًة   لهَف نف�سي كيف �سرُتم اأُمما)8(  

ط  ـ  التفكك المجتمعي
 المتمثِّل في غياب دور الأ�سرة والمدر�سة والمحا�سن التربوية في كثير من النواحي، 

مما ينتج عنه الأمرا�س النف�سية، والنحرافات العديدة.

تفرخ  والعواطف  الم�ساعر  في  الفقيرة  كة  المفكَّ فالأ�سرة  ر،  موؤثِّ الأ�سري  والترابط 
اأطفاًل ومراهقين منف�سلين عن مجتمعهم، غير �ساعرين بمعاناته ول متفاعلين معه، 
ول منتمين اإليه، وبقدر ما نمنح اأبناءنا من الحقوق، ونعترف لهم باإن�سانيتهم، ون�سبر 
على نزقهم واندفاعهم، نح�سل منهم على جيل نا�سج يهمه الحفاظ على اأهله، ويتاألم 

لألمهم.

الأبناء العققة يتحملون م�سئولياتهم وتبعاتهم، ولكن ل غرابة اأن يكون الآباء، والأ�سر، 
والمجتمع م�سارًكا في هذه ال�سناعة!

اأ�سباب  اإلى  يرجع  التطرف  اإلى  ال�سباب  جنوح  اأن  الدرا�سات  من  كثير  اأكدت  وقد 
للذات،  الم�سطرب  النمو  اأو  ال�سرورية،  الحاجات  اإ�سباع  عدم  اأهمها  ومن  نف�سية، 
تلك  اأ�سباب ظهور  من  اإن )%78(  بل  الأم،  وخا�سة  الوالدين،  الحرمان من  ب�سبب  اأو 

المجموعات هو بديل لما يعانيه الفرد من الحرمان النف�سي. 

)8(  الأبيات ملحمد اإقبال.
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ي  ـ  و�سائل الإعالم 
التي ت�سخ َزَخًما كبيًرا من المواد الفا�سدة، �سواء الف�سائيات، اأو ال�سبكة العنكبوتية، 
اأو المجالت وال�سحف وغيرها، وغياب الروؤية الإ�سالحية البنائية لدى هذه الو�سائل 

في حمى تناف�سها على ك�سب قلب الم�ساهد، وجيبه. 

ك  ـ  الثقافة الجتماعية
 لها تاأثير في اعتماد لغة العنف والق�سوة، واإنك لتجد مجتمعات اإ�سالمية على رغم 
وجود تحديات وم�سكالت عوي�سة، فالنا�س فيها ي�ستخدمون اأ�سلوب المقاومة ال�سلمية، 
والعمل ال�سيا�سي، ولم تنزلق اأعمالهم في الغالب اإلى العنف، في حين اأنك تجد في بالد 
اأخرى قدًرا من ال�ستعداد للعدوانية والندفاع غير المدرو�س، فق�سية الثقافة التي هي 
اأثر عن النظام ال�سيا�سي، وعن الواقع الجغرافي، وعن التاريخ وعن العالقة الجتماعية 

ا اأو ظاهًرا قاباًل للتوظيف وال�ستخدام. والإن�سانية، ت�سنع ا�ستعداًدا خفيًّ

المبا�سرة: الأ�سباب  ـ   2
�س في عملية التجنيد التي ُتقنع ف�سائل من ال�سباب بالن�سمام لف�سيل معين،  وتتلخَّ
وال�سفر اإلى مواقع التما�س في اأفغان�ستان اأو ال�سي�سان اأو العراق اأو �سوريا اأو اليمن اأو اأي 

بلد اآخر، وُتدرب وُترتب وُتهيء الأ�سباب والو�سائل.. 

وهي بهذا تقطف ثمرة الأ�سباب غير المبا�سرة التي ت�سهل مهماتها، وتمنح طرحها 
الإعالمي عبر المواقع وال�سبكات لموًعا وقابلية.

اأن  اإل  اإنها عملية ب�سيطة معقدة في الوقت ذاته، ومع ال�سربات الأمنية المتكررة، 
ا، وبوتيرة مت�سارعة.  الفعل يتكرر اأي�سً

والالفت للنظر اأن العديد من الأ�سر تفاجاأ بغياب اأحد اأبنائها دون �سابق اإنذار، وقد 
يًنا ولم يظهر عليه في ال�سابق ما يوحي باحتمال خ�سوعه لتاأثيٍر ما.  ل يكون متدِّ
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اإنها اأ�سابيع اأو اأيام تجعل الأهل يت�ساءلون: هل وقع فالن �سحية اأ�سدقاء �سوء اأغروه 
ب�سلوك طريق انحراف؟ ولم يخطر ببالهم اأن يتلقوا مكالمة منه اأو ر�سالة تخبرهم اأنه 
�سافر بجواز �سفر مزور؛ لأنه لم يبلغ ال�سن القانوني لل�سفر، وو�سل اإلى موقع من مواقع 
المخاطرة والقتال! هذه المنطقة الفا�سلة ما بين اأر�سية قابلة لال�ستعال عند فتى، وما 
د هي الأخطر، فهي فترة زمنية ق�سيرة قد يعجز  بين و�سوله اإلى ذلك الموقع المحدَّ
ر اأخرى،  م رجاًل ويوؤخِّ م بم�سير �سابٍّ متردد يقدِّ الرا�سد عن متابعتها، وهي التي تتحكَّ

فت�ساعده على الح�سم.

وهنا يبرز دور: 

الجتماعية  ال�سبكات  ـ   1
الوقائع  ذلك  على  دلت  كما  والتجنيد،  والتاأثير  والربط  التعارف  و�سيلة  فهي   
والق�س�س، فعبر )الوات�س اآب( تم التعرف على كثيرين واكت�ساف ميولهم، ثم اإدخالهم 

في �سل�سلة من العمليات الب�سيطة المتالحقة.

ب – الأ�سدقاء
 فهم الذين ي�سفقون ل�ساب متحم�س ويوؤيدونه ويتمنون اأن تكون ظروفهم م�ساعدة 

مثل ظروفه، اأو يعتر�سون عليه ويحذرونه من مغبة ما هو مقدم عليه و�سوء عاقبته.

واإن كان بع�س الفتيان اإذا اقتنع �سار ينتقي َمن يبوح له، حتى من الأ�سدقاء، فقد 
�سته الفكرة، ولم يعد لديه رغبة في ال�ستماع اإلى َمن يخالفها، هو يعي�س ُحلًما لذيًذا،  تلبَّ

وؤُوم ل يريد منها ذلك!  ل يريد من اأحد اأن ي�سحيه منه، حتى اأمه الرَّ

وربما يقع ال�ساب �سحية ما�ٍس اأ�سود، وتلح عليه فكرة التكفير والتعوي�س، اأو الخوف 
ا، ل �سبيل فيه  من الرجوع اإلى ما كان عليه من النحراف، فيختار طريًقا حا�سًما حادًّ

اإلى اللتفات للوراء!
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ج  ـ  األرسة، وهي الدائرة الأقرب لل�ساب في غالب الأحوال.

ونحن واإن كنا نلم�س اأن �سباب اليوم يناأون عن م�سارحة اأهلهم باأفكارهم، ويعتبرون 
يتكئون في فترة  الأم، وقد  اأو  الأب  بالمكا�سفة من  اأولى  اأو الجديد،  القديم،  ال�سديق 
المراهقة على قائمة من انتقاداتهم لأهليهم واأ�سرهم ت�سنع فجوة في العالقة العاطفية 
اأنه ل منا�س من تحميل الأ�سرة جزًءا من التبعة؛ فالأب راٍع في بيته،  اإل  والحياتية.. 
وم�سوؤول عن رعيته، وكذلك الأم، ومن مقت�سى هذه الم�سئولية متابعة الولد، وما يطراأ 

عليه من تغير، وما يواجهه من م�سكالت.

في  جديد  َثمَّ  كان  اإن  المدر�سة  و�سوؤال  بهم،  الموثوق  الأ�سدقاء  �سوؤال  ذلك:  ومن 
�سلوك االبن، والتيقظ الأي حالة طارئة، وم�ساركة االأبناء في م�ساهداتهم عبر اليوتيوب، 

ومتابعاتهم عبر ال�سبكات، دون تج�س�س يوحي بال�سك، ويحمل على الت�ستر والتحدي..

وتوجهاتهم  وتفهم م�ساعرهم،  الأبناء،  اأقدر على ك�سف مكنونات  الأم  وربما كانت 
وعالقاتهم، بلطفها وقربها العاطفي و�سهولتها، في مقابل الهيمنة من الأب اأو الخوف 
حالة  في  كانا  لو  حتى  وحا�سمة،  �سرورية  الأبوين  بين  فالعالقة  ولذا  فعله.  ردة  من 

انف�سال اأو جفاف عاطفي، فالم�سلحة م�ستركة.

 ثانيا ـ معالجات العنف
اإن التطرف الذي هو: تجاوز عدل ال�سرائع ال�سماوية والفطر الآدمية، هو اأزمة بحق، 

وتاريخ الح�سارات كلها يك�سف عن نماذج كثيرة لهذا التطرف. 
وُتّعدُّ ر�سالة الإ�سالم الأنموذج الأول والأمثل لمعالجة هذا النحراف، لكن مع هذا كله 
فل�سنا هنا ب�سدد اأن نعي�س ردود اأفعال، ونتبادل مع الغرب والعالم الأو�ساف، اإن هذه 
معركة ربما تكون غير ملحة، وقد ل ت�سنع �سيًئا ل�سالحنا، لكن المهم اأن ندرك اأهمية 

بناء الوعي في اأفراد الأمة؛ لنعرف مواقع التطرف الخارجة عن الإطار الإ�سالمي. 
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رها،  ولعل من ح�سن الفهم هنا اأن ندرك اأن الغرب يمار�س �سناعة التطرف، وي�سدِّ
وقد تكون بع�س الأطراف م�ستهلًكا ل�سيء من هذا، لكن الأزمة لي�ست في التطرف يوم 
ًدا حقيقًة حينما  يكون حالة تعر�س لدى بع�س الفئات، اإنما ي�سبح الأمن العالمي مهدَّ
متنفذة  وموؤ�س�سات  �سيا�سية  دوائر  ذلك  تر�سم  كما  �سرعيته،  له  قانوًنا  التطرف  يكون 
في االأو�ساط الغربية، قد يتجاوز تاأثيرها اإلى دوائر �ستى، ولعل االأنموذج ال�سهيوني هو 

المر�سح عالميًّا لهذا لو اأعطيت ال�سعوب حرية الموقف والتعبير.
ومع هذا فعلينا اأن نمار�س نقًدا وا�سًحا �سريًحا في داخل مجتمعنا الإ�سالمي. 

التعقيد  �سديدة  ظاهرة  اأمام  اأننا  العنف  اأ�سباب  عن  نتحدث  ونحن  لحظنا  وقد 
والتداخل، وهذا ما يجعل الحديث عن معالجتها �سديد التعقيد والتداخل كذلك، ومن 
اأجل ذلك اآثرنا اأن نتحدث عن دور عدد من الفاعلين في معالجة هذه الظاهرة كٌل من 

موقعه ومكانه، فالم�سئولية فردية وجماعية في ذات الوقت. 

***
الفرد م�سئولية  ـ   1

ث عن عالجها ـ  اأيًّا كانت ـ  من ال�سروري اأن نطرح هذا  في كل الظواهر التي نتحدَّ
ال�سوؤال، وهو: هل اإلنسان الواحد مسؤول؟ 

الم�سئولية الفردية اأ�سا�س المحا�سبة والم�ساءلة في الآخرة. 

ولذا يجب اأن ي�سطلع الفرد بدوره تجاه نف�سه؛ حتى ل يكون جزًءا من الم�سكلة. 

فكم من اإن�سان قد يت�سرع بتعليق على موقف اأو حدث يكون فتنة لأقوام، وكما قال 
َخ بها  اأَُلطِّ اأن  اأريُد  ر اهلُل يدي منها، ل  عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل: »تلك دماٌء طهَّ

ل�ساني«)1(.

 ،)1165( »املجال�سة«  يف  والدينوري   ،)8/176( الأ�سراف«  »اأن�ساب  يف  والبالذري   ،)7/382( �سعد  ابن  اأخرجه    )1(
ابي يف »العزلة« )�س44(، وابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم وف�سله« )1778(، وابن ع�ساكر )65/133(. واخلطَّ
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اإنه ل يليق بامرئ اأن يحول احترامه الخا�س، ولو كان مفهوًما، اإلى موقف الالمبالة، 
ف�ساًل عن االغتباط، فالفرد اأمام اأعمال تدميرية، ولي�ش اأمام م�ساريع �سادقة واعدة 

تتعلق بها اآمال، اأو تنجز بها اأعمال. 

فالبغي  الحقيقية،  باأ�سمائها  الأ�سياء  ت�سمية  في  وو�سوًحا  م�سارحة  يتطلب  والأمر 
مانع،  اإدانتها  من  يمنعنا  اأن  يجوز  ل  رذائل،  كلها  والعقوق  والقطيعة  والقتل  والعدوان 
واإدانتها لي�س برنامًجا �سيا�سيًّا لحزب، ول لغة ر�سمية اأو غير ر�سمية، بل هي ديانة لخالق 
الإن�سان الذي بناه و�سيده، وجعل هدم هذا البناء جريمة �سنيعة، حتى قالت المالئكة: 

َماء ﴾ ]البقرة: 30[. تَْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الّدِ
َ
﴿ أ

في  يتردد  اأن  يجوز  ل  مرذول،  عمل  لأفراده  ملك  هي  التي  البلد  ممتلكات  وتدمير 
�سجبه، والموقف هنا لي�س موقًفا اإعالميًّا عابًرا يتناف�س فيه المتحدثون في المزيد من 

األفاظ الإدانة، ثم يوقف الأمر. 

كال، بل هي فعل تراكمي ا�ستراتيجي يندمج فيه الأب مع اأ�سرته، والمعلِّم، والخطيب، 
ر، والكاتب.  والداعية، والفقيه، والمفتي، وال�سيخ، والقائد، والمفكِّ

َمن الذي يمنح فئة اأن تتحرك با�سم الأمة، وتمار�س عماًل با�سم الجهاد، ومثل هذه 
الأعمال العامة ل تكون اإل عن م�سورة من الم�سلمين، بل ن�س على ذلك القراآن: ﴿وإذا 
جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول األمر منهم 

لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ]النساء: 83[. 

اإن الفرد جزء من المجتمع الإ�سالمي، وهذا هو المفهوم الإ�سالمي ال�سريح: ﴿قُْل 
 َما 

ْ
َّ اَل ُيَغّيُِر َما بَِقْوٍم َحّتَى ُيَغّيُِروا ْنُفِسُكْم﴾ ]آل عمران: )))[، ﴿إِّنَ الل

َ
ُهَو ِمْن ِعنِد أ

ْنُفِسِهْم﴾ ]الرعد: ))[. 
َ
بِأ

المعنى  بهذا  ت�ستقّل  الإ�سالمية  الدينية  العقيدة  في  بالبعث  الإيمان  ق�سية  اإن  بل 
حينما  وحيًدا   ،](( ]المدثر:  وَِحيًدا﴾  َخلَْقُت  َوَمْن  ﴿َذْرِن  الخلق  وق�سية  بالذات، 
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اأخ�س  اأن ماله وولده وحزبه وجمهوره وطائفته �سُتبعث معه، بل حتى  يح�سب الإن�سان 
بِيِه، وََصاِحبَِتِه 

َ
ِه َوأ ّمِ

ُ
ِخيِه، َوأ

َ
َمرُْء ِمْن أ

ْ
قرابته تتخلَّى عنه، يقول اهلل �سبحانه: ﴿يَْوَم يَِفّرُ ال

ٌن ُيْغِنيِه﴾ ]عبس: 34ـ 37[. 
ْ
نُْهْم يَْوَمئٍِذ َشأ َوَبنِيِه، ِلُكّلِ اْمِرٍئ ّمِ

دون  الفردية،  الم�سئولية  اإعادة  من  نوع  هي  الإ�سالم  في  العتكاف  عبادة  ولعل 
الفرد؛  الم�سلم  العقل  على  الجماهيرية  اأو  الحزبية  اأو  الطائفية  الخارجية  ال�سغوط 

ل�ستعادة طبيعته و�سحته. 

إِّنََما  ْل 
ق يفعل الأفاعيل؛ ولهذا جاء التوجيه الرباني: ﴿قُ فالجمهور الهاتف الم�سفِّ

ن ِجّنٍَة إِْن  ُروا َما بَِصاِحِبُكم ّمِ َِّ َمثْنَى َوفَُراَدى ُثّمَ َتتََفّكَ ن َتُقوُموا لِل
َ
ِعُظُكم بَِواِحَدٍة أ

َ
أ

 نَِذيٌر لَُّكم َبيَْن يََدْي َعَذاٍب َشِديٍد﴾ ]سبأ: )4[. 
َّ

ُهَو إِال

د هلل ل يبحث عّما يريده النا�س، واإن كان يحترم  فالتفكير الإ�سالمي المعتدل المتجرِّ
اآراءهم ويقدرها، فقد يخالفك الراأي، ولكنه على ا�ستعداٍد للدفاع عن حقك في التعبير. 

وفي  المعا�سرة،  الإ�سالمية  ال�سخ�سية  م�سكالت  معظم  تكمن  الم�سلم  الفرد  وفي 
ح�سِّ  غياب  في  م�سكلة  ل�سناعة  قابل  حدث  اأي  ي�سبح  الحا�سرة،  العقلية  هذه  حدود 
�سها الإ�سالم، فالقوى الخارجية عند الفرد الم�سلم هي �سبب  الم�سئولية الفردية التي كرَّ
الموؤثرة  والأ�سابع  الخفية  الأيدي  هي  وال�سهيونية  العالمية  والموؤامرة  الم�ساكل،  كل 

الوحيدة في اللعبة. 

ام، اأو العلماء، اأو القدر، اأو التاريخ م�سكًنا لالأزمة ـ  حيث يظن الفرد  وربما كان الحكَّ
نظره �سحيحة،  فاآراوؤه في  نف�سه،  يتهم  اأن  باله  في  ول يخطر  براءة جانبه،  ويعتقد  ـ  
ومواقفه �سليمة، يعرف كّل �سيء، ولو اأن النا�س اأطاعوه لحل م�سكالت العالم.. في حين 
اأنه عاجز عن حل م�سكلة عائلية، ول يملك خبرة ول درا�سة، ول هو قادر على اتخاذ قرار 

خا�س بتغيير خلق ذميم، اأو عادة رديئة. 
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عن  ث  يتحدَّ حين  وحتى  الم�سكالت،  حل  بيده  اأن  يظن  بتدين،  عهد  حديث  �سابُّ 
الكتاب وال�سنة، يظن اأنه هو الذي يفهمها، وي�سهل عليه اتهام الآخرين بالجهل اأو الهوى، 

وعدم الفهم!

وم�سئولية الفرد تتفاوت ح�سب موقعه، واأهميته وخبرته وعلمه، وهي م�سئولية تاريخية 
تراكمية، لي�ست وليدة ال�ساعة؛ فالم�سئولية تعني تحمل التكاليف، واأداء الأمانة، وك�سب 

الخير، واأداء المعروف. 

وهي ـ  واإن كانت معاني فردية ـ  فهي ترجع على الأمة جميعها بالخير والف�سل، وفي 
»ال�سحيحين« عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سوُل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»كلُّ �ُسالمى من النا�س عليه �سدقٌة، كلَّ يوم تطُلُع فيه ال�سم�ُس، يعدُل بين الثنين �سدقٌة، 
الطيبُة  والكلمُة  اأو يرفُع عليها متاَعه �سدقٌة،  الرجَل على دابته، فيحمُل عليها،  ويعيُن 
�سدقٌة، وكلُّ َخطوة َيْخُطوها اإلى ال�سالة �سدقٌة، وُيميُط الأََذى عن الطريق �سدقٌة«)0)(. 

حتى عدم اأذاك للنا�س ـ  اإذا عجزت عن هذا كله ـ  �سدقة منك على نف�سك)11(.
يها الفقهاء في التراث الإ�سالمي ـ  اإل الم�سئولية  وما معنى فرو�س الأعيان ـ  كما ي�سمِّ
النجاح  لإدراك  يوؤهلها  م�ستوى  على  الإ�سالمية  ال�سخ�سية  لتنمية  ذلك  وكل  الفردية، 
المجتمعي العام. ومع هذا ل تزال �سرائح وا�سعة من الم�سلمين ماأخوذة بالهمِّ العام على 
ح�ساب الخا�س، وبالم�ساكل العالمية على ح�ساب الم�ساكل ال�سخ�سية، وبالهموم الأممية 
باأدواء  تمتلئ  التي  النف�س  ق�سايا  على  اأجمع  العالمين  وبق�سايا  الوطنية،  الهموم  على 
والبغي،  والجهل  اليتيم،  مال  واأكل  الحق،  وبخ�س  والنا�س،  النف�س  ظلم  من  متراكمة، 

والغفلة، و�سعف الإيمان، واأدواء الل�سان، والأهواء التي ت�سرب في فكره بكرًة وع�سيًة.

)10(  اأخرجه البخاري )2181(، وم�سلم )1001(.
)11(  كما يف حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه: �ساألُت النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم: اأيُّ الأعمال اأف�سُل؟.. وفيه: قال: قلُت: يا ر�سوَل 

ك عن النا�س، فاإنها �سدقة منك على نف�سك«. اأخرجه البخاري  اهلل، اأراأيَت اإن �سُعفُت عن بع�س العمل؟ قال: »تكُّف �سرَّ
)2518(، وم�سلم )84(.
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فهل يجوز بعد ذلك كله اأن يتحدث عن م�ساكل الم�سلمين، وقد اأ�سبح �سيًئا من تلك 
الم�ساكل؟

ُن يِّ َدى   َوديُنَك َمـــــوفوٌر َوِعر�ســــَُك �سَ اإِذا ُرمَت اأَن َتحيا �َسليًما ِمـــَن الرَّ

َفال َينِطَقْن ِمنَك الِل�ســـاُن ِب�ســــــــَواأٍَة   َفُكلَُّك �َســـــــوءاٌت َوِللنـــــا�ِس اأَل�ُسُن

َوَعينـــــــــــــــاَك اإِن اأَبَدت اإَِليَك َمعاِئًبا   َفَدعها َوُقْل: يـا َعيُن ِللنا�ِس اأَعُيُن
َوعا�ِسْر ِبَمعروٍف َو�ساِمْح َمِن ِاعَتدى   َوداِفْع، َوَلِكن ﴿ِبالَّتي ِهَي اأَح�َسُن﴾)12(

تبداأ  الأمة  اإ�سالح  األف ميل في  النف�س، وم�سيرة  يبداأ من  العالم  اإن حل م�سكالت 
بخطوة اإ�سالح النف�س اأوًل: 

       لنف�سَي اأبكي ل�سُت اأبكي لغيرها        لنف�سَي من نف�سي عن النا�س �ساغُل)13(

ر في كل مكان  اإن الفرد الم�سلم اليوم تاأخذه اأحداث الم�سلمين وظالمتهم التي تتفجَّ
عن اأدواء النفو�س، وم�ساكل التفكير، واأ�ساليب تطوير الفرد الم�سلم، التي هي جزٌء من 

حل الأزمة العامة.

ا باأولئك  ادها الذين ُيعرفون بها، بل اأي�سً واإنَّ فتوح الإ�سالم لي�ست خالدة باأ�سماء قوَّ
ال�سابرات  الن�ساء  واأولئك  قتلوا،  وربما  و�سبروا  حاربوا  الذين  المقاتلين  الأفراد 

الموؤمنات الداعمات.

والنجاحات الح�سارية الإ�سالمية والمعمارية لي�ست حكًرا على اأ�سماء الآمرين بها 
رة،  الم�سمِّ الأيدي  تلك  من  ذين  المنفِّ اأولئك  في  ا  اأي�سً هي  بل  والأمراء،  الخلفاء  من 

)12(  ينظر: »ديوان ال�سافعي« )�س115(.
)13(  ينظر: »حما�سبة النف�س« لبن اأبي الدنيا )104(، و»�سعب الإميان« )7157(، و»تاريخ دم�سق« )10/371(، و»ربيع 

ر عن ق�ساة م�سر« )�س11(، و»امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف«  الأبرار ون�سو�س الأخيار« )2/322(، و»رفع الإِ�سْ
)�س15(.
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طة، واأ�سحاب الثراء المعطين، واإن بقيت فيما بعُد  وال�سواعد الن�سيطة، والعقول المخطِّ
با�سم اأحد هوؤلء.

واإّن معنى الم�سئولية الفردية ـ  في النهاية ـ  مت�سمن في الحقيقة القراآنية، والتفكير 
وفي  متفرقة،  لبنات  فالبنيان  الرا�سد،  للبناء  مهم  ح�ساري  معنى  وهو  الإ�سالمي، 

ا«)14(. ُه بع�سً الحديث: »اإن الموؤمَن للموؤمِن كالبنيان، َي�ُسدُّ بع�سُ

2 ـ م�سوؤولية الحكومات
في العالم العربي والإ�سالمي حكومات �سمولية مهيمنة على مقاليد الأمور، ولديها 
اإمكانات ل تتوفر لالأفراد ول للموؤ�س�سات، وهي ذات قوة وبط�س غالًبا، في مقابل �سعوب 
م�ست�سعفة وغير ممكنة من فعل الحراك المدني والم�ساركة الحقيقية في ال�ساأن العام، 

فـ»من ُح�سن اإ�سالم المرء، ترُكه ما ل َيْعِنيه«)))(!

وقد ي�ستنجد بها في وقت ما، وهي غير قادرة على �سيء؛ ب�سبب م�سادرتها، كما قال 
.)(((» رَّ ، واإنما ُيح�سُن الِحالَب وال�سَّ عنترة: »العبُد ل ُيح�سُن الَكرَّ

اإن الحل  « كما قيل لعنترة، لأ�سبح �سيًئا مذكوًرا!   ُحرٌّ واأنت   .. »ُكرَّ لل�سعب:  ولو قيل 
ق االأهداف، ومع كونه �سرورة لحفظ الحياة والمجتمع،  االأمني وحده ال يكفي، وال يحقِّ
ْن َخوٍْف﴾ ]قري�س:  ن ُجوٍع َوآَمنَُهم ّمِ ْطَعَمُهم ّمِ

َ
وهو قرين الطعام ال�سروري: ﴿الَِّذي أ

)14(  اأخرجه البخاري )481، 2446(، وم�سلم )2585( من حديث اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه.
)15( اأخرجه الرتمذي )2317(، وابن ماجه )3176(، وابن حبان )221(، وغريهم من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
واأخرجه اأحمد )1737(، والطرباين يف »املعجم الكبري« )2886(، ويف »الأو�سط« )8402(، ويف »ال�سغري« )1080( 

من حديث احل�سني بن علي ر�سي اهلل عنهما.
اجلعد  وابن   ،)20617( الرزاق  وعبد   ،)5/1328( مالك  اأخرجه  مر�ساًل:  احل�سني  بن  علي  عن  فيه:  وال�سواب   
العقيلي« )2/1(،  الدنيا يف »ال�سمت« )107(، وغريهم. وينظر: »�سعفاء  اأبي  وابن  )2125(، والرتمذي )2318(، 
و»علل الدارقطني« )3/108ـ   110(، )8/25ـ   28(، )13/147، 258ـ   251(، و»جامع العلوم واحلكم« )1/58، 

.)12(  )307
ْوَزين )�س237(. )16(  ينظر: »ال�سعر وال�سعراء« )1/243(، و»�سرح املعلقات ال�سبع« للزَّ
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ي فيها كل فرد واجبه  4[؛ اإل اأنه يجب اأن يكون جزًءا من منظومة حلول متكاملة، يوؤدِّ
بم�سئولية، دون تنازع اأو اتكالية، وثمة عنوانات ملحة في هذا ال�سياق، منها: 

اأ  ـ  التوعية المتوازنة للمواطن بحقوقه وواجباته
ال�سرعية  والحرية  االأمن.  حفظ  ذريعة  تحت  االإن�ساني  الحق  م�سادرة  يجوز  فال   

ا لالأمن، ولي�س هو بدياًل عنها. والحقوق لي�ست نقي�سً
الأخرى،  بحقوقهم  التفكير  من  يعفيهم  للنا�س  الأمني  الجو  توفر  اأن  نعتقد  وحين 
ومعه  اإل  القراآن  في  الأمن  ُذكر  وما  الب�سرية،  والطبائع  الجارية  ال�سنن  نعاند  فنحن 

حقوق اأخرى، كالإطعام اأو عدم الخوف اأو العبادة اأو غيرها من الحقوق الإن�سانية.
في  الب�سر  والب�سر هم  نظرية جديدة،  اكت�ساف  ب�سدد  فل�ست  تحكم مجتمًعا  حين 
الم�ستقر  الثابت  بالو�سع  بل  الطارئة،  بالحال  العبرة  ولي�ست  كانوا،  ومكان  زمان  اأي 

المتطاول.

ب  ـ  عدم الم�سادرة
اأبوية،  تكون عالقة  بل حتى حين  اأبوية مح�سة،  دائًما عالقة  العالقة هي  فلي�ست   
فالأب الح�سيف ل ي�ستعمل لغة الإمالء والفر�س اأبًدا، بل ُي�سعر البن بدوره في العملية 
الحياتية، واأن له راأًيا معتبًرا، وحين يكون الراأي غير معتبر، فثمة حوار وجدل هادئ، 

وفر�س متنوعة، قبل اأن ت�سل الأمور اإلى القطيعة والتهيوؤ للحرب والمواجهة.

ج ـ اعتماد مبداأ التنظيم لجهود الأفراد
ام، كما في الحديث النبوي:  ال وهمَّ  ولي�س الَحْجر اأو المنع؛ فاإن الإن�سان بطبعه فعَّ
اٌم«)7)(. »اأحبُّ الأ�سماء اإلى اهلل عز وجل: عبُد اهلل وعبُد الرحمِن، واأ�سَدُقها: حارٌث وهمَّ

 ،)6/218( والن�سائي   ،)4150( داود  واأبو   ،)814( املفرد«  »الأدب  يف  والبخاري   ،)11032( اأحمد  اأخرجه    )17(
والطرباين يف »املعجم الكبري« )22/380( )141(، واأبو نعيم يف »معرفة ال�سحابة« )6/3042( )7045(، والبيهقي 

)1/514(، وغريهم.
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الممكن  ومن  حجبها،  اأو  اإلغاءها  ولي�س  النا�س،  جهود  تنظيم  مهمتها  فالموؤ�س�سة 
م�ساعدة  و�سائل  اإلى  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  �سمن  المختلفة  الطاقات  تتحول  اأن 
الطوارئ  ومواجهة  الخدمات،  وتوفير  الم�سالح،  تحقيق  في  )الدولة(  الأم  للموؤ�س�سة 

والأزمات.

اأما حين ُيحجر عليها وتالحق وتطارد، فمنها ما يخمل ويخمد، ويكون )خلية نائمة( 
قابلة لالنبعاث، ومنها ما يتمّرد وُيجند نف�سه اأو ُيجنده غيره �سمن )خلية يقظة(.

د ـ تفعيل مبداأ الم�سالحة العامة
وال�سراء،  ال�سراء  المجتمع �سركاء في  اأفراد  بما يجعل  الممار�سة،  وال�سفافية في   

يتقا�سمون لقمة العي�س بينهم، فال ُيطالبون بالم�ستحيل، ول يت�ساّحون على المتاح. 

الحياة،  �سوؤون  في  الم�ستدامة  والتنمية  ال�ساملة  التنمية  م�سروع  في  الندماج  اإن 
ولكل الأجيال الحا�سرة والمقبلة، يمكن اأن يكون هدًفا يتمحور النا�س حوله، وي�سمون 

جهودهم من اأجله.

وتحت هذا البند يمكن اأن تجري م�سالحات جادة بين ال�سعوب والحكومات، تعتني 
اأن  بتجربة  مر  لَمن  فر�سة  وتمنح  بالما�سي،  عنايتها  من  اأكثر  والم�ستقبل  بالحا�سر 
وال�سامتين  والمترددين  المتعاطفين  قناعات  تغيير  في  وتفلح  �سواها،  اإلى  منها  ينتقل 
والمتفرجين اإلى قناعات اإيجابية، توؤمن بالمجتمع وموؤ�س�ساته، وتندمج في م�سروعاته، 
ع على التغا�سي عن ف�ساٍد م�سى، اأو �سرقة مال  وتعد نف�سها جزًءا منه ل يتجزاأ، وت�سجِّ

لقاُء«)8)(. عة ب�سعار: »اذهبوا فاأنتم الطُّ عام، اأو �سوء ا�ستخدام ال�سلطة، متذرِّ

وله علَّة بينها اأبو حامت الرازي، كما يف »العلل« لبنه )2451، 2525(، وقبله غريه. وينظر: »اجلرح والتعديل« )5/326(،   
و»املرا�سيل« لبن اأبي حامت )�س117 ـ  118(، و»ال�ستيعاب« )4/1775(، و»بيان الوهم والإيهام« )4/371 ـ  384(، 
و»النكت على كتاب ابن ال�سالح« لبن حجر )2/788 ـ  710(، و»تهذيب التهذيب« )12/274 ـ  275(، و»الإ�سابة« 

)13/86ـ 87(، و»اإرواء الغليل« )1176، 1178(، و»ال�سل�سلة ال�سحيحة« )104، 1040(.
واأول احلديث يف »�سحيح م�سلم« )2132( من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.  

)18(  تقدم تخريجه.
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لفكر  المنحازين  بع�س  لأن  الممتنع«؛  »ال�سهل  اأنها من  وهذه خطوة عظيمة، ي�سح 
ناد، يح�سب كل مقالة هي حيلة اأو خدعة،  منحرف هم كالمقاتل الذي اأ�سبعه على الزِّ
اأن ينزع عنه هذا الإح�سا�س، �سقطت البندقية من يده  اأفلح المجتمع بموؤ�س�ساته  فاإذا 

تلقائيًّا. 

والعقدية  والإثنية  الثقافية  المجموعات  التوتر بين  البند يمكن تخفيف  وتحت هذا 
مبداأ  يقوم  بل  بينها،  ال�سراع  تفعيل  �سيا�سة  عن  والتوقف  الواحد،  المجتمع  داخل 

)التحاجز( اأو الكف والموادعة.

الأفراد  حقوق  على  الحفاظ  مع  المو�سوعي،  الهادئ  الحوار  اإقامة  يمكن  كما 
والمجموعات، وت�سجيع ظهور الروح الإيجابية المتقبلة لالختالف، والموؤ�س�سة لحوارات 
ي�سود فيها الأدب الراقي والخلق الكريم، والبحث عن المعذرة وح�سن الظن، بدًل من 
التهار�س والتطاحن والتهام والتحقير.  اإن �سيادة مبداأ ال�سراع داخل المجتمعات تحت 

اأي ذريعة مدعاة اإلى قابلية العنف، والعرب تقول: 
        فاإن الناَر بالعودين ُتْذكى*** واإنَّ الحرَب اأوُلها كالُم)9)(

والعنف اللفظي اإذا �سدر في جريدة اأو كتاب اأو قناة اأو اإذاعة اأو مجل�س؛ هو تمهيد 
يكون  حين  اأما  مدعومة،  اأو  منظمة  اأو  �سائعة  ظاهرة  يكون  حين  وبخا�سة  وراءه،  لما 

�سذوًذا وا�ستئثاًرا وعماًل فو�سويًّا على ال�سعيد العام؛ فالخطب اأهون واأي�سر.

ونحن نجد في محكم التنزيل قوله تعالى: ﴿َوقُولُوا لِلّنَاِس ُحْسنًا﴾ ]البقرة: 83[، 
لقلُت:  فيك.  اهلل  بارك  فرعوُن:  لي  قال  »لو  يقول:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  وكان 

وفيك«)0)(.

)11(  تقدم تخريجه.
)20(  اأخرجه البخاري يف »الأدب املفرد« )1113(، وابن املنذر يف »تف�سريه« )2072(، والطرباين )10601(، واأبو نعيم 

يف »حلية الأولياء« )1/322(.
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هـ ـ العدل
اله بلًدا يكثر فيه  وقد ورد اأن عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل لما �سكا اإليه بع�س عمَّ

نها بالعدل«)))(.  الهرج والمرج والفتن، قال: »ح�سِّ

الحقوق  جميع  وفي  والفر�س،  والوظائف  والعطايا  الحقوق  في  النا�س  بين  فالعدل 
الإن�سانية �سرورة اأمنية، والعدل اأ�سا�س الملك.

اإن اإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم �سرورة، �سواء كانت الحقوق مالية اأو �سخ�سية اأو 
�سيا�سية اأو غير ذلك؛ فاإن المجتمعات ل يمكن اأن تقوم على الظلم اأبًدا. 

ال�سفاعات  ولت�سقط  النا�س،  بين  لوائه  ون�سر  العدل  على  الإ�سرار  المهم  من 
والو�ساطات الجائرة التي تحرم النا�س حقوَقهم؛ لتحوزها اإلى الأقارب اأو الأ�سدقاء اأو 

من يدفعون اأكثر.

اإن الق�سوة تتجلَّى في مجتمع ل ياأخذ ال�سعيف فيه حقه من اأي كان، وقد جاء عنه 
ُه غيَر ُمَتْعَتٍع«)))(.  �َسْت اأُمٌة ل ياأخُذ ال�سعيُف فيها َحقَّ �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل ُقدِّ

والنا�س تتطلَّع اإلى اليوم الذي ي�سبحون فيه �سوا�سية اأمام حكم العدل، فيت�ساوون في 
الوظيفة والفر�سة، واإمكانية النقل اأو الترقية اأو غيرها. 

والعدل واجب حتى مع المخطئ، فلل�سجين حقوق، وللمحكوم عليه حقوق: »اإذا َزَنْت 
ْب عليها، ثم اإن َزَنْت فليجلدها الَحدَّ  ، ول ُيَثرِّ َن زناها، فليجلدها الَحدَّ اأََمُة اأحدكم، فَتَبيَّ

ْب...«)3)(.  ول ُيَثرِّ

)21(  ينظر: »املحا�سن واالأ�سداد« للجاحظ )�ش166(، و»العقد الفريد« )1/30(، و»نرث الدر« لأبي �سعد الآبي )5/111(، 
و»الإعجاز والإيجاز« للثعالبي )�س71(، و»�سراج امللوك« لأبي بكر الطرطو�سي )�س53(، و»الكبائر« للذهبي )�س130(.
)22(  اأخرجه ابن اأبي �سيبة )22105(، وابن ماجه )2426(، واأبو يعلى )1011( من حديث اأبي �سعيد ر�سي اهلل عنه. 

وله �سواهد، ينظر: »هذا ر�سول اهلل« )423 ـ  424(. 
)23(  اأخرجه البخاري )2234(، وم�سلم )1703( من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
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بل الذي ي�ساق اإلى حتفه له حقوق: »فاإذا قتلتم فاأَْح�ِسُنوا الِقْتَلَة، واإذا ذبحتم فاأَْح�ِسُنوا 
ْبَح، وْلُيِحدَّ اأحُدكم �سفَرَتُه، فْلُيِرْح ذبيحَته«)4)(.  الذَّ

و  ـ  فتح �سبل الحوار
 حتى لأولئك الذين عندهم اأفكار غير مقبولة، فكيف ت�ستطيع اأن ت�سحح هذه الأفكار 
روا عن  ما لم ت�ستمع اإليها، ثم تفندها، كما يجب اإتاحة الفر�سة لهوؤلء وغيرهم اأْن يعبِّ
روا عنها في جو اآمن، بعيًدا عن المخاوف الأمنية، ولبد من النقا�س  اأفكارهم، واأن يعبِّ

العلمي المو�سوعي الذي يغير هذه الأفكار ويعالجها. 

اأَلَّ ن�ستخدم نف�س الآليات  ومن المهم ونحن نتكلم عن العدل والحوار المو�سوعي، 
مع  اإليه  ويلجوؤون  التكفير  ي�ستخدمون  فهم  اأحياًنا،  العنف  اأ�سحاب  ي�ستخدمها  التي 
ي�ستحق  َمن  تمييز  اأو  تاأنٍّ  اأو  تحرٍّ  وقتلهم، دون  ا�ستحالل دمائهم  َثمَّ  خ�سومهم، ومن 

وَمن ل ي�ستحق، وبين ظرف واآخر. 

ذاته؛  التكفير  اأ�سلوب  ي�ستخدمون  المعالجة،  بدور  يقومون  وهم  الأطراف،  وبع�س 
رون الُغالة، وهذا اإفراط وغلو ب�سورة اأخرى يفتقد العدل، وعليٌّ ر�سي اهلل عنه لما  فيكفِّ
وا«. قيل: اأمنافقون؟ قال: »المنافقون ل  �ُسئل عن الخوارج: اأكفاٌر هم؟ قال: »من الكفر فرُّ
ا«. قيل: فما نقول؟ قال: »اإخواننا  يذكرون اهلل اإل قلياًل، وهوؤلء يذكرون اهلل بكرًة وع�سيًّ

َبَغْوا علينا«)))(.

الرابع  الرا�سدي  الخليفة  عنه  ر�سي اهلل  اأبي طالب  بن  علي  لغة  نقول: هذه  ونحن 
العظيم، ومن ال�سعب على كثير من النا�س اأن ي�سل اإلى م�ستوى هذه اللغة، ولكن علينا 
اأَلَّ نفرح بالأ�سوات التي تدين العنف بعنف م�ساد؛ لأنها ـ  واإن كانت تر�سينا في زمن، 

ف�سوف ت�سنع لنا في الم�ستقبل م�سكلة اأخرى م�سابهة.

اد بن اأو�س ر�سي اهلل عنه. )24(  اأخرجه م�سلم )1155( من حديث �سدَّ
)25(  اأخرجه عبد الرزاق )18656(، وابن اأبي �سيبة )37763(، والبيهقي )8/300، 315(.
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ز ـ  الإ�سالح ال�سيا�سي
التهيئة  يراعي  بتدرُّج،  ولو  بجدية،  ال�سيا�سية  العملية  في  النا�س  باإدماج  وذلك 

والتاأهيل، بعيًدا عن الوعود المتراخية، وكذلك الإ�سالح المالي بمنح النا�س حقوقهم.

المجتمع،  تبني  تنموية،  اإ�سالحية  عملية  في  ـ   مجتمع  اأي  ـ   المجتمع  انخراط  اإن 
وتنع�س القت�ساد، وتمنح الأجيال حلًما وتطلًعا ودوًرا، هو الحل لي�س للعنف فح�سب، بل 
لكثير من الأدواء التي تهدد الحياة، وهو ال�سمانة لعزل كل ظاهرة �سلبية، فكرية كانت 
اأم �سلوكية اأم عن�سرية، �ستظل هذه ال�سلبيات قاتمة، ولكنها �ستقبع بالزوايا والمناطق 

المظلمة والمعزولة وال�سيقة بدًل من اأن تكون في ال�سدارة والتاأثير.

ح  ـ  بناء موؤ�س�سات المجتمع المدني
 واإ�سراك النا�س في تحمل م�سئولياتهم، والتفكير في حا�سرهم وم�ستقبلهم، والداأب 
الفردي  العمل  ولي�س  الفريق،  ثقافة  اإ�ساعة  على  والعمل  الجماعي،  العمل  روح  على 

المعزول.

***
ثالًثا: م�سوؤولية معالجة ظاهرة العنف

اإّن م�سوؤولية معالجة ظاهرة العنف م�سوؤولية م�ستركة، ومن اأهّم من تلقى عليهم هذه 
الم�سوؤولية الخطاب الديني والمجتمع.

 1 ـ م�سوؤولية الخطاب الديني
في  النا�س،  بين  الرحمة  اإ�ساعة  عن  اأ�سا�سية  ب�سفة  م�سوؤول  الديني  الخطاب  اإن 
الخطب والدرو�س والمحا�سرات والكتابات؛ بل والممار�سات كافة، وقد كان م�سروق بن 

الأَْجدع يقول: 
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اِء َيا ِمْلَح الَبَلْد *** َما ُي�سِلُح الِمْلَح اإذا الِملُح ف�سْد!)))(          يا َمْع�َسَر الُقرَّ

قد َتْحِمُلنا النكاية اأو الغيرة على النتقام اأو الموا�سلة اإلى النهاية، لكن روح الإيمان 
َد الَفْتَك، ل  َقيَّ ال�سادق تحجز المرء وتقيده، وقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »الإيماُن 

َيْفِتُك موؤمٌن«)7)(.

اأبلغ  اأن  اأهاًل  اأكن  لم  اإن  »اللهمَّ  ال�سادق:  دعاءه  العزيز  عبد  بن  عمر  مع  د  ولنردِّ
فلت�سعني  �سيء،  واأنا  �سيء،  كلَّ  و�سعت  رحمتك  تبلغني،  اأن  اأهٌل  رحمتك  فاإن  رحمتك، 

رحمتك، يا اأرحَم الراحمين«)8)(.

دوا  على الدعاة والعلماء الرا�سدين اأن يكونوا وا�سحين �سادقين في دعوتهم، واأَلَّ يتردَّ
في رف�س الخطاأ واإدانته، اأيًّا كان م�سدره باأو�سح عبارة، واأبين اإ�سارة، مع ال�ستدلل 
والتو�سيح، وبيان �سوء عواقب النحراف، كل ذلك بلغة هادئٍة، واأ�سلوب �سليم، وبالحكمة 
اأو اإطالق  اأمر اهلل، بعيًدا عن التطرف في معالجة التطرف،  والموعظة الح�سنة، كما 
األفاظ التكفير اأو ال�سب، اأو التهام بالبراءة من الدين، فالعالم ي�سكل مرجعية ت�ستوجب 

التزان والعدل، و�سبط العبارة، و�سداد الحكم.

اإن م�سئولية قادة الفكر والراأي، واأئمة الفقه في العالم الإ�سالمي كبيرة، فهم الذين 
يبلِّغون ر�سالت اهلل، ويخ�سونه، ول يخ�سون اأحًدا اإل اهلل. 

)26(  ينظر: »تاريخ الإ�سالم« )8/306(، وذكره الغزايل يف »اإحياء علوم الدين« )1/61( دون ن�سبة.
وُروي اأن عي�سى ابن مرمي عليه ال�سالم قال للحواريني: »اإمنا اأعلُِّمكم لتعملوا، لي�س لُتعجبوا يا ِملَح الأر�س، ول تف�سدوا؛ فاإن   
َلُح بامللح، واإن امِللح اإذا ف�سد مل ُي�سلْح ب�سيء، ول تاأخذوا ممن تعلِّمون من الأجر اإل مثَل الذي اأخذُت  ال�سيء اإذا ف�سد اإمنا ُي�سْ
منكم...«. اأخرجه ابن املبارك يف »الزهد« )283(، واأبو عبيد يف »اخلطب واملواعظ« )83(، وابن اأبي �سيبة )34241(، 
واأحمد يف »الزهد« )481(، وعبد اهلل بن اأحمد يف »زوائد الزهد« )414(، وال�سمرقندي يف »تنبيه الغافلني« )�س115(، 

واأبو نعيم يف »حلية الأولياء« )5/73(، )7/274(.
ام ومعاوية ر�سي اهلل عنهما. )27(  اأخرجه اأحمد )1426، 16832( من حديث الزبري بن العوَّ

واأخرجه اأبو داود )2761(، واحلاكم )4/352( من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.   
)28(  اأخرجه اأبو نعيم يف »حلية الأولياء« )5/218(.
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بال�سريعة،  ال�سادقة  التوعية  في  بدورهم  والعلماء  والمفتون  الأئمة  يقوم  اأن  ولبد 
والأعرا�س  الدماء  على  الجراءة  من  وتحذيرها  وحقوقهم،  النا�س  لمقامات  وحفظها 
الأمن  ورعاية  ال�ستقرار  على  وحفزها  والجتماع،  بالوحدة  واإ�سادتها  والأموال، 
والم�سالح، والدندنة حول هذه المو�سوعات في الو�سائل المختلفة، وفي كافة الظروف، 
فهي لي�ست ملًفا للطوارئ ُي�ستخرج حين الحاجة اإليه، ثم يعود اإلى اأدراجه المغلقة؛ هي 
ثقافة اإن�سانية اإ�سالمية يجب اأن تظل حّية في كل الأحوال، واأن يتوا�سى العلماء والفقهاء 

بعر�سها، وت�سريف الحديث عنها.

اإن الحديث مرة عن �سيء منها ل يعني اأن المهمة انتهت، بل يجب التناول من نواح 
و�سرد  متنوعة،  لغات  م�ستوى  وعلى  ال�سرائح،  كافة  ومخاطبة  �ستى،  وباأ�ساليب  عدة، 
ومعالجة  الأباطيل،  وتفنيد  الحجج  واإقامة  والوعيد،  والوعد  والق�س�س  الن�سو�س 
ال�سبهات ب�سبر وطول نف�س وبلغة علمية �سهلة، واإذا اقت�سى المقام هجوًما على بع�س 
النحرافات فال حرج؛ بل هو معنى مطلوب، �سريطة اأن ل يكون الهجوم هو منطلق البيان 

والبالغ، لكي تكون لغة ال�سريعة الهادية، ولغة البالغ القراآني ال�سادق هي المحّكمة.

يجب اأن يكون في بالد الإ�سالم ح�سور دائم لخطاب ديني معتدل وم�ستقل في الوقت 
ي دوره كما  ذاته، فاإن الخطاب الديني حين ُيوّظف بطريقة غير �سحيحة ل ينفع ول يوؤدِّ

يجب. 

َطط والغلو والإغراق في التف�سيالت  الخطاب يجب اأن يكون معتدًل، بعيًدا عن ال�سَّ
ومراعاة م�سالح  اهلل،  ومراقبة  والإخال�س  بالتقوى  ملتزًما  للواقع،  والفروع، مالم�ًسا 
الفرد والجماعة والدولة والأمة، متو�سًطا ل يميل اإلى الأقوال الغالية اأو المت�سددة، ول 

اإلى الأقوال الجافية المتحللة. 

ويجب اأن يكون م�ستقاًل، ينطلق من ذاته وقناعاته وروؤيته ال�سرعية والتزامه الربانّي.



  يباب:دل�.ن ب��ل� ب:د�ن �

ـ 186 ـ

 َِّ اِميَن لِل َها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَّوَ ّيُ
َ
وهذا هو الم�سداق العملي لقوله �سبحانه: ﴿يَا أ

قَْرُب لِلّتَْقَوى 
َ
 َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أ

َّ
ال

َ
ِقْسِط َوال يَْجِرَمّنَُكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أ

ْ
ُشَهَداَء بِال

الَِّذيَن  َها  ّيُ
َ
أ َتْعَملُوَن﴾ ]المائدة: 8[، وقوله تعالى: ﴿يَا  بَِما  َخِبيٌر   ََّ إِّنَ الل  ََّ َواّتَُقوا الل

قَْربِيَن إِْن 
َ ْ
َواِلَديِْن َواأل

ْ
ِو ال

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
َِّ َولَْو َعلَى أ ِقْسِط ُشَهَداَء لِل

ْ
اِميَن بِال آَمنُوا ُكونُوا قَّوَ

ْو ُتْعرُِضوا 
َ
ُووا أ

ْ
ْن َتْعِدلُوا َوإِْن تَل

َ
َهَوى أ

ْ
 بِِهَما فَال تَتَِّبُعوا ال

َ
ْول

َ
َُّ أ ْو فَِقيًرا فَالل

َ
يَُكْن َغِنّيًا أ

ََّ َكاَن بَِما َتْعَملُوَن َخِبيًرا﴾ ]الن�ساء: )3)[. إِّنَ الل
فَ

يجب اأن ندرك اأن وجود هذا الخطاب في كل مجتمع هو �سمانة حقيقية لأمنه، بل 
ي دوًرا اأكبر، بل في حفظ  لوجوده، وبقدر ما ُيمنح من اال�ستقالل والحرية يملك اأن يوؤدِّ
وحدة المجتمع وقطع دابر الغلو، وت�سجيع مبادرات النمو والتطور والنهو�س الذي تحاوله 

المجتمعات العربية والإ�سالمية.

وعلى العلماء الربانيين اأن يقوموا بواجبهم من خالل عقد اللقاءات المفتوحة معهم، 
للجميع  حقيقية  مرجعية  ي�سكل  اأنه  ال�سرعي  العالم  وليعلم  اإليهم،  الو�سول  و�سهولة 

الحاكم والمحكوم على حد �سواء، وهذه بع�س الإ�ساءات في هذا الخ�سو�س: 

اأ  ـ  من المهمِّ اأن يكون ُدعاة الإ�سالم على و�سوح في منهج الدعوة ومعرفة مقا�سد 
الإ�سالم الكبرى. 

ة التفكير، والوعي بحقيقة  اإلى النعتاق من �سلطة النف�س، ومحدوديَّ ُي�سار به  وهذا 
ية ـ  اأحياًنا ـ  في بع�س المجتمعات، ومراعاة  الدعوة، وطرائق معالجة الأو�ساع المتردِّ

ة والكونيَّة في منهج التغيير والإ�سالح. ال�سنن ال�سرعيَّ

ب  ـ  ومن المهمِّ اأن ندِرك الإمكان ال�سرعيَّ والواقعيَّ الذي نعي�س فيه. 

اأعظم،  ياأتي بمفا�سد  ق الم�سالح، ول  م القدر الم�ستطاع الذي يحقِّ اأن نتفهَّ بمعنى 
ة التي يمار�س  ونعمل على تطبيق المعاني الإ�سالميَّة في المجتمعات الإ�سالميَّة، خا�سَّ
تها، فبع�س المجتمعات التي بهذه ال�سورة يفَتَر�س  �سدها تغييب جادٌّ يحاول طْم�س هويَّ
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اأن يكون الَقْدر الذي يحاِول اأهل الدعوة تحقيقه معهم متنا�ِسًبا في الإمكان مع الواقع 
الذي عا�سوه.

�سلى  اهلل  ر�سوُل  عليه  �سلَّى  وموؤمًنا،  �سالًحا  َمِلًكا  الحب�سة  في  النجا�سي  كان  لقد 
اأنه لم يكن يحكم بين الن�سارى  اهلل عليه و�سلم بعد وفاته، واأثنى عليه خيًرا)9)(، مع 
بالقراآن، ول ُيقيم كثيًرا من �سعائر الإ�سالم، كما ذكر ذلك ابن تيمية، فهذا مبلغه من 

الإمكان)30(.

اإن فكرة ا�ستدعاء التاريخ ومحاولة تغيير الواقع اإلى نمٍط، اأ�سبحت عودته م�ستحيلة 
بحكم ال�سنن الإلهية، وهي فكرة ا�ستولت على عقول دعاة و�سباب يعي�سون في القرون 
المتقدمة وجمالياتها وتقواها، ثم يعجزون عن ابتكار نمٍط يقتب�س روح ذلك الما�سي 

ويتواءم مع �سرورات الحا�سر ومقت�سياته التي تطيح بَمن تجاهلها، اأو تعامى عنها.

ج ـ على اأهل الدعوة اأن يوؤمنوا باأن هذه ال�سعوب الإ�سالميَّة ما تزال فيها الفطرة، 
ة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، حتى َمن انحرف في  ته، ومحبَّ وع�سمة الإ�سالم ومحبَّ

�سلوكه بدرجة ُمْزرية.

اأن  يجب  الثابتة  والمعاني  الكبرى،  الق�سايا  فمثل هذه  د،  موؤكَّ اأْمر  الجملة  في  هذا 
فلي�س  الإثم،  بكبائر  المجاهرين  بل  الع�ساة،  الم�سلمين، حتى  �سائر  ُتحيا في �سفوف 
مه �سباب الدعوة اإلى عوام النا�س و�سوادهم لي�س فيه اإل  �سحيًحا اأن الخطاب الذي يقدِّ

لغة النهي عن المنكر.

الإيمان في  وبناء  الخطاب،  الأ�سل في  تكون هي  اأن  بالمعروف يجب  الأمر  لغة  اإن 
الإ�سالم  باأ�سول  عنايته  فاإن  المعا�سي،  بع�س  على  بقي  لو  حتى  النا�س،  �سواد  قلوب 

مة تْرك المعا�سي. ِمِه الكبار هو الأهمُّ تحقيقه مع عباد اهلل، وهو مقدِّ وِع�سَ

اأبي  153( من حديث  ـ   1328(، و»�سحيح م�سلم« )151   ،1327  ،1317 )21(  كما يف »�سحيح البخاري« )1245، 
هريرة وجابر وعمران بن ُح�سني ر�سي اهلل عنهم. 

)30(  ينظر: »منهاج ال�سنة النبوية« )5/111 ـ  112(، و»اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم«.
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ة  ة اإلى مجتمعات مثاليَّ ر بقلب المجتمعات الإ�سالميَّ د ـ يجب اأن ندِرك اأننا حين نفكِّ
في هذه  رها اهلل  َقدَّ التي  ال�سنن  ندِرك حقيقة  لم  اأننا  يعني  فهذا  والعلم،  الديانة  في 

الأمة.

وا�سعة من  وفيها بحمد اهلل طبقة  الأبرار،  الأخيار  اع من  ُنزَّ ة فيها  الأُمَّ اأن  �سحيح 
اأ�سحاب العلم والدين والخلق والف�سيلة، لكن جمهورها فيه جهل وتق�سير مع خير كثير.

و»النا�ُس كاإبل مائة«، كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم))3(.

ر على م�ستوى التطبيق  فهذا المعنى كما اأنه على م�ستوى العمل، فينبغي اأن ُي�ستح�سَ
. لالأمر ال�سرعيِّ

وفي  ولغتهم،  منهجهم  على  الت�ساوؤم  غلبة  ِمن  الدعاة  بع�س  يتخلَّ�س  اأن  يجب  ـ  هـ 
ي�ستعمل  ل  اأنه  العلم  وطالب  الداعية  ُيْدِرك  حينما  فاإنه  الم�سلمين،  عوام  مع  تعاملهم 
ـ   ـ  في الحقيقة  َف�س النهائيَّ في محاولت الإ�سالح والدعوة، فهو  الأوراق الأخيرة والنَّ
يتخلَّ�س ِمن كثير من الأخطاء، وربما داخل الداعية ال�سعور بالياأ�س من الإ�سالح ب�سبب 

هذه التوقعات. 

اأٌة للعمل والقيام بدين اهلل، ودْفع ال�سيئة بالح�سنة،  ة اليوم ـ  مع ما فيها ـ  مهيَّ اإن الأُمَّ
اء، كما في الحديث  رَّ اء وال�سَّ رَّ والمجادلة بالتي هي اأح�سن، واأَْمُر الموؤمن خيٌر كلُّه في ال�سَّ

هيب ر�سي اهلل عنه))3(. عن �سُ

واحدة،  بلغة  التعامل  الإ�سالميُّ من  الخطاب  يتخلَّ�س  اأن  ة  ال�سرعيَّ الحكمة  ـ من  و 
ة في الواقع ال�سيا�سيِّ التي تعي�سه،  حيث تجد بع�س اأهل الدعوة والعلم َجَمَع اأزمة الأُمَّ

فتراه ل يمار�س اإل هذه اللغة، واأن الواقع ال�سيا�سيَّ هو كل ق�سايا الأمة.

)31(  اأخرجه البخاري )6418(، وم�سلم )2547( من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، بلفظ: »اإمنا النا�ُش كاالإبٍل املائٍة، 
ل تكاُد جتُد فيها راحلًة«. 

)32(  اأخرجه م�سلم )2111( بلفظ: »عجًبا الأْمِر املوؤمِن! اإن اأمَره كلَّه له خرٌي، ولي�ش ذاك الأحٍد اإال للموؤمِن، اإن اأ�سابته �سراُء 
�سكَر فكان خرًيا له، واإن اأ�سابته �سراُء �سرَب فكان خرًيا له«.
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وتِجد نمًطا اآخر من الخطاب الإ�سالميِّ ل يخاِطب اإل اأهل ال�سالح والِبرِّ والتقوى، 
ر هنا الكالم في الأ�سول الواجبة، وربما  وَّ بهم بالم�سروعات والف�سائل حيث ل ُيَت�سَ يوؤدِّ

يكون هذا الخطاب اأداة لتق�سيم المجتمع الإ�سالمي اإلى طبقات تعي�س العزلة وال�سراع 
ال�سعوريَّ بين اأهل الدعوة والتربية، وبين بقية طبقات المجتمع الم�سلم الذي قد ل 

، لكنه م�سلم وفيه خير. يكون ذا طابع دعويٍّ

اإن الر�سل ُبِعثوا اإلى قوم م�سركين، وهكذا اأتباعهم، فيجب اأن يخاِطبوا كلَّ اأحد، 
فاإن جميع عباد اهلل ُيوؤَمرون بالمعروف، وُينَهون عن المنكر.

ة، واأن  ة المواقع الدعويَّ ومن المهمِّ هنا اأن يعَمل �سباب ال�سحوة ودعاتها على كافَّ
ا فيما هو مما يقَبل  ا، ويعذر بع�سهم بع�سً ق بع�سهم بع�سً ا، وي�سدِّ ر بع�سهم بع�سً بِّ ُي�سَ

الختالف والتنوُّع والجتهاد.

اإن على دعاة الإ�سالم اأن يكونوا اأكثر تاأ�سياًل وواقعيَّة؛ فاإن تقدير دائرة ما َيْقَبل 
الجتهاد، وما ل َي�َسُع فيه الخالف، واأمثال ذلك من اأكبر مقا�سد ال�سريعة واأخ�سِّ 

مقامات العلم، وهذا ي�ستلِزم اأن ُتحَكم هذه الق�سايا بالأدلَّة ال�سرعيَّة من الكتاب 
وال�سنة والإجماع. 

 ز ـ  يجب اأن ُيربَّى �سباب الدعوة و�سواد الم�سلمين عموًما على قواعد ال�سرع الفا�سلة 
في التعامل والحكم على الق�سايا والمجتمعات والأعمال الإ�سالميَّة، وحتى من الأعيان 
البالد  من  كثير  في  توجد  التي  الجماعات  داخل  الحركة  اأو  والدعوة  العلم  اأهل  من 

الإ�سالميَّة. 

ه هذا الدين والدعوة اإليه، وق�سد َهدي ر�سول اهلل �سلى  ومن هنا، فاإنَّ كلَّ َمن اأهمَّ
م َقْدُره وُيثَنى عليه  اهلل عليه و�سلم في دعوته ح�سب ما اأمكنه، فهذا مما ينبغي اأن يعظَّ
ح  بخير، وُيعان على طاعة اهلل والدعوة اإلى دين الإ�سالم، وما يكتنفه من الخطاأ ي�سحَّ
ر: ﴿فوجدا عبًدا من عبادنا آتيناه رحمة  بالدليل والرفق؛ فاإن اهلل تعالى قال عن الَخ�سِ
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من عندنا وعلمناه من لدنا علًما﴾ ]الكهف: ))[، فهكذا اأهل الدعوة اإلى دين الإ�سالم 
عليهم اأن يربُّوا اأنف�سهم على الرحمة والعلم، فاإن الداعي ل بدَّ له ِمن جمعهما. 

« فهذه من القواعد الفا�سلة، فلي�س ممكًنا اأن يكون الدعاة   و»كلٌّ يوؤَخذ ِمن قوله وُيَردُّ
واأهل العلم ل يقولون اإل �سواًبا، فاإنهم لي�سوا مع�سومين، بل منهم َمن ُيخطئ في�سيب 

ة على الخطاأ. غيره، ول يجَمع اهلل الأُمَّ

وعليه فينبغي اأن نعلم اأن ِمن اأكبر مقا�سد ال�سريعة جْمَع القلوب على الدين والهدى، 
ْفق في البيان والدعوة. والرِّ

الخطاأ  لكن  خطاأ،  والخطاأ  �سواب،  ال�سواب  اأن  على  النا�س  يتربَّى  اأن  ينبغي  وهنا 
ين. الواحد ل يقت�سي �سرورة م�سادرة الآخرين، اأو الرمي بال�سَّ

ة مَمن هم على الإ�سالم، وَيْقَتدون بالكتاب وال�سنة  ومما يوؤ�ِسف اأن طائفة ِمن الأُمَّ
غ بع�سهم لبع�س، واتخذ نوع ِمن هوؤلء العلَم بغًيا بينهم، كما اتخذه  في دعوتهم، قد تفرَّ
ف�سالء  بع�س  على  دخلت  التي  الكافرة  الأمم  اأخالق  ِمن  وهذا  قبل،  ِمن  الكتاب  اأهل 
كما  �سيء،  على  ـ   الإ�سالم  دعاة  من  ـ   غيره  يح�سب  ل  منهم  كثير  و�سار  الم�سلمين، 
اليهود ليست النصارى على شيء  اأن اليهود والن�سارى كان هذا خلقهم: ﴿وقالت 

وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾ ]البقرة: 3))[. 

وهذه من �سور الت�سبه العلميِّ باأحوال واأخالق اأهل الكتاب التي دخلت على بع�س اأهل 
العلم وال�سريعة في هذه الأمة.

ح ـ علماء الإ�سالم الكبار ودعاته ُيْعَرف لهم َقْدُرهم وف�سيلتهم، لكن ُيْعَلم اأن الَهْدي 
ه ل يعني اأن  َهْدي ر�سول اهلل، والدين هو ما �سرعه اهلل ور�سوله، فاأْن ُيْعَرف لأحد حقُّ
اإلى �سنة ظهرت، وحقٍّ بان  كالمه ل يقَبل النظر والمراجعة والخطاأ، بل الردَّ والتْرك 
بالدليل، وما زال علماء الإ�سالم يتراجعون ويختلفون، بل هذا هو الواجب على اأهل العلم 

ورجال الدعوة.
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م ال�سباب اْلُمْقِبل على الدعوة، والمبتدئ في طلب  اإن ِمن الخلق الفا�سل: األَّ يتقحَّ
التي  الكبرى  العلم  اأو م�سائل  الكبرى،  ة  الأُمَّ ِمن ق�سايا  له  ُقِدَر  لي�س هو مما  ما  العلم 
تحتاج �َسَعًة في العلم، وحذًقا في الراأي، و�سداًدا في العقل؛ فاأن َيْعِرف كلُّ واحد ما اأمره 
اهلل ور�سوله به، وما َنَدب اإليه في �سرع اهلل، هذا هو موافقة الهدى، والعمل باأدب اهلل 

ب به اأهل الإيمان، واهلل �سبحانه يبتلي العباد بما اآتاهم.  الذي اأَدَّ
اأهل االإ�سالم،  رات كامنة في نفو�ش �سواد  ة تحتِفظ بمقدَّ اأن االأُمَّ َنِعي  اأن  ـ علينا  ط 
تحت  للدين  وولئه  وديانته  اأ�سالته  كثيًرا عن  ُيغيَّب  ال�سواد  اأن جمهور هذا  اإدراك  مع 
ومناهج  الف�سائيات  عبر  ودينها  ة  لالأُمَّ المعادية  عات  التجمُّ مها  تقدِّ التي  الم�ساريع 
التعليم، ومجالت الوعي والتربية، وهنا ُيْفَتَر�س على دعاة الإ�سالم و�سباب ال�سحوة اأن 

ة مع هذه الم�ساريع بنف�س ال�سالح. يخو�سوا معارك جادَّ
اإن انح�سار مفهوم الجهاد في اأذهان كثيرين على جهاد القتال، لهو غفلة عن حقيقة 
ولئن  وال�سيف،  بالقراآن  النا�س  يجاِهد  اأن  ه  نبيَّ اأََمر  اهلل  فاإن  الر�سل؛  وَهْدي  الإ�سالم 
ة اأكثر  كانت هذه الم�ساريع التي تماِر�ُس تغييَب الوعي في كثير من المجتمعات الإ�سالميَّ
ة؛ فاإن الدعاة و�سباب ال�سحوة يحتفظون  ة والتخطيطيَّ امتياًزا في الإمكانات القت�ساديَّ
مونها،  التي يقدِّ رات الكامنة في نفو�س هذه المجتمعات والدعوة  بالتنا�سب بين المقدَّ
اأْمَرها،  ة الإيمانيَّة، ول ت�ستعجل  الثوابت والأ�سول الإ�سالميَّ اأن تعنى ببناء  والتي يجب 
الذي  المنهج  ف�ساد  اأو حتى  الياأ�س،  بلوغ  يعني  ل  فهذا  ال�ستجابة  قوم عن  ر  تاأخَّ فلئن 

ُيعاَلج به هذا الو�سع اأو ذاك.

ة اأن يبلِّغ عن اهلل ور�سوله ولو اآية اأو حديًثا، واأَلَّ يمتلكه  ليكن همُّ كلِّ واحد في هذه الأُمَّ
اأو اتخاذ طريق لي�ست م�سروعة في التعامل،  الحزن الذي ُيقعد عن العمل لدين اهلل، 
ة والمثاليَّة والنتقاء، فيِجد نف�َسه  اأو ال�سعور بعدم القدرة والطاقة، فيميل اإلى ال�سفائيَّ
على  و�سلطاًنا  حَكًما  عليهم  قائًما  ثم  و�سبابه،  الإ�سالم  دعاة  لإخوانه  مراجًعا  اأخيًرا 

ة في �سفوف اأهل الدعوة. ة وفاذَّ اأقوالهم واأعمالهم، يالحظ كلَّ �ساذَّ
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وهنا ربما خالطه �سعور اأن هذه هي الأ�سالة والديانة، وكثيًرا ما يكون هوؤلء مَمن 
اإخوانه،  ِظلِّ  فينعِك�س على متابعة  والبناء،  والتربية  والعمل  الت�سحيح  تعثًُّرا في  يعي�س 
لِّ ال�سورة الح�سنة؛ لأنه ل يرى اأخاه بل يرى ظلَّه، وهو ل يعِرف الظلَّ  فال يرى في الظِّ
ول يميز به، والظلُّ َقْدر م�سترك، وهنا ربما نا�سب ما يقول ابن حزم رحمه اهلل: »اإن 

ال�ستراك هو اأخ�سُّ اأ�سباب الغلط في المعارف والقيامات بين النا�س«.

***
2 ـ م�سوؤولية المجتمع

ر في العنف لبد اأن ن�ستوعب اأن �سوًرا من اأ�سكال العنف قد تتحول اإلى قيم  حين نفكِّ
اجتماعية مقبولة، وتمار�س ب�سورة طبيعية مثل: 

اأـ   �سرامة المالمح والق�سمات، والتر�سم الإمبراطوري المتعاظم، وهي حالة نف�سية، 
ولها اآثار �سلوكية عديدة، وقد ي�ستقر في ثقافة البع�س اأن قوة ال�سخ�سية تعني �سناعة 
د اإرهاب الآخرين بالهيئة  الرعب، واأنك حالما تظهر يتجمد الآخرون مكانهم، فتتق�سَّ

الم�سطنعة المتكلَّفة.

وقد قال َجرير ر�سي اهلل عنه: »ما حجبني النبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم منذ اأ�سلمُت، 
م في وجهي«)33(.  ول راآني اإل تب�سَّ

والت�ساتم  وال�سراخ،  وال�سجيج  وال�سخب  العالية  بالأ�سوات  اللفظي  العدوان  ـ   ب 
والتهديد بالكالم، وحتى عند المواقف العاطفية قد ن�ستخدم لغة خ�سنة.

ـ  العدوان �سد الأ�سياء، فالأبواب ُت�سرب بعنف، والكرا�سي والطاولت، والأثاث  ج 
العامة،  والأماكن  الجدران  على  الرديئة  الع�سوائية  والكتابة  والكتب،  والأدوات  ُيبعثر، 

وتك�سير الأدوات، وته�سيم النوافذ، واإ�سعال الحرائق. 

)33(  اأخرجه البخاري )3035(، وم�سلم )2475(.
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اأن  ُروي  وقد  الخالفات،  واإ�سعال  العواطف،  وته�سيم  القلوب،  لتك�سير  مدرج  وهذا 
در لغير م�سلحة)34(. النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم نهى عن قطع ال�سِّ

الحقوق  على  والعدوان  القتل،  اأو  والمهاجمة،  بال�سرب  الآخرين  �سد  العدوان  ـ   د 
اإخوة  بـ»الأجانب«، وهم حقيقة  اأحياًنا  ن�سميهم  للنا�س، وخا�سة ممن  والأدبية  المادية 

اأحبة لهم الحقوق نف�سها، والبلد بلدهم.
نظرة  يغلبها  العربية،  المجتمعات  من  كثير  في  ال�سائدة  الثقافة  اأن  الموؤ�سف  ومن 
وال�سنة  الكتاب  ن�سو�س  اأن  حين  في  بالمقيمين،  وال�ستخفاف  والتهمي�س  الزدراء 
م�ستفي�سة في رعاية حقوق النا�س والإخوة الم�سلمين، وتحريم الظلم والحتقار والتمييز.

الآخرين، ورعاية  الفرد على احترام  ي  تربِّ التي  الثقافة الأخالقية  م  نعمِّ اأن  يجب 
من  االأح�سن  واختيار  ال�سليم،  الذوق  والتزام  العامة،  الم�سالح  وحفظ  حقوقهم، 
ْحَسُن﴾ 

َ
أ ِهَي  الَِّتي   

ْ
َيُقولُوا ِِعبَاِدي 

لّ ﴿َوقُل  �سبحانه:  لقوله  تحقيًقا  والفعل،  القول 
 ،](8 ]الزمر:  ْحَسنَُه﴾ 

َ
أ َفيَتَِّبُعوَن  َقْوَل 

ْ
ال يَْستَِمُعوَن  وقوله: ﴿الَِّذيَن   ،](3 ]الإ�سراء: 

ّبُِكم﴾ ]الزمر: ))[. ن ّرَ نِزَل إِلَيُْكم ّمِ
ُ
ْحَسَن َما أ

َ
وقوله: َواتَِّبُعوا أ

وما اأحوجنا اإلى اإحياء هدي الأنبياء عليهم ال�سالم في هذا الجانب وغيره، وتعليم 
النا�س اأنه من ال�سنة، واأن العبد ينال به الثواب الجزيل، والدرجات الرفيعة.

بي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اإن الرجَل ليدرُك بح�سِن اخُلُلق  وفي الحديث اأن النَّ
درجَة ال�سائم القائم«))3(.

)34(  اأخرجه اأبو داود )5231(، والن�سائي يف »الكربى« )8557(، والبيهقي )6/230(، وال�سياء )1/237( 

.)2/5(
ول ي�سح يف قطع ال�سدر حديث، كما قال اأحمد والعقيلي وغريهما. ينظر: »�سعفاء العقيلي« )2/12(، )4/315(، و»العلل   
ـ    4/502( والإيهام«  الوهم  و»بيان   ،)80 ـ   )�س76  قدامة  لبن  للخالل«  العلل  من  و»املنتخب   ،)2/167( املتناهية« 

.)6(4( ال�سحيحة«  و»ال�سل�سلة   ،)503
)35(  اأخرجه اأحمد )25013(، واأبو داود )4718(، وابن حبان )480(، واحلاكم )1/60( من حديث عائ�سة ر�سي 

اهلل عنها، وله �سواهد. ينظر: »ال�سل�سلة ال�سحيحة« )522، 714، 715، 1510(. 
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الإ�سالم والعنف يف الغرب

الأ�ستاذ ع�سام تليمة
ع�سو التحاد العالمي للعلماء الم�سلمين

مقدمة
ل �سك اأن الحدث الأخير الذي تابعه الجميع في فرن�سا، من قتل عدد من العاملين 
في جريدة فرن�سية، �سدرت منها ر�سوم م�سيئة للنبي محمد �سلى اهلل عليه و�سلم، وما 
تبع ذلك من اأحداث، جعلت النا�س تت�ساءل وتختلف حول هذا الأمر، ومدى �سرعيته، 
العاملين  من  عدد  بقتل  بالرد  ذلك  عن  التعبير  �سواء  اأو  ون�سرها،  الر�سوم  �سواء 
بالجريدة، وينبغي األ تدفعنا العواطف بعيدا عن منهج الإ�سالم الو�سطي، المبني على 
الأدلة والبراهين، لبيان الموقف ال�سرعي في هذه الحادثة، وغيرها من الأحداث التي 
الغربيين لمقد�سات  الم�سلمين من  اإ�ساءة غير  والآخر، كرد فعل على  الحين  بين  تثار 
الم�سلمين، وهي حادثة حدثت من قبل، وتحدث، و�ستحدث بال �سك، ما دام هناك هذا 
اأو المتوهم بين الإ�سالم والأديان الأخرى. وما دام رد  ال�سراع وهذا ال�سدام القائم 
الفعل عنيفا، اأو لونا من األوان العنف، اأو غير عنيف، فاإن ظاهرة ال�ستفزاز للم�سلمين 
الم�سلم، يت�سم بالعنف  ال�سباب  في الغرب وغيره م�ستمرة، يراد بها دوما رد فعل من 

والحدة. 
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من  يتذّرع  حينما  يتفاقم  خطره  فاإّن  ذاته  في  خطيرا  �سلوكا  العنف  هذا  كان  واإذا 
فاإذا  لهم  تفتعل  اأو  يفتعلونها  �سرعية  فتاوى  عن  فيه  وي�سدرون  بالإ�سالم  يقترفونه 
التهام يتجاوز الفاعلين ليوجه اإلى الإ�سالم نف�سه، وهو الأمر الذي ي�ستلزم بيانا لموقف 
الإ�سالم من العنف عاّمة وموقفه من العنف الذي يمار�سه بع�س الم�سلمين في البالد 
غير الإ�سالمية، وذلك ما ي�سعى هذا البحث اإلى القيام به تاأ�سي�سا على الروؤية الإ�سالمية 
اإلى الأديان الأخرى، وتاأ�سيال لوجود الم�سلمين في البالد غير الإ�سالمية وما ي�ستلزمه 
ذلك من المبادئ والأحكام، وانتهاء اإلى مناق�سة من ي�سرعون للعنف في هذه البالد ورّد 

اأقاويلهم والإدانة ال�سرعية لما ُيقترف في هذا ال�ساأن با�سم الإ�سالم. 

اأول ـ موقف الإ�سالم من الختالف الديني
يقول  اتباعه،  عليهم  يجب  الذي  الحق،  دين  باأنه  اأتباعه  يوؤمن  دين  الإ�سالم 
َِّ اإلِْسالُم ﴾   اآل عمران: 9)، واأن ابتغاء اأي دين اآخر يحبط  يَن ِعنَد الل تعالى:﴿  إِّنَ الّدِ
ُيْقبََل  فَلَن  ِدينًا  اإلِْسالِم  َغيَْر  يَبْتَِغ  ﴿َوَمن  تعالى:  يقول  منه،  يقبل  ول  الإن�سان،  عمل 

ِمنُْه﴾اآل عمران: )8.

ويلتزم  به،  يوؤمن  الذين  الحق  دين  هو  الإ�سالم  باأن  الجازم  العتقاد  هذا  ورغم 
الآخرين  اأحقية  تقوم على  واأتباعها نظرة  الأخرى  الأديان  اإلى  ينظر  اأنه  اإل  بتعاليمه، 
في  وروؤيته  فل�سفته  لالإ�سالم  لأن  �ساء،  ما  اعتقاد  اإن�سان  فلكل  الديني،  الختالف  في 
نظرته لالأديان ال�سماوية وغير ال�سماوية، تقوم على اأ�س�س مهمة ووا�سحة تجاه الإن�سان 

ومعتقده الديني، وهي نظرة تقوم على هذه الأ�س�س:

الإ�سالم بالختالف الديني اعتراف  ـ    1
لقد خلق اهلل الخلق وترك لهم حرية الختيار، في الإيمان باهلل، اأو الكفر به، فقال 
الكهف:   ﴾ يَْكُفْر 

ْ
فَل َشاء  َوَمن  يُْؤِمن 

ْ
فَل َشاء  َفَمن  ّبُِكْم  ّرَ ِمن  َحّقُ 

ْ
ال ﴿َوقُِل  تعالى: 

العقدي،  بالنقاء  يتميز  الذي  المجتمع  على  الإن�سان  يح�سل  اأن  الم�ستحيل  ومن   ،(9
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اأو العقيدة الواحدة التي تنتظم مجتمعا واحدا، فقد فطر اهلل الإن�سان على الختيار، 
وحرية الختيار  ﴿َوَهَدْينَاُه الّنَْجَديِْن﴾  البلد: 0)، اأي طريق الخير وال�سر. 

قال   .3 الإن�سان:   ﴾ َكُفوًرا  ا  َوإِّمَ َشاِكًرا  ا  إِّمَ ِبيَل  الّسَ َهَدْينَاُه  ﴿إِنَّا  تعالى:  ويقول 
الطبري: »ننظر اأّي �سيء ي�سنع، اأّي الطريقين ي�سلك، واأّي الأمرين ياأخذ، قال: وهذا 

الختبار«.)1(

ويقول الزمخ�سري: »اأى: مكناه واأقدرناه في حالتيه جميعا. اأو دعوناه اإلى الإ�سالم 
باأدلة العقل وال�سمع: كان معلوما منه اأنه يوؤمن اأو يكفر، لإلزام الحجة. ويجوز اأن يكونا 
كقوله   كفورا  �سبيال  واإما  �ساكرا  �سبيال  اإما  ال�سبيل  عرفناه  اأى:  ال�سبيل،  من  حالين 

﴿ َوَهَدْينَاُه الّنَْجَديِْن﴾ وو�سف ال�سبيل بال�سكر والكفر مجاز«. )2(

وبموجب هذا الختيار الحر، من خالل خلق اهلل لالإن�سان، وحكمته باأن هذا المخلوق 
لها،  واأتباع  اأديان متعددة،  اأن وجود  الكفر، فمعنى ذلك  اأو  الإيمان  لي�س مجبورا على 
يختلف كل منهم عن الآخر في معتقده، وفي اإيمانه باهلل، اأن يكون هذا الختالف الديني 
قدرا محتوما، قدره اهلل على هذه الحياة، ومن الم�ستحيل اأن ي�ستطيع اإن�سان اأن يلغي 
﴿َولَْو  النا�س مختلفين دينيا:  اأراد اهلل، وفي ذلك يقول اهلل تعالى عن حكمة خلق  ما 
َوِلَذلَِك  َرّبَُك  َ َمن رَِّحَم 

ّ
إِال يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن  ًة َواِحَدًة َواَل  ّمَ

ُ
أ الّنَاَس  َرّبَُك لََجَعَل  َشاء 
َخلََقُهْم﴾ هود: 8))،9)).

يقول الزمخ�سري: »يعنى ل�سطرهم اإلى اأن يكونوا اأهل اأّمة واحدة، اأى: ملة واحدة، 
ًة واِحَدًة﴾ وهذا الكالم يت�سمن نفى  ّمَ

ُ
أ تُُكْم  ّمَ

ُ
أ ﴿إِّنَ هِذهِ  وهي ملة الإ�سالم، كقوله: 

ال�سطرار، واأنه لم ي�سطرهم اإلى التفاق على دين الحق، ولكنه مكنهم من الختيار 
فلذلك  فاختلفوا،  الباطل،  وبع�سهم  الحق،  بع�سهم  فاختار  التكليف،  اأ�سا�س  هو  الذي 
َ َمن رَِّحَم َرّبَُك﴾، اإل نا�ًسا هداهم اهلل ولطف بهم، 

ّ
إِال قال: ﴿َواَل يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن 

)1( انظر: تف�سري الطربي »24/12«.
)2( انظر: الك�ساف للزخم�سري »4/666«.
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فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه ﴿َوِلَذلَِك َخلََقُهْم﴾، ذلك اإ�سارة اإلى ما دل 
عليه الكالم الأّول وت�سمنه، يعنى: ولذلك من التمكين والختيار الذي كان عنه الختالف 

خلقهم، ليثيب مختار الحق بح�سن اختياره، ويعاقب مختار الباطل ب�سوء اختياره«. )3( 

وقال ابن جزي: »َول َيزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن« يعني في الأديان والملل والمذاهب، »َوِلذِلَك 
َخَلَقُهْم« قيل: الإ�سارة اإلى الختالف، وقيل: اإلى الرحمة، وقيل اإليهما«. )4( 

ـ   الكالم من م�سيئته   الذي دل عليه  اأي: ولذلك  وقال ر�سيد ر�سا: »ولذلك خلقهم 
واآرائهم  ومعارفهم  علومهم  في  والتفرق  م�ستعدين لالختالف  فيهم، خلقهم  تعالى  ـ  
الدين  ذلك:  ومن  اأعمالهم،  في  واختيارهم  اإرادتهم  من  ذلك  يتبع  وما  و�سعورهم، 
المادية  خلقه  لأ�سرار  مظهرا  يكونوا  اأن  وحكمته:  والع�سيان،  والطاعة  والإيمان، 

والمعنوية، في الأج�سام والأرواح، و�سننه في الأحياء«. )5( 
وبين كذلك: اأن هذه الحكمة من خلق النا�س لهم كامل الختيار دينيا، واأن كل موؤمن 
التي  الحرية  ينافي  فاإن ذلك  يكون موؤمنا،  يوؤمن كي  لم  باإكراه من  لي�س مطالبا  باهلل 
منحها اهلل للنا�س، لأن م�سيئة اهلل واإرادته اقت�ست اأن يخلقهم غير مكرهين، يختار كل 
منهم ما يقتنع به، ولي�س مقبول من اأحد اأن يكرههم ولو من باب حب الخير لهم، يقول 
نَت تُْكِرُه الّنَاَس َحّتَى 

َ
فَأ

َ
رِْض ُكلُُّهْم َجِميًعا أ

َ
تعالى: ﴿ َولَْو َشاء َرّبَُك آلَمَن َمن فِي األ

 ُمْؤِمِنيَن﴾ يون�س: 99. يقول ال�سيخ ر�سيد ر�سا: »اأي ولو �ساء ربك ـ   اأيها الر�سول 
ْ
يَُكونُوا

منهم  اأحد  ي�سذ  ل  كلهم جميعا  الأر�س  اأهل  يوؤمن  اأن  ـ   النا�س   اإيمان  على  الحري�س 
لخلقهم  �ساء  ولو  اإيجارا،  قلوبهم  في  ويوجره  اإلجاء،  الإيمان  اإلى  يلجئهم  باأن  لآمنوا، 
موؤمنين طائعين كالمالئكة ل ا�ستعداد في فطرتهم لغير الإيمان، وفي معنى هذا قوله 
ًة  ّمَ

ُ
 ﴾ »): 07)« وقوله: ﴿َولَْو َشاء َرّبَُك لََجَعَل الّنَاَس أ

ْ
ْشَرُكوا

َ
َُّ َما أ تعالى: ﴿َولَْو َشاء الل

)3( انظر: الك�ساف للزخم�سري »2/438«.
)4( انظر: انظر: الت�سهيل لعوم التنزيل لبن جزي »1/380«. 

)5( انظر: تف�سري املنار ملحمد ر�سيد ر�سا »12/160«.
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َواِحَدًة﴾ »)): 8))« والمعنى الجامع في هذه الآيات: اأنه لو �ساء اهلل األ يخلق هذا النوع 
الم�سمى بالإن�سان الم�ستعد بفطرته لالإيمان والكفر، والخير وال�سر، الذي يرجح اأحد 
الأمور الممكنة الم�ستطاعة له على ما يقابله ويخالفه باإرادته واختياره، لفعل ذلك، ولما 
ويجعله  العجيب  النوع  هذا  يخلق  اأن  حكمته:  اقت�ست  ولكن  الأر�س،  في  الإن�سان  وجد 
اأخرى،  اآيات  البقرة، وفي  اآدم من �سورة  بيانه في ق�سة  خليفة في الأر�س، كما تقدم 
نَت 

َ
فَأ

َ
هكذا خلق اهلل الإن�سان، منهم من يوؤمن به، ومنهم من ل يوؤمن به كما تقدم: ﴿أ

 ُمْؤِمِنيَن﴾ اأي: اإن هذا لي�س في ا�ستطاعتك اأيها الر�سول، 
ْ
تُْكِرُه الّنَاَس َحّتَى يَُكونُوا

 ﴾ 
ُ
باَلغ

ْ
َ ال

ّ
ول من وظائف الر�سالة التي بعثت بها اأنت و�سائر الر�سل: ﴿ِإِْن َعلَيَْك إِال

الدين  اأن  في  نزلت  اآية  اأول  وهذه   »4( :(0« بَِجّبَاٍر ﴾  َعلَيِْهم  نَت 
َ
أ َوَما   ﴿  »48  :4(«

فِي  َراَه 
ْ
إِك ﴿اَل  التنفيذ  للب�سر ول ي�ستطاع، ثم نزل عند  اأي ل يمكن  ل يكون بالإكراه، 

يِن﴾ البقرة: )))، اأي ل يجوز، ول ي�سح به«. )6(  الّدِ

رِْض 
َ
﴿َولَْو َشاء َرّبَُك﴾وتعلقت اإرادته باإيمان من على الأر�س، ﴿آلَمَن َمن فِي األ

بحيث لم يبق على وجه الأر�س كافر اأ�سال، بل يوؤمنون َجِميًعا مجتمعين بال  ُكلُُّهْم﴾ 
واليمان،  والكفر  والختالف،  الخالف  تقت�سي  الحكمة  ق�سية  لكن  وتفرقة،  اختالف 
الواردة من  التكاليف والتحميالت  والحق والباطل، والهداية وال�سالل، ليظهر �سرائر 
اهلل على األ�سنة ر�سله وكتبه، وكذا �سر المجازاة في الن�ساأة الأخرى، وحكمة خلق الجنة 
الدينية، ومتى جرت حكمة اهلل على هذا  والمعتقدات  الأخروية  الأمور  والنار، وجميع 
الّنَاَس﴾    ﴿تُْكِرُه  الموؤمنين،  تكثير  على  حر�سك  من  الر�سل  اأكمل  يا  نَت﴾ 

َ
فَأ

َ
﴿ أ

 ُمْؤِمِنيَن﴾ جميعا مع اأن بع�سهم مجبولون على 
ْ
وتلجئهم اإلى الإيمان ﴿َحّتَى يَُكونُوا

كفرهم، ولم يتعلق اإرادة اهلل وم�سيئته باإيمانهم«. )7( 

)6( انظر: تف�سري املنار »11/315،314«.
)7( انظر: الفواحت الإلهية املفاحت الغيبية لنعمة اهلل النخجواين »1/343«.
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2 ـ واجب حماية الأديان
كما اأن الم�سلم يحيا في اأي موطن كان، ومن اأهداف تمكنه في الحياة: حماية دور 
َِّ الّنَاَس  العبادة لدى الآخرين، وحماية حرياتهم الدينية، يقول تعالى:﴿َولَْوال َدْفُع الل

َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع ﴾ الحج: 40. َبْعَضُهم بِبَْعٍض لَُّهّدِ

يقول الإمام الزمخ�سري: »دفع اهلل بع�س النا�س ببع�س: اإظهاره وت�سليطه الم�سلمين 
الملل  اأهل  على  الم�سركون  ل�ستولى  ذلك  ولول  بالمجاهدة،  الكافرين  على  منهم 
ول  بيعا،  للن�سارى  يتركوا  ولم  فهدموها،  متعبداتهم  وعلى  اأزمنتهم،  في  المختلفة 
لرهبانهم �سوامع، ول لليهود �سلوات، ول للم�سلمين م�ساجد. اأو لغلب الم�سركون من اأّمة 
محمد �سلى اهلل عليه و�سلم على الم�سلمين وعلى اأهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموا 

متعبدات الفريقين«. )8( 

اأواخر القرن الرابع«: »ت�سمنت  اأهل  اأئمة المالكية »من  وقال ابن خويز منداد من 
هذه الآية المنع من هدم كنائ�س اأهل الذمة وبيعهم وبيوت نارهم«. )1( 

وهو ما قال به الإمام الليث، وعبد اهلل بن لهيعة الم�سريان، والإمام الليث بن �سعد 
الذي يعد من اأئمة المذاهب ل يقل علما عن مالك واأبي حنيفة، وعا�سر مالك، وكان 
راأيهما في  بينهما مرا�سالت، والآخر ابن لهيعة، وهو عالم محدث م�سري، فقد كان 
بناء الكنائ�س من اأن�سج الآراء، اإذ يقول: اإن بناء كنائ�س الن�سارى، هو داخل في عمارة 

دار الإ�سالم.)0)( وهو ما مال اإليه اأي�سا: الإمام ابن القا�سم المالكي.)))( 

)8( انظر: الك�ساف للزخم�سري »3/160«.
)1( انظر: التحرير والتنوير لبن عا�سور »17/271«.

)10( انظر: تاريخ م�سر وولتها للكندي �س131. نقال عن: احل�سارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري للم�ست�سرق الأملاين 
اآدم متز �س61.

)11( انظر: اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني �س 82 ـ 85. 
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كما اأن القراآن الكريم يبين اأن المخالف في الدين لي�س عدوا، اإنما العدو هو المحارب 
م�سالما  اليوم  يكون عدو  فقد  اأبدية،  لي�ست  المحارب عداوته  العدو  وحتى هذا  فقط، 
غدا، فال ي�سير عدوا، وقد يمار�س الإن�سان الم�سلم معه واجب الدعوة اإلى اهلل فيتحول 
ن 

َ
َُّ أ من كافر اإلى م�سلم، في�سبح حبيبا بعد اأن كان عدوا، يقول تعالى: ﴿َعَسى الل

وَّدًَة﴾ الممتحنة ـ الآية 7:. يقول  نُْهم ّمَ يَْجَعَل بَيْنَُكْم َوَبيَْن الَِّذيَن َعاَدْيتُم ّمِ
الأ�ستاذ �سيد قطب: »والقراآن الكريم يوؤكد هذا الت�سور ويكرره ليت�سل ركب الموؤمنين، 
فال ي�سعر بالغربة اأو الوح�سة �سالك، ولو كان وحده في جيل! ول يجد م�سقة في تكليف 
نه�س به ال�سالكون معه في الطريق! بعدئذ يعود فين�سم على هذه القلوب التي يعلم اهلل 
ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة التي تكلفهم هذه الم�سقة. ين�سم 
عليها بن�سمة الأمل الندية في اأن ين�سم هوؤلء الأعداء اإلى راية الإ�سالم، واإلى �سفوف 
الركين.. ثم  اأ�سا�سه  الود على  الجفوة وقيام  لزوال  الطريق  الم�سلمين فيكون هذا هو 
يخفف عنهم مرة اأخرى ـ  وهو ي�سع القاعدة الإ�سالمية الكبرى في العالقات الدولية 
بين الم�سلمين وغيرهم، فيجعل المقاطعة والخ�سومة خا�سة بحالة العداء والعدوان. 
فاأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو البر لمن ي�ستحق البر، وهو الق�سط في المعاملة 

والعدل:

 َُّ قَِديٌر َوالل  َُّ ًة، َوالل َموَّدَ ِمنُْهْم  الَِّذيَن عاَدْيتُْم  َوَبيَْن  بَيْنَُكْم  ْن يَْجَعَل 
َ
أ  َُّ ﴿َعَسى الل

ِمْن  يُْخرُِجوُكْم  َولَْم  يِن  الّدِ فِي  يُقاتِلُوُكْم  لَْم  الَِّذيَن  َعِن   َُّ الل َينْهاُكُم  رَِحيٌم. ال  َغُفوٌر 
 َُّ الل َينْهاُكُم  إِنَّما  ُمْقِسِطيَن. 

ْ
ال يُِحّبُ   ََّ الل إِّنَ  إِلَيِْهْم.  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتبَّرُ ْن 

َ
أ ِدياِرُكْم 

ْن 
َ
ْخرَُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم، َوظاَهُروا َعلى إِْخراِجُكْم أ

َ
يِن َوأ َعِن الَِّذيَن قاتَلُوُكْم فِي الّدِ

الُِموَن﴾. ولئَِك ُهُم الّظَ
ُ
تََولَّوُْهْم. َوَمْن َيتََولَُّهْم فَأ

بظله،  كله  العالم  اأن يظلل  ي�ستهدف  ونظام  الإ�سالم دين �سالم، وعقيدة حب،  اإن 
واأن يقيم فيه منهجه، واأن يجمع النا�س تحت لواء اهلل اإخوة متعارفين متحابين. ولي�س 
اإذا  هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا اإل عدوان اأعدائه عليه وعلى اأهله. فاأما 
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�سالموهم فلي�س الإ�سالم براغب في الخ�سومة ول متطوع بها كذلك! وهو حتى في حالة 
الخ�سومة ي�ستبقي اأ�سباب الود في النفو�س بنظافة ال�سلوك وعدالة المعاملة، انتظارا 
لليوم الذي يقتنع فيه خ�سومه باأن الخير في اأن ين�سووا تحت لوائه الرفيع. ول يياأ�س 

الإ�سالم من هذا اليوم الذي ت�ستقيم فيه النفو�س، فتتجه هذا التجاه الم�ستقيم.

وفي الآية الأولى من هذا المقطع؛ اإ�سارة اإلى هذا الرجاء الذي ل يغلب عليه الياأ�س في 
معر�س التخفيف على نفو�س بع�س المهاجرين، وتغذية قلوبهم المتعبة بم�سقة المقاطعة 
ْن يَْجَعَل بَيْنَُكْم َوَبيَْن الَِّذيَن عاَدْيتُْم ِمنُْهْم 

َ
أ  َُّ والحرب لالأهل والع�سيرة: ﴿َعَسى الل

َموَّدًَة﴾.

وهذا الرجاء من اهلل، معناه القطع بتحققه. والموؤمنون الذين �سمعوه ل بد قد اأيقنوا 
به، ولقد وقع بعد هذا بوقت ق�سير اأن فتحت مكة، واأن اأ�سلمت قري�س، واأن وقف الجميع 

تحت لواء واحد، واأن طويت الثارات والمواجد، واأن عاد الجميع اإخوة موؤتلفي القلوب.

ُ َقِديٌر«.. يفعل ما يريد بال معقب. »َواهللَّ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم«.. يغفر ما �سلف من ال�سرك والذنوب.. »َواهللَّ

واإلى اأن يتحقق وعد اهلل الذي دل عليه لفظ الرجاء رخ�ش اهلل لهم في موادة من 
لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم. ورفع عنهم الحرج في اأن يبروهم، 
واأن يتحروا العدل في معامالتهم معهم فال يبخ�سونهم من حقوقهم �سيئا. ولكنه نهى 
و�ساعدوا على  ديارهم  واأخرجوهم من  الدين  قاتلوهم في  لمن  الولء  النهي عن  اأ�سد 

اإخراجهم. وحكم على الذين يتولونهم باأنهم هم الظالمون«. )12(

وهو ما تم في الحقيقة في العهد النبوي، فقد اأ�سلم من كانوا اأعداء لالإ�سالم ونبيه 
و�سحابته، وراأينا من قتل بالأم�س من الكفار �سحابة، �ساروا موؤمنين اإخوة في الإيمان، 
فراأينا وح�سي قاتل الحمزة، ي�سلم، ول يطلب منه �سلى اهلل عليه و�سلم �سوى �سيء واحد، 

)12( انظر: يف ظالل القراآن ل�سيد قطب »6/3544،3543«.
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ولي�س من باب الت�سريع، بل من باب الطلب ال�سخ�سي مراعاة لنف�سه: »اإن راأيت اأن تغيب 
عني وجهك«.

وراأينا عمر بن الخطاب يرى قاتل اأخيه، وقد اأ�سلم، ويقف لياأخذ حقه، فقال له عمر: 
اإني ل اأحب اأن اأرى وجهك، فقال: اأوذلك مانعي من حقي؟ قال: ل، قال: ل يبكي على 
الحب اإل الن�ساء. وعمر نف�سه كان كافرا كارها لالإ�سالم، فدخل الإ�سالم، وتحول من 

عدو اإلى عمر باإ�سالم وقوته في الحق والدفاع عن الإ�سالم.

ثانيا ـ اأخالقيات الم�سلم في البالد غير الإ�سالمية
الإ�سالم دين مبادئ واأخالق، ولذا فهو يخالف كثيرا مما غزا النا�س في اأخالقهم 
من الح�سارة الغربية وفل�سفتها، من مثل قول ميكيافيلي: »الغاية تبرر الو�سيلة« ولكن 
من مبادئ الإ�سالم: »نبل الغاية، وطهر الو�سيلة« فالغاية ال�سريفة ل تتخذ لتحقيقها اإل 

الو�سيلة النظيفة.

1 ـ المواطنة ال�سالحة في البالد غير الإ�سالمية
والم�سلم الذي يعي�س في بالد الغرب، يعي�س فيها مواطنا �سالحا بكل معاني ال�سالح 
التي ق�سدها الإ�سالم منه، من حيث التزامه بدينه، وخدمته للمجتمع الذي يعي�س فيه، 
﴿ُهَو  تعالى:  يقول  ويعمرها،  بالخير،  يمالأها  اأن  الحياة  في  الم�سلم  الإن�سان  فر�سالة 
رِْض َواْستَْعَمَرُكْم ِفيَها ﴾هود: ))، فقوله: ﴿اْستَْعَمَرُكْم ﴾ يقول اللغويون: 

َ
َن األ ُكم ّمِ

َ
نَشأ

َ
أ

اإليكم عمارة الأر�س، ويقول الزمخ�سري: »َوا�ْسَتْعَمَرُكْم  اأي طلب  ال�سين والتاء للطلب، 
ِفيها واأمركم بالعمارة، والعمارة متنوعة اإلى واجب وندب ومباح ومكروه«.)3)(

)13( انظر: الك�ساف للزخم�سري »2/407«.
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في  نافعا  ع�سوا  يكون  اأن  على  الم�سلم  تحث  التي  الإ�سالم  لن�سو�س  المتاأمل  اإن 
مجتمعه، يراها ن�سو�سا عامة في اأمرها له بذلك، فهي ال ت�سترط اأن يكون هذا الخير 
يقول  والبر،  الخير  وجوه  كل  في  عامة،  الخير  بفعل  تاأمره  بل  الم�سلم،  لأخيه  موجها 
َخيَْر لََعلَُّكْم 

ْ
َها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َرّبَُكْم َواْفَعلُوا ال ّيُ

َ
تعالى: ﴿يَا أ

ُتْفِلُحوَن﴾ الحج: الآية 77.

ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأحب النا�س اإلى اهلل: اأنفعهم للنا�س، يك�سف عنه كربة، 
اأو يق�سي عنه دينا، اأو يطرد عنه جوعا، ولأن اأم�سي مع اأخ لي في حاجة اأحب اإلي من اأن 

اأعتكف في هذا الم�سجد  ـ  م�سجد المدينة  ـ  �سهرا«.)4)(

يكون  النا�س  ونفع  للنا�س«.)))(،  اأنفعهم  النا�س  »خير  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  ويقول 
اأي  لعياله،  اأنفعهم  اإليه:  واأحبهم  اهلل،  عباد  فاإنهم  وجاهه،  بماله  اإليهم،  بالإح�سان 
اأ�سرفهم عنده، اأكثرهم نفعا للنا�س، بنعمة ي�سديها، اأو نقمة يزويها عنهم دينا اأو دنيا، 
ومنافع الدين اأ�سرف قدرا، واأبقى نفعا قال بع�سهم: هذا يفيد اأن الإمام العادل خير 
النا�س، اأي بعد الأنبياء، لأن الأمور التي يعم نفعها ويعظم وقعها ل يقوم بها غيره، وبه 
نفع العباد والبالد، وهو القائم بخالفة النبوة في اإ�سالح الخلق، ودعائهم اإلى الحق، 

واإقامة دينهم، وتقويم اأودهم، ولوله لم يكن علم ول عمل«. )16(

َلف،  ُلف ول ُيوؤْ ُلف وُيوؤَْلف، ول خير فيمن ل َياأَ ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »الموؤمن َياأَ
وخير النا�س اأنفعهم للنا�س«.)7)( 

ال�سحيحة »)90«  ال�سل�سلة  الألباين يف  اإ�سناده  ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، و�سحح  ال�سغري »))8« عن  الطرباين يف  رواه   )(4(
و�سحيح الرتغيب والرتهيب »3)))«

ال�سغري  الألباين يف �سحيح اجلامع  ال�سهاب عن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما، و�سححه  الق�ساعي يف م�سند  )))( رواه 
.»3(89«

)))( انظر: في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري للمناوي »3/)48«.
)7)( رواه الق�ساعي يف م�سند ال�سهاب »9))« »)/09)« وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري »))))« وال�سل�سلة ال�سحيحة 

.»4((«
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وح�سن  �سدره،  ل�سالمة  به،  وياأن�س  غيره،  ياألف«  »الموؤمن  ال�سنعاني:  الإمام  قال 
خير  »ول  اإلًفا،  لهم  وكونه  حاله،  لح�سن  النا�س  ياألفه  »ويوؤلف«  طويته.  و�سالح  خلقه، 
اإيثاًرا  فيمن ل ياألف« فاإنه ل�سوء خليقته، وقبيح طريقته، وخبث طويته، اإل اأن يتركهم 
النا�س  يترك  ل  لأنه  يوؤلف«  »ول  عنهم،  ل�سره  وتبعيًدا  مولة،  بطاعة  وانفراًدا  لتقواه، 

األفته، اإل لقبح حاله، ول�سوء خلقه، ورداءة ع�سرته«. )18(

اأم  �سواء كان مجتمعا م�سلما  اإليه،  والإح�سان  المجتمع  نفع  وقد تجلى تطبيق مبداأ 
غير م�سلم، في القراآن الكريم، ومنذ العهد المكي، فراأيناه يحث الم�سلم على الت�سدق 
من ماله على غير الم�سلم، واأن يعطيه من النذور والكفارات، يقول تعالى: ﴿َوُيْطِعُموَن 
ِسيًرا﴾ الإن�سان: 8، والآية مكية، وقد كان الأ�سرى 

َ
َعاَم َعلَى ُحّبِِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوأ الّطَ

اأ�سيرهم  كان  قتادة:  وقال  ي�ستاأ�سر)0)(.  الم�سلم  يكن  فلم  ال�سرك)9)(،  اأهل  من  حينئذ 
يومئذ الم�سرك. )21(

ما  على  الفطر)))(،  �سدقة  من  هبان  الرُّ اأعطى  من  التابعين  اأئمة  من  راأينا  بل 
اأول: فهي مرتبطة  اأهمية كبرى عند الم�سلم من عدة جهات،  تمثله �سدقة الفطر من 
وهي  رم�سان،  ب�سهر  مقرونة  فهي  وال�سوم،  الزكاة  الإ�سالم:  في  هامتين  بفري�ستين 

مطهرة لل�سائم من اللغو والرفث. 

�سدقة  اأما  الفقراء،  على  لتوزعها  الدولة  اأو  الحاكم  يجمعها  المال  زكاة  اأن  ثانيا: 
الفطر فالم�ستحب اأن يوزعها الم�سلم بنف�سه. ثالثا: اأن زكاة المال تجب على من ملك 
الفطر، فهي تجب على من  اأما �سدقة  الفقير،  توفر مع  الزكاة وهو مبلغ قلما  ن�ساب 
يملك قوت يوم وليلة العيد، ومعنى هذا اأن عدد معطي زكاة الفطر اأكبر من زكاة المال. 

)8)( انظر: التنوير �سرح اجلامع ال�سغري لل�سنعاين »0)/0)4،))4«.
)9)( انظر: فقه الزكاة للدكتور يو�سف القر�ساوي »)/0)7«.

)0)( انظر: لطائف الإ�سارات للق�سريي »3/3))«.
)))( انظر: الك�ساف للزخم�سري »8/4))« واملحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز لبن عطية »)/0)4«.

)))( انظر: امل�سدر ال�سابق.
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2 ـ حرمة دماء واأموال واأعرا�س غير الم�سلمين
ومما يوؤ�سف له: ما يقوم به بع�س الم�سلمين ممن لم يفهموا الإ�سالم فهما �سحيحا، 
من اعتداء على الدماء، اأو الأعرا�س، اأو الأموال: �سواء بال�سرقة، اأو الخداع، اأو اأخذ بدل 
البطالة دون ا�ستحقاق، مدعيا اأن هذا مال غير م�سلمين ول حرمة فيه، فكل هذا مما 

يحرمه ويجرمه الإ�سالم، لأنه لون من اأكل اأموال النا�س بالباطل.

اإن دخول الم�سلم في بالد غير الم�سلمين، �سواء بتاأ�سيرة دخول بغر�س الزيارة، اأو 
تحويلها فيما بعد لإقامة ق�سيرة اأو دائمة، ثم حمله لجن�سية البلدة التي اأقام فيها فترة 
من الزمن ح�سب قوانين البالد، هذا بمثابة عقد »الأمان« بلغة الفقه الإ�سالمي؛ عقده 
اأ�سئلة  وفيه  طلبا،  يمالأ  اأنه  ذلك:  على  �سرط ح�سوله  من  اإن  النا�ش، حيث  هوؤالء  لك 
اأمنية وا�سحة، هل �سيدخل البالد بنية الإرهاب اأو القتل؟ ومعلوم اأنه بطلبه الذي قدمه 
لل�سفارة، اأو لوزارة الداخلية، اأو �سوؤون الهجرة، اأيا كان الم�سمى في كل دولة، فهذا عقد 
بينه وبينهم، بعدم اإحداث اأمر في بالدهم، اأو قتل اأحد على اأرا�سيهم، اأو ارتكاب اأي 
مخالفة القانون، فاإذا فعل ذلك كان قد اقترف محرما حرمه الإ�سالم، وذلك لعدة اأدلة 

منها: 

3 ـ براءة الإ�سالم ممن قتل اآمنا
 قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم في �ساأن من غدر بمن اأعطاه الأمان، ف�سفك 
ن رجال على دمه ثم قتله، فاأنا من القاتل بريء، واإن كان المقتول  دمه: »اأيُّما رجل اأَمَّ
كافرا«)3)(، وفي رواية: »فاإنه يحمل لواء َغْدر يوم القيامة«.)4)( وفي رواية: »اإذا اطماأن 

الرجل اإلى الرجل؛ ثم قتله: ُرفع له لواء غدر يوم القيامة«.)))(

)23( رواه ابن حبان »)98)« عن عمرو بن احلمق ر�سي اهلل عنه، وح�سن اإ�سناده ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط، و�سححه ال�سيخ االألباين 

يف �سحيح اجلامع ال�سغري برقم »8)0))«.
)24( رواه ابن ماجة »88))« عن عمرو بن احلمق ر�سي اهلل عنه.

)))( رواه احلاكم »8040« »3/4)3« و�سححه ووافقه الذهبي، والن�سائي يف الكربى »88)8« »78/8« عن عمرو بن احلمق ر�سي 
اهلل عنه، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري »7)3«.
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فعن  الكذاب،  الثقفي  للمختار  قتل �سحابي جليل  مانعا من  الحديث  كان هذا  وقد 
رفاعة بن �سداد القتباني قال: لول كلمة �سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لم�سيت 
فيها بين راأ�س المختار وج�سده، �سمعته يقول: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من 

ن رجال على دمه فقتله: فاإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة«.)))( اأَمَّ

والمختار الثقفي ادعى النبوة، وعده �سراح الأحاديث من الدجالين والكذابين الذين 
اأخبر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بخروجهم. )27(

ذلك  كان  �سواء  اأماًنا،  له  عقد  دمه«:  على  رجاًل  اأمن  »من  الحديث:  �سراح  ويقول 
اأو على ماله  اأو امراأة. »فقتله« بعد الأمان،  اأي الموؤمنين،  اأو رجاًل من  اإماًما،  الموؤِمن 
ة »واإن  فاأخذه، »فاأنا بريء من القاتل«، لأن اهلل اأوجب الوفاء بالعهود، والأمان عقد ذمَّ
كان المقتول كافًرا« فاإن كفره ل يبيح نق�س اأمانه، وهذا اأمر تعداه غالب ملوك الدنيا، 

وكثير من اأ�سرار الأمة«. )28( 

فتاأمل هنا اإنكار الإمام ال�سنعاني على من يوؤمن �سخ�سا ثم يقوم بالغدر به بقتله، 
وبيان اأنه �سار فعال ياأتيه غالب ملوك الدنيا في زمانه، وو�سف من يفعل ذلك من عامة 

النا�س، باأنهم: �سرار الأمة!! 

)))( رواه اأحمد »)/3))، 4))« واخلرائطي يف »املكارم« »9)« و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم »440«.
)27( قال اأبو داود: حدثنا عبد اهلل بن اجلراح عن جرير عن مغرية عن اإبراهيم قال: قال عبيدة ال�سلماين بهذا اخلرب، قال: فذكر 

نحوه، فقلت له: اأترى هذا منهم يعني املختار؟ فقال عبيدة: اأما اإنه من الرءو�س.
اأنه قال: »يخرج من ثقيف كذاب  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  الذي جاء فيه احلديث عن  الثقفي هو  اأبي عبيد  واملختار بن   
ومبري«، وهذا هو الذي قالته اأ�سماء بنت اأبي بكر يف احلجاج ملا قتل ابنها عبد اهلل بن الزبري ر�سي اهلل عنه واأر�ساه، قالت: اإن 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأخربنا »اأنه يخرج يف ثقيف كذاب ومبري«، فاأما الكذاب فقد عرفناه، وهو املختار بن اأبي عبيد 

هذا، واأما املبري فال اأخالك اإل اإياه، تعني: فال اأظنه اإل اأنت، واملبري هو املهلك.
قوله: ]قال عبيدة: اأما اإنه من الرءو�س[. يعني: من روؤو�س الدجاجلة ومن كبارهم. انظر: �سرح �سنن اأبي داود لل�سيخ عبد املح�سن 

العباد.
)8)( انظر: التنوير �سرح اجلامع ال�سغري لالأمري ال�سنعاين »0)/))«.
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ثالثا ـ اأحكام العتداء على المقد�سات الإ�سالمية
اعتدى  من  حكم  ما  وهو:  عنه،  والإجابة  طرحه،  من  بد  ل  �سوؤال  طرح  المهّم  من 
بالإهانة وال�سّب للمقّد�سات الإ�سالمية وخا�سة من غير الم�سلمين، في بالد غير م�سلمة، 

كبالد الغرب وغيرها؟

النبي  ي�سب  من  حكم  هو  الإ�سالمي،  فقهنا  وفي  الإ�سالمية،  كتبنا  في  نراه  ما  اإن 
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأو الإ�سالم، اأو مقد�ساته، من الم�سلمين اأو غير الم�سلمين، الذين 
يقيمون في بالد الم�سلمين، ولم اأعثر – فيما بحثت وقراأت – على حكم من يفعل ذلك 
في بالد غير الم�سلمين، �سواء من م�سلم اأو غير م�سلم في هذه البلدان غير الم�سلمة، 

حكومة و�سعبا، وقانونا.

لخ�س  وقد  الفقهاء،  الأئمة  ناق�سها  والإ�سالم«  الر�سول  �سب  »حكم  الم�ساألة:  وهذه 
فيها الموقف الفقهي الإمام ابن حزم وغيره الإجابة عن هذا ال�سوؤال: من �سب ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، اأو اهلل تعالى، اأو نبيا من الأنبياء، اأو َمَلًكا من المالئكة، اأو 
اإن�سانا من ال�سالحين، هل يكون بذلك مرتدا ـ اإن كان م�سلما ـ اأم ل؟ وهل يكون بذلك 

ناق�سا للعهد –اإن كان ذميا – اأم ل؟

اختلف  العلماء في ذلك، فقال:  ال�سوؤال ذاكرا اختالف  ابن حزم عن هذا  واأجاب 
النا�س فيمن �سب النبي �سى اهلل عليه و�سلم، اأو نبيا من الأنبياء، ممن يقول: اإنه م�سلم، 
فقالت طائفة: لي�س ذلك كفرا. وقالت طائفة: هو كفر، وتوقف اآخرون في ذلك، فاأما 

التوقف فهو قول اأ�سحابنا«. )21(

اأدلة كل فريق، مرجحا كفر من ي�سب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  وناق�س ابن حزم 
و�سلم من الم�سلمين. )30(

)9)( انظر: املحلى لبن حزم »
)30( انظر: املحلى »))/«.
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ثم ذكر ابن حزم رحمه اهلل الخالف بين الفقهاء حول �سب غير الم�سلم للنبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم، اأو �سخرتيه من الإ�سالم، وبخا�سة الذمي »غير الم�سلم الذي له عقد 
الذمة في بالد الم�سلمين«، فقال: »واأما الذمي ي�سب النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فاإن 

اأ�سحابنا، ومالكا، واأ�سحابه، قالوا: يقتل ول بد. وهو قول الليث بن �سعد.

وقال ال�سافعي: يجب اأن ُي�ْسترَط عليهم: اأن ال يذكر اأحد منهم كتاب اهلل تعالى، اأو 
ر�سوله �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بما ل ينبغي، اأو زنى بم�سلمة، اأو تزوجها، فاإن فعل �سيئا 
اأو  اأهل الحرب بدللة على الم�سلمين،  اأو اأعان  اأو قطع الطريق على م�سلم،  من ذلك، 
اآوى عينا لهم، فقد نق�س عهده، وحل دمه، وبرئت منه ذمة اهلل تعالى، وذمة الم�سلمين، 
فتاأول عليه قوم: اأنه اإن لم ي�سترط هذا عليهم لم ي�ستحل دمهم بذلك؟ قال علي رحمه 
اهلل: وهذا خطاأ ممن تاأول ذلك عليه؛ لأنه ل يختلف عنه، ول عن غيره في الذمي يقطع 
اأو لم  اإليهم بذلك، و�سرط لهم،  اأنه قد حل بذلك دمه، تقدم  الطريق على الم�سلمين 
ي�سترط ذلك لهم. وروي عن بع�ش المالكيين: اأن الذمي اإذا �سب النبي �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم بغير ما به كفر يقتل، فا�ستدل بع�س النا�س: اأنه ل يقتل اإذا �سبه بتكذيب.

�سلى  ر�سوله  اأو  تعالى  اهلل  الذمي  �سب  اإن  واأ�سحابه:  حنيفة،  واأبو  �سفيان،  وقال 
اهلل عليه واآله و�سلم باأي �سيء �سبه، فاإنه ل يقتل، لكن ينهى عن ذلك، وقال بع�سهم: 

يعزر«.)31(

هذا هو خالف الفقهاء في ذلك، واأذكر هنا اأدلة من راأوا قتل من ي�سب النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم، وينال من مقد�سات الم�سلمين، واإلى هذا الفقه، وهذه الأدلة ي�ستند من 

يقوم بهذه الأعمال في بالد الغرب.

))3( انظر: املحلى »))/«.
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1 ـ اأدلة المجيزين للرّد بالعنف ومناق�ستها
اإذا كنا اأو�سحنا موقف الإ�سالم من هذه العمليات، ونقلنا كالم اأئمة الفقه كذلك، 
فقد بقيت وجهة نظر من يقوم بهذه العمليات، واأدلته، وينبغي نقا�سها، فقد ا�ست�سهد 
بع�س من اأقر بمثل هذه العمليات �سد من قاموا بالر�سوم، وبممار�سة العنف في بالد 
هوؤلء  اإ�ساءة  لعلة  كانت  واأنها  النبوية،  ال�سيرة  في  القتل  من  بحالت  الم�سلمين،  غير 
الكتاب اأو ال�سعراء لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وهو ما يحتاج اإلى درا�سة وتو�سيح، 

ومن ذلك:

اأ ـ قتل كعب بن الأ�سرف:
ل الإمام البخاري خبر مقتله، فقد روى في �سحيحه عن جابر بن عبد اهلل  وقد ف�سَّ
ر�سي اهلل عنهما، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من لكعب بن الأ�سرف؟ فاإنه 
قد اآذى اهلل ور�سوله« فقام محمد بن م�سلمة، فقال: يا ر�سول اهلل، اأتحب اأن اأقتله؟ قال: 

»نعم«. قال: فاأذن لي اأن اأقول �سيًئا. قال: »قل«. 

فاأتاه محمد بن م�سلمة فقال: اإن هذا الرجل قد �ساألنا �سدقة، واإنه قد عنانا، واإني قد 
اأتيتك اأ�ست�سلفك، قال: واأي�سا واهلل لتملنه، قال: اإنا قد اتبعناه فال نحب اأن ندعه حتى 
ننظر اإلى اأي �سيء ي�سير �ساأنه، وقد اأردنا اأن ت�سلفنا و�سًقا اأو و�سقين. فقال: اأرهنوني. 
اأجمل  واأنت  ن�ساءنا  نرهنك  كيف  قالوا:  ن�ساءكم.  ارهنوني  قال:  تريد؟  �سيء  اأي  قالوا: 

العرب؟ 

ُرهن  فيقال:  اأحدهم  فُي�سب  اأبناءنا؟  نرهنك  كيف  قالوا:  اأبناءكم.  فارهنوني  قال: 
بو�سق اأو و�سقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك الالأمة، قال �سفيان: يعني ال�سالح.

فواعده اأن ياأتيه، فجاء لياًل ومعه اأبو نائلةـ  وهو اأخو كعب من الر�ساعةـ  فدعاهم اإلى 
الح�سن، فنزل اإليهم فقالت له امراأته: اأين تخرج هذه ال�ساعة؟

فقال: اإنما هو محمد بن م�سلمة واأخي اأبو نائلة. 
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قالت: اأ�سمع �سوًتا كاأنه يقطر منه الدم. قال: اإنما هو اأخي محمد بن م�سلمة ور�سيعي 
اأبو نائلة. 

وجاء محمد بن م�سلمة برجلين، وقال: اإذا ما جاء فاإني قائل ب�سعره فاأ�سمه، فاإذا 
راأيتموني ا�ستمكنت من راأ�سه فا�سربوه، فنزل منهم متو�سًحا وهو َيْنَفح منه ريح الطيب. 

فقال: اأتاأذن لي اأن اأ�سم راأ�سك؟ قال: نعم ف�سمه، ثم اأ�سمَّ اأ�سحابه. ثم قال: اأتاأذن 
لي؟ قال: نعم، فلما ا�ستمكن منه قال: دونكم فقتلوه، ثم اأتوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

فاأخبروه.))3(

يقول القا�سي عيا�س: »اإنما قتل كعب بن الأ�سرف على هذه ال�سفة؛ لأنه نق�س عهد 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهجاه و�سبه، وكان عاهده األ يعين عليه اأحدا، ثم جاء مع 

اأهل الحرب معينا عليه«.)33(

عليه  النبي �سلى اهلل  مع  العهد  نق�س  لأنه  الأ�سرف،  بابن  فتك  واإنما  العلماء:  قال 
له  تاأمين  �سحبه  من  ول  �سلمة  ابن  من  يقع  ولم  وهجاه.  حربه،  على  واأعان  و�سلم، 

بالت�سريح، واإنما اأوهموه بذلك واآن�سوه، حتى تمكنوا من قتله.)34(

»ولقد اأكثر الموؤرخون الغربيون من نقد قتل كعب بن الأ�سرف، وبالطريقة التي قتل 
بها، ولكن المنطق ال�سديد يقول: اإذا طبقنا عليه مقايي�س ال�سريعة الإ�سالمية، والقانون 
الدولي، لراأينا اأن كعب بن الأ�سرف قد تكون له �سفة الموادع اإذا اعتبرناه من مطلق اأهل 
المدينة من اليهود الذي �سملهم عهده �سلى اهلل عليه و�سلم لليهود حين دخلها، قلنا: 
اإن ذلك العهد ت�سمن لهم الموادعة جميعا ل من ذكروا فقط. واإن كعبا وقد خرج من 

)32( رواه البخاري يف كتاب الرهن »0)))« و«)303« و«)303« و«4037« وم�سلم يف كتاب اجلهاد وال�سري«)80)« واأبو داود يف كتاب 

اجلهاد »8)7)« واحلميدي »0)))« والبغوي »)9))« والن�سائي يف الكربى »)/3))« عن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما.
)33( انظر: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم للقا�سي عيا�س »)/)7)«.

)34( انظر: فتح الباري لبن حجر »99/7)،98)«.



  يباب:�ه��.:�بد��:�ب�لي��ب

ـ 212 ـ

دار الإ�سالم ولحق بدار الحرب، وحر�س اأهلها على الم�سلمين يعتبر بذلك ناق�سا لعهده 
فتطبق عليه اأحكام الحربي، وتزول ع�سمة نف�سه وماله في دار الإ�سالم. فيحل قتله. 

اأما اإذا قلنا: اإن العهد ت�سمن اأنا�سا بخ�سو�سهم، واأن كعبا لم يكن من اأحد بطون 
اليهود، فال هو من بني الن�سير، ول اإلى بني قريظة، اأو غيرهم، واإنما كان من طيئ، 
واأمه ن�سيرية، فاإنه ل يكون ممن ان�سرف اإليهم عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
الحربيين  وتطبق على  اأولى،  باب  تقدم من  بما  فيه  القول  ويكون  المدينة،  حين دخل 

اأحكام القتال.))3(

الخيانة  واأهمها:  القتل،  بها  ا�ستحق  جرائم  عدة  جمع  اأنه  هنا:  القول  فخال�سة 
العظمى للدولة، ومعاونة الأعداء عليها، وتعري�سها مجتمعها للخطر، وهي جريمة في 

كل قوانين الدنيا ي�ستحق فاعلها القتل في ميدان عام.

ب ـ قتل ال�ساعر اأبي عزة:
اأبا عزة، وق�سته:  اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم قتل �ساعرا ي�سمى:  اأي�سا:  ومن الأمثلة 
اأنه اأ�سر في بدر، وكان محتاًجا ذا بنات فقال: يا ر�سول اهلل، لقد عرفت ما لي من مال، 
، فمن عليه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأخذ  واإني لذو حاجة، وذو عيال فامنن عليَّ
عليه األ يظاهر عليه اأحًدا فقال اأبو عزة اأبياتا يمدح ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

على ذلك:

 باأنك حق والمليك حميُد َمْن مبلغ عني الر�سول محمًدا

ئت فينا مباءة لها درجات �سهلة و�سعوُد واأنت امروؤ ُبوِّ

�سقيٌّ ومن �سالمته ل�سعيُد فاإنك من حاربته لمحارٌب

ُب ما بي، ح�سرة وقعود ولكن اإذا ذكرت بدًرا واأهله  تاأّوَّ

))3( انظر: حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وبنو اإ�سرائيل للدكتور م�سطفى كمال و�سفي �س 74،)7.



  يباب:�ه��.:�بد��:�ب�لي��ب

ـ 213 ـ

ثم لعب الم�سركون براأ�سه وحر�سوه على خو�س القتال �سد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
فاأ�سر مرة اأخرى، فقال: يا ر�سول اهلل اأقلني، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: واهلل ل 
تم�سح عار�سيك بمكة بعدها، وتقول: خدعت محمدًا مرتين، ا�سرب عنقه يا زبير ف�سرب 

عنقه.))3(

قال ابن ه�سام: وبلغني عن �سعيد بن الم�سيب اأنه قال: قال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: اإن الموؤمن ل يلدغ من جحر مرتين. )37( ا�سرب عنقه يا عا�سم بن ثابت، ف�سرب 

عنقه.)38(

فكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم به رحيًما وعفا عنه، واأطلق �سراحه بدون فداء لما ذكر 
اأبو عزة فقره وما لديه من بنات يعولهن، ولكنه لم يف لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بما 
عاهده من لزوم ال�سلم وعدم اإثارة الحرب �سده، فوقع اأ�سيًرا في معركة اأحد، فكان موقف 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم منه الحزم فاأمر ب�سرب عنقه. )31( 

ج ـ قتل ع�سماء بنت مروان:
ومن النماذج التي تذكر لال�ست�سهاد بها على قتل من يهجو الإ�سالم اأو ر�سوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم، قتل: ع�سماء بنت مروان، وق�ستها كما تروى كالتالي:

ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ا�س ر�سي اهلل عنه قال: هجت امراأة من بني خطمة النبي �سَ عْن اْبِن َعبَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، فا�ستد عليه ذلك، وقال:  لَّى اهللَّ َو�َسلََّم بهجاء لها، قال: فبلغ ذلك النبيَّ �سَ
»من لي بها؟«، فقال رجل من قومها: اأنا يا ر�سول اهلل! وكانت تّمارة؛ تبيع التمر، قال: 
اأجود من هذا.  اأردُت  فاأتاها، فقال لها: عندك تمر؟ فقالت: نعم. فاأرته تمًرا، فقال: 
قال: فدخلت لتريه. قال: فدخل خلفها ونظر يمينًا و�سماًل، فلم ير اإل ِخوانًا، فعال به 

))3( انظر: �سرية ابن ه�سام »40/3« وفتح الباري »0)/47)« وال�سنن الكربى للبيهقي »9/))«.
)37( رواه اأحمد »8709« والبخاري يف كتاب الأدب »33))«، وم�سلم يف كتاب الأدب »998)« واأبو داود يف كتاب الزهد والرقائق 

»))48« وابن ماجة يف كتاب الفنت »)398« والدارمي »)78)« عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
)38( انظر: �سرية ابن ه�سام »40/3« وال�سنن الكربى للبيهقي »9/))« و�سرح م�سكل الآثار للطحاوي »)/97)«.

)39( انظر: الرتبية اجلهادية ملنري الغ�سبان »)/)))«.
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ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم فقال: يا ر�سول اهلل! قد  لَّى اهللَّ راأ�سها حتى دمغها به، قال: ثم اأتى النبيَّ �سَ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »اإنه ل ينتطح فيها عنزان«، فاأر�سلها  لَّى اهللَّ كفيُتَكها. قال: فقال النبي �سَ

مثاًل. 

وابن   ،»8((/4(/(« ال�سهاب  م�سند  في  الق�ساعي  اأخرجها  الق�سة  وهذه 
عدي«)/))))«، ومن طريقه ابن الجوزي في »العلل« »)/)7)«، وابن ع�ساكر في »تاريخ 
دم�سق« »4)/8)7  ـ  المدينة« من طريق محمد بن اإبراهيم بن العالء ال�سامي: حدثنا 
محمد بن الحجاج اللَّخمي اأبو اإبراهيم الوا�سطي عن مجالد بن �سعيد عن ال�سعبي َعْن 

ا�س. ِاْبِن َعبَّ

اأما عن �سند الحديث فهو كالتالي: قال ابن عدي  ـ  وتبعه ابن الجوزي  ـ  : هذا مما 
يتهم بو�سعه محمد بن الحجاج. قال الألباني: وهو كذاب خبيث ؛ كما قال ابن معين. 

اأخرجه  توبع:  قد  ولكنه  اأي�سًا؛  كذاب  ال�سامي؛  اإبراهيم  بن  محمد  عنه  والراوي 
الخطيب في »التاريخ« »3)/99« من طريق م�سلم بن عي�سى  ـ  جار اأبي م�سلم الُم�ْسَتْملي  
ـ  : حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي... به. ذكره في ترجمة ابن عي�سى هذا، ولم يزد 

فيها على اأن �ساق له هذا الحديث، فهو مجهول العين. 

يقول ال�سيخ الألباني: والحديث؛ علقه ابن �سعد في »الطبقات« »)/7)  ـ  8)« باأتمِّ 
مما هنا، والظاهر اأنه مما تلقاه عن �سيخه الواقدي، وقد و�سله الق�ساعي »)/8/48)8« 

من طريقه ب�سند اآخر نحوه. لكن الواقدي متهم بالكذب ؛ فال يعتدُّ به.)40(

فهو حديث مو�سوع اإذا، ول قيمة له من حيث ال�ست�سهاد وال�ستدلل.

اأخرى مع متن  ولكننا نقف وقفة  الحديث ونكتفي،  اأن نقف عند �سند  وكان يكفينا 
الحديث، لأهمية الق�سية المتناولة، وهي ق�سية الحرية الفكرية، وحرية التعبير، وهو 
يتناق�س مع م�سلَّمات عند النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فلي�س من خلقه اأن يقتل الن�ساء، 

)40( انظر: �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة لل�سيخ الألباين »3)/33 ـ )3«. حديث رقم »3)0)«.
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الذي ما ورد في حياته اأنه قتل امراأة، لعلة اإيذائه، وقد اآذته من قبل اأم جميل زوج اأبي 
لهب، فلم يحر�س على قتلها، ولم ياأمر بقتلها، واإن اأنزل اهلل عز وجل فيها قوله: »تبت 
يدا اأبي لهب وتب. ما اأغنى عنه ماله وما ك�سب. �سي�سلة نارا ذات لهب. وامراأته حمالة 
الحطب. في جيدها حبل من م�سد« �سورة الم�سد، ومع ذلك لم ياأمر بقتلها. وفي حادثة 
زوجة �سالم بن م�سكم، لما فعلت ما فعلت به لم ياأمر بقتلها، اإل بعد ما مات ال�سحابي 

الآخر الذي مات م�سموما، وقد ت�سببت في قتله.

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �ساب  اأو  المرتد،  بقتل  قالوا  الذين  الفقهاء  عند  حتى  بل 
و�سلم، ا�ستثنوا من ذلك المراأة، واأنها ل تقتل. دللة على اأن الأمر كان تعزيرا و�سيا�سة، 

ولم يكن حدا.

ومن الأحاديث المهّمة في هذا المو�سوع ما جاء عن مالك بن عمير، قال �سفيان  ـ  
وكان قد اأدرك الجاهلية ـ   قال: جاء رجل اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
اهلل اإني �سمعت اأبي يقول لك قول قبيحا، فقتلته قال: فلم ي�سق ذلك عليه، قال: وجاءه 
اآخر، فقال: يا ر�سول اهلل اإني �سمعت اأبي يقول لك قول قبيحا، فلم اأقتله قال: »فلم ي�سق 

ذلك عليه«. 

وهناك رواية اأخرى: جاء رجل اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: يا ر�سول اهلل، 
اإني �سمعت اأبي يقول فيك قول قبيحا، فلم اأقتله، فلم ي�سق ذلك على ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم«. رواه اأبو نعيم في الحلية »3/7))«.

ورواية ثالثة: قال �سمعت اأبي يقول فيك قول قبيحا، فقتلته، فلم ي�سق ذلك على ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 

د ـ قتل اأم ِقْرَفة:
معا،  والإ�سالم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  التهام  بها  ويكال  تليها  التي  والحادثة 
حادثة اأم قرفة، والتي نرى اختالفا بينا في ذكرها، ما بين من ي�سير اإلى اأنها قتلت في 
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عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ومن ي�سير اإلى اأنها قتلت في عهد اأبي بكر ال�سديق 
ر�سي اهلل عنه، و�سوف نذكر الروايتين، و�سندهما، ومدى �سحة ال�ستدلل بها. فمن 
الوا�سح اأن كتب التاريخ وال�سير تذكر اأن هناك ثنتين ت�سميان بهذا ال�سم »اأم قرفة«، 

وهو ما اأ�سار اإلى هذا الفرق الزركلي في الأعالم، فقال:

�سكان  بني فزارة، من  �ساعرة من  اأم قرفة:  الفزارية،  بدر  بن  ربيعة  بنت  »فاطمة 
وادي القرى »�سمالي المدينة« كان لها اثنا ع�سر ولدا من زوجها مالك بن حذيفة بن 

بدر الفزاري. وكان يعلق في بيتها خم�سون �سيفا لخم�سين رجال، كلهم من محارمها.

و�سرب بها المثل في الجاهلية، فقيل: »اأعز من اأم قرفة!« و«اأمنع من اأم قرفة«، ولما 
راكبا  ثالثين  وجهزت  واأكثرت،  و�سلم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  �سّبت  الإ�سالم  ظهر 
من ولدها وولد ولدها، وقالت: اغزوا المدينة واقتلوا محمدا. ووجه اإليهم النبي �سلى 
اهلل عليه و�سّلم �سرية مع زيد بن حارثة فظفر بهم واأ�سر اأم قرفة، فتولى قتلها قي�س بن 
ابنتها �سلمى بنت  بينها وبين  للتمييز  الكبرى«  »اأم قرفة  لها  اليعمري. ويقال  المح�ّسر 

مالك الفزارية، وكانت كنيتها »اأم قرفة« اأي�سا«. )41( 

أ ـ  قتل اأم قرفة الكبرى:
الطبقات  في  �سعد  ابن  ذكره  ما  �ساأنها،  في  ورد  فما  »الأم«،  الكبرى  قرفة  اأم  اأما 
الكبرى، حيث قال تحت عنوان: »�سرية زيد بن حارثة اإلى اأم قرفة بوادي القرى«: ثم 
�سرية زيد بن حارثة اإلى اأم قرفة، بناحية بوادي القرى، على �سبع ليال من المدينة، في 
�سهر رم�سان، �سنة �ست من مهاجر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، قالوا: خرج زيد بن 
حارثة في تجارة اإلى ال�سام، ومعه ب�سائع لأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فلما كان 
دون وادي القرى؛ لقيه نا�س من فزارة من بني بدر، ف�سربوه و�سربوا اأ�سحابه، واأخذوا 
ما كان معهم، ثم ا�ستبل زيد وقدم على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأخبره، فبعثه 

))4( انظر: الأعالم للزركلي »)/9))،70)«.
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الليل، ونذرت بهم بنو  اإليهم، فكمنوا النهار، و�ساروا  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
وهي  قرفة،  اأم  واأخذوا  بالحا�سر،  واأحاطوا  فكبروا  واأ�سحابه،  زيد  �سبحهم  ثم  بدر، 
فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة ابن بدر، فكان الذي اأخذ 
الجارية م�سلمة بن الأكوع، فوهبها لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فوهبها ر�سول اهلل 
بعد ذلك لحزن بن اأبي وهب، وعمد قي�س بن المح�سر اإلى اأم قرفة وهي عجوز كبيرة 
فقتلها قتال عنيفا، ربط بين رجليها حبال، ثم ربطها بين بعيرين، ثم زجرهما، فذهبا 
فقطعاها، وقتل النعمان وعبيد اهلل ابني م�سعدة بن حكمة ابن مالك بن بدر، وقدم زيد 
بن حارثة من وجهه ذلك، فقرع باب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقام اإليه عريانا يجر 

ثوبه، حتى اعتنقه وقبله و�سايله، فاأخبره بما ظفره اهلل به«. )42( 

وذكر خبرها كذلك الإمام الذهبي فقال: »وكانت اأم قرفة جهزت اأربعين راكبا من 
اإليهم زيدا،  اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ليقاتلوه، فاأر�سل  ولدها، وولد ولدها 
اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فن�سبه بالمدينة بين  فقتلهم، وقتلها، واأر�سل بدرعها 

رمحين«.

عن  النبالء،  اأعالم  �سير  في  والذهبي  الكبرى،  طبقاته  في  �سعد  ابن  رواه  ما  هذا 
حادثة اأم قرفة الكبرى، فماذا عن �سند الحادثة، قال ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط »محقق 
�سير اأعالم النبالء« عن �سند هذه الحادثة: اإ�سناده �سعيف ل�سعف اإبراهيم بن يحيى، 

واأبيه، ولعنعنة ابن اإ�سحاق، وقد ذكره �ساحب الكنز برقم »0))30«. )43( 

ب – قتل اأم قرفة ال�سغرى:
اأما حادثة اأم قرفة ال�سغرى، فقد وردت باأكثر من رواية، و�سنذكرها مع ذكر الحكم 
على �سندها، لنرى قيمتها من حيث ال�ستدلل، ففي �سنن الدارقطني: »عن �سعيد بن 

))4( انظر: الطبقات الكربى لبن �سعد »)/90«.
)43( انظر: �سري اأعالم النبالء لالإمام الذهبي بتحقق ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط »)/8))«.
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عبد العزيز: اأن اأبا بكر قتل اأم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة، �سد رجليها بفر�سين، 
ثم �ساح بهما ف�سقاها«. )44( 

وفي رواية اأخرى: »حدثني الليث بن �سعد، عن �سعيد بن عبد العزيز التنوخي: »اأن 
تتب،  فلم  ال�سديق،  بكر  اأبو  فا�ستتابها  اإ�سالمها،  بعد  قرفة كفرت  اأم  لها  يقال  امراأة 
الليث: وذاك الذي �سمعنا، وهو راأيي. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثل  فقتلها« قال 
ذلك. قال ال�سيخ: ورواه اأي�سا يزيد بن اأبي مالك ال�سامي، عن اأبي بكر مر�سال، ورويناه 

عن الزهري، والنخعي«. )45( 

وفي معرفة ال�سنن والآثار للبيهقي: عن �سعيد بن عبد العزيز: »اأن امراأة يقال لها 
اأم قرفة كفرت بعد اإ�سالمها، فا�ستتابها اأبو بكر فلم تتب، فقتلها«. وقال عنه البيهقي: 

وهذا منقطع. )46(

العزيز  عبد  بن  �سعيد  »عن  بروايتين:  قرفة  اأم  رواية حادثة  بعد  البيهقي  قال  وقد 
التنوخي، اأن امراأة يقال لها: اأم قرفة، كفرت بعد اإ�سالمها، فا�ستتابها اأبو بكر ال�سديق 
ر�سي اهلل عنه فلم تتب، فقتلها«. قال الليث: وذاك الذي �سمعنا، وهو راأيي. قال ابن 
وهب: وقال لي مالك مثل ذلك. قال ال�سافعي: فما كان لنا اأن نحتج به اإذ كان �سعيفا 
وجهين  من  رويناه  وقد  انقطاعه،  في  �سعفه  ال�سيخ:  قال  بالحديث.  العلم  اأهل  عند 

مر�سلين«. )47( 

وقال ابن رجب عن هذه الرواية: »وُروي: اأنَّ اأم ِقْرفة الفزارية ارتدت في عهد اأبي 
ْيِن اأو فر�سين، ثم �ساح بهما  ت ذواِئُبها في اأذناب َقُلو�سَ بكر ال�سديق، فاأمر بها، ف�سدَّ
فتقطعت المراأة، واأ�سانيد هذه الق�سة منقطعة. وقد ذكر ابُن �سعد في »طبقاته« بغير 

)44( انظر: �سنن الدار قطني »3202« »4/111«.
)45( رواه البيهقي يف ال�سنن ال�سغرى »3168« »3/278«.

)46( انظر: معرفة ال�سنن والآثار للبيهقي »16613« »12/255«.
)47( انظر: ال�سنن الكربى للبيهقي »16873« »8/355«.
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اإ�سناد: اأنَّ زيَد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد ر�سوِل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
بيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك«. )48(  واأخبر النَّ

وقال الزيلعي عن �سندها: »�سعيد بن عبد العزيز لم يدرك اأبا بكر، فيكون الحديث 
منقطعا«. )41( 

هـ ـ قتل عبد اهلل بن خطل ومقي�س بن ال�سبابة:
ومن الأدلة التي يذكرها من يتبنى قتل من ي�سب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، اأو 
ي�سخر من الإ�سالم: قتله �سلى اهلل عليه و�سلم لثنين في يوم فتح مكة، وهما: عبد اهلل 

بن خطل، ومقي�س بن ال�سبابة، 

يقول: »ومن الم�سالك في �سرح موطاأ مالك: »وزعم بع�س اأ�سحابنا اأّن هذا اأ�سٌل في 
بيَّ �سّلى اهلل عليه و�سلم، وهذا َغَلٌط؛ لأّن ابَن َخَطل كان َحْرِبيًّا في  مّي اإذا �سبَّ النَّ قتل الذِّ
َة، بل ا�ستثناه  ـ   دار َحْرِب، ولم ُيْدِخله ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم في اأَماِنه لأهل مكَّ

وقوُمه معه  ـ  من ذلك الأمان. 

واأّما الآن فنب�سُط الكالم في ذلك:

قال: وكان �سبب قتله ما ذكرناه عن ابن اإ�سحاق، قال: واأّما قتُل عبد اهلل بن َخَطل، 
فَقَتَلُه �سعيد بن ُحَرْيث المخزومّي واأبو َبْرَزَة الأ�سلمي ا�ستركا في َدِمِه. وهو رجل من بني 
ّدًقا  تيم بن غالب. قال: واإّنما اأمر ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم بقتله؛ لأّنه بعثه ُم�سَ
وكان ُم�ْسِلًما، وبعث معه َرُجاًل من الأن�سار، وكان معه مولى يخدمه وكان م�سلًما، فنزل 
اأّن يذبح له �ساة وي�سنع له طعاًما، فنام وا�ستيقظ ولم  ابُن َخَطل منزاًل، واأمر المولى 

ي�سنع له �سيًئا، فعدا عليه فقتله، ثّم ارتّد م�سرًكا، فهذا َقَوٌد من م�سلم.

)48( انظر: جامع العلوم واحلكم »)/387« بتحقيق �سعيب االرناوؤوط، واإبراهيم باج�ش، طبعة الر�سالة.
)49( انظر: ن�سب الراية للزيلعي »9/3)4«.



  يباب:�ه��.:�بد��:�ب�لي��ب

ـ 220 ـ

ا مقن  َية منه، وهو اأي�سً َباَبة، َقَتل م�سلًما بعد اأْخِذِه الدِّ ُة ِمْقَي�س بن �سُ ومثُل هذه ق�سّ
ة، كذلك ذكر ابن اأبي �سيبة  هدر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم َدَمُه في حين دخوله مكَّ

وابن اإ�سحاق.
واأّما قتُل عبد اهلل بن َخَطل، فالأّن ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم قد كان َعِهَد فيه 
اأّن ُيْقَتل واإن ُوِجَد متعلًِّقا باأ�ستار الكعبة؛ لأّنه ارتدَّ بعد اإ�سالمه، وكفَر بعد اإيمانه، وبعد 
ة، واّتخذ  ، ثّم لِحَق بدار الُكفر بمكَّ َم اهلُل اإِلَّ بالحقِّ ف�َس اّلتي حرَّ قراءته القراآن، وَقَتَل النَّ
ياِن بِهَجاِء ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم، فَعِهَد فيه ر�سوُل اهلل �سّلى اهلل  َقْيَنَتْيِن يغنِّ
عليه و�سلم بما َعِهَد، وفي �سّتة َنَفٍر معه قد َذَكَرُهم ابُن اإ�سحاق وغيره، وامراأتين، وقال 
الواقدّي: اأربع ن�سوة. قال القا�سي: ول يخلو اأْمُر ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سلم بقتل 

هوؤلء من اأحد وجهين:
 ـ  اإّما اأّن ذلك كان في وقت حّلت له مّكة  ـ  وهي دار حرب  ـ  وكان له اأّن يريق دًما لمن 

�ساء من اأهلها في ال�ّساعة اّلتي حّلت له فيها.
 ـ  والوجه الّثاني: اأّن يكون على مذهب جماعة من العلماء في اأّن الحرم ل ُيجيُر من 
الَحَرم،  ُيجرهم  فلم  بما ذكرنا،  القتل  القتل، وكان هوؤلء مّمن وجب عليه  وجب عليه 

وهذا مو�سٌع اختلف فيه العلماء قديًما وحديًثا«. )50( 
وقال العيني في نخب الأفكار: »وقال اأبو عمر: وقد زعم بع�س اأ�سحابنا المتاأخرين 
اأن ر�سول اهلل  ـ عليه ال�سالم ـ  اإنما قتل ابن خطل لأنه كان ي�سبه، والذي ذكر ابن اإ�سحاق 
في »المغازي« غير هذا، ولو كانت العلة ما ذكر هذا القائل ما ترك من كان ي�سبه، وما 
اأظن اأحًدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته من �سبه، وجعل القائل هذا حجة لقتل 
الذمي اإذا �سب ر�سول اهلل  ـ عليه ال�سالم ـ  وهذا ل يجوز عند اأحد من العلماء اأن يقي�س 
وقد حكم اهلل في  له،  ول ذمة  دار حرب  ابن خطل كان في  لأن  الحربي؛  الذمي على 
الحربي اإذا قدر عليه بتخيير الإِمام اإن �ساء قتله، واإن �ساء َمنَّ عليه، واإن �ساء افتدى 

)0)( انظر: امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك »)4/)47 ـ )47« بت�سرف.
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به؛ فلهذا قتل ر�سول اهلل عليه ال�سالم ابن خطل وغيره، فمن اأراد منهم قتله على اأن 
ابن خطل كان قتل رجاًل من الأن�سار م�سلًما ثم ارتد وهذا يبيح دمه عند الجميع«. )51( 

و ـ اإهدار دم من �سّب النبّي 
ومن الأدلة التي ت�ساق هنا: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بلغه اأن اأنا�سا �سبوه واأ�ساءوا 
اإليه فاأهدر دماءهم، ومنه: اأن امراأة كانت ت�سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: »من 

يكفيني عدوتي؟« فخرج اإليها خالد فقتلها«.)))(

وهو حديث يتعار�س مع اأحاديث اأ�سح منه، وهو نهيه �سلى اهلل عليه و�سلم عن قتل 
الن�ساء غير المحاربات، ونهيه لخالد بن الوليد ر�سي اهلل عنه، نف�سه، رباح بن الربيع، 
اأخي حنظلة الكاتب، اأنه اأخبره: اأنه خرج مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم في غزوة 
غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح واأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اإليها، ويتعجبون من  المقدمة، فوقفوا ينظرون  اأ�سابت  و�سلم على امراأة مقتولة، مما 
خلقها، حتى لحقهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف 
عليها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: »ما كانت هذه لتقاِتل« فقال لأحدهم: » 

الحق خالدا فقل له: ل تقتلوا ذرية، ول ع�سيفا«.)3)(

وفي رواية: »قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجال، فقال: »قل لخالد: ل 
يقتلن امراأة ول ع�سيفا«.)4)(

)))( انظر: نخب الأفكار للعيني »0)/8))«.
)52( رواه اأبو نعيم يف معرفة ال�سحابة »79)7« »)/)))3«، وعبد الرزاق يف امل�سنف »)970« »)/307«.

)53( رواه الن�سائي يف »الكربى« »8))8«، وابن ماجه »)84)«، واأبو يعلى »)4))«، والطحاوي يف »�سرح املعاين« 3/)))، وابن حبان 

»4789«، والطرباين يف »الكبري« »9))4« »0))4«، والبيهقي يف »ال�سنن« 9/)9 من طرق عن املغرية بن عبد الرحمن، به. 
وحترف ا�سم رباح بن الربيع يف مطبوع »�سرح معاين الآثار« اإلى رباح بن حنظلة الكاتب.

واأخرجه البخاري يف »التاريخ الكبري« 4/3)3، واأبو داود »9)))«، والن�سائي يف »الكربى« »)))8«.
)4)( رواه اأبو داود »9)))« الن�سائي يف »الكربي« »)7)8« من طريق عمر بن مرقع، به.

واأخرجه ابن ماجه »)84)/ م«، والن�سائي يف »الكربى« »)7)8« من طريق املغرية بن عبد الرحمن احلزامي، عن املرقع، به. وهو 
يف »م�سند اأحمد« »)99))«، و«�سحيح ابن حبان« »4789«. واأخرجه ابن ماجه »)84)«، والن�سائي »73)8« من طريق �سفيان 
الثوري، عن اأبي الزناد، عن املرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو اأخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن اأبي �سيبة 
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التي  الحالت  معظم  ذكر  وقد  العيني،  الدين  بدر  لالإمام  مهما  تعقيبا  هنا  واأنقل 
ذكرناها و�سرحناها تف�سيال، ووجه فيها توجيها جديرا بالتاأمل، اإذ يقول رحمه اهلل: 
يوؤذي  فاإنه  الأ�سرف  بن  لكعب  من  قال:  فاإنه  الأ�سرف  بن  كعب  النبي  قتل  قلت:  »فاإن 
اهلل ور�سوله؟ ووجه اإليه من قتله غيلة، وقتل اأبا رافع قال البزار: كان يوؤذي ر�سول اهلل 
ويعين عليه. وفي حديث اآخر: اأن رجال كان ي�سبه فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: 
اأنا فبعثه اإليه فقتله. قال ابن حزم: وهو حديث �سحيح م�سند رواه عن النبي رجل من 
بلقين وقال ابن المديني وهو ا�سمه وبه يعرف: وذكر عبد الرزاق اأنه �سبه رجل فقال: 
من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: اأنا، فقتله. قلت: الجواب في هذا كله اأنه لم يقتلهم 
بمجرد �سبهم واإنما كانوا عونا عليه ويجمعون من يحاربونه، ويوؤيده ما رواه البزار عن 
ابن عبا�س اأن عقبة بن اأبي معيط نادى: يا معا�سر قري�س؟ ما لي اأقتل من بينكم �سبرا؟ 
اأن  واآله و�سلم، على  له بكفرك وافترائك على ر�سول اهلل، �سلى اهلل تعالى عليه  فقال 

هوؤلء كلهم لم يكونوا من اأهل الذمة، بل كانوا م�سركين يحاربون اهلل ور�سوله«. )55(

ويالحظ في كل ما ذكرنا من ن�سو�ش، رغم عدم �سحتها، ولكن على فر�ش �سحتها، 
عقد  وهو  دينها،  حق  في  وتجاوز  فيها،  واأقام  الإ�سالم  بالد  دخل  فيمن  ن�سو�س  فهي 
بين من يدخل بالد الم�سلمين وبين الدولة، ح�سب قانون الدولة، فاإن ن�س العقد على 
نتكلم عنها  التي  الحالت  اأما  القانون في ذلك،  تجاوز  يكون قد  دينها،  اإلى  ي�سيء  األ 
الآن، فهي حالت لأنا�س في بالدهم غير الم�سلمة، والتي ل يجرم قانونهم ما يقومون 
به، ونحن قدمنا اإلى هذه البالد، اإما مقيمين اأو ح�سلنا على جن�سيتها فيما بعد، فيظل 
التغيير  بو�سائل  القانون  هذا  لتغيير  ن�سعى  اأن  اأو  الأمر،  في  يحكم  الذي  هو  قانونهم 

المتاحة في هذه البالد.

قوله: يخطئ الثوري فيه. وهو يف »م�سند اأحمد« »0))7)«، و«�سحيح ابن حبان« »)479«.
)))( انظر: عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري للعيني »4)/)8«.
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كما اأن الفقهاء عندما ناق�سوا ق�سية �سب غير الم�سلم للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأو الإ�سالم، ناق�سوا حكم غير الم�سلم في بالد يحكمها الإ�سالم، وتطبق فيها �سريعته، 
اأما حالتنا التي نناق�سها، فهي  وللم�سلمين فيها �سلطانهم وقانونهم الذي يطبق عليه، 
حالة �سب غير الم�سلم لالإ�سالم اأو مقد�ساته في بالد غير الم�سلمين، التي ل ت�سير عليها 

�سريعة الإ�سالم وحكمه، بل لها حكم اآخر، وتفا�سيل اأخرى غير ما نناق�سه الآن.

ولم اأعثر على كتاب من كتب الفقهاء الأقدمين، اأو العلماء، تناول حكم هذه الق�سية 
ي�ست�سهدون  هنا،  لراأيهم  المنظرون  به  يقوم  ما  فكل  الآن،  المعي�س  بواقعها  تحديدا، 
اإمكان  في  ولي�س  الواقع،  غير  وواقع  تماما،  الحالة  غير  حالة  في  وعبارات  بن�سو�س 
الم�سلم في هذه البالد تنفيذ اأحكام الإ�سالم في كل مجالته، اإل في حدود ما ي�سمح به 
قانون هذه البالد، كما اأن المخاطب بال�سرع هنا وتطبيقه هو الحاكم الم�سلم، والمجتمع 

الم�سلم، وهو غير متوفر الآن

وفي المذهب الحنفي نرى هذا الراأي: »لو اأن ذميا اأهان عظيما ير�سل اإليه الإمام، 
فاإن تاأكد من قوله، وعلم مق�سده، قال له: قد انتهى عقد الذمة بيننا وبينك، واأمهله 
ليخرج من بالد الم�سلمين، واأن يبيع ما يمتلك، فاإن راأى اأن الخلق بخ�سوه، باعه ب�سعره، 

ولو لبيت مال الم�سلمين، ثم اأمنه اإلى اأن يخرج من الأمة، فمن لقيه بعد ذلك ف�ساأنه.

2 ـ الأدّلة على منع قتل المعتدي على المقّد�سات
وهنا ق�سية تناق�س، وهي: هل يقتل من ي�سب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من اأهل 
الأديان الأخرى، وهي ق�سية مختلف فيها، وما نميل اإليه: اأنه ل يقتل، والدليل على ذلك، 

هو:

اأ ـ من القراآن الكرمي:

َكافِِريَن 
ْ
 انُظْرنَا َواْسَمُعوا َولِل

ْ
 َراِعنَا َوقُولُوا

ْ
 اَل َتُقولُوا

ْ
َها الَِّذيَن آَمنُوا ّيُ

َ
ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أ

ِليٌم﴾ البقرة: 04).
َ
َعَذاٌب أ
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قال الطبري ناقال الأقوال في تف�سيرها: »ثم اختلف اأهل التاأويل في ال�سبب الذي من 
اأجله نهى اهلل الموؤمنين اأن يقولوا »راعنا«، فقال بع�سهم: هي كلمة كانت اليهود تقولها 
للنبي  يقولوا ذلك  اأن  الموؤمنين  تعالى ذكره  فنهى اهلل  والم�سبة،  ال�ستهزاء  على وجه 

�سلى اهلل عليه و�سلم.

وقال ابن زيد: »راعنا« القول الذي قاله القوم، قالوا: ﴿َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمْع َغيَْر 
يِن﴾ الن�ساء: )4، قال: »قال: هذا الراعن«،  ِسنَِتِهْم َوَطْعنًا فِي الّدِ

ْ
ل
َ
ُمْسَمٍع َوَراِعنَا لَّيًا بِأ

والراعن: الخطاء، قال: فقال للموؤمنين: ل تقولوا خطاء، كما قال القوم، وقولوا: انظرنا 
وا�سمعوا. قال: كانوا ينظرون اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ويكلمونه، وي�سمع منهم، 

وي�ساألونه ويجيبهم«.

وقال ابن جريج: »راعنا«، قول ال�ساخر. فنهاهم اأن ي�سخروا من قول محمد �سلى اهلل 
عليه و�سلم. وقال بع�سهم: بل كان ذلك كالم يهودي من اليهود بعينه، يقال له: رفاعة 
بن زيد. كان يكلم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم به على وجه ال�سب له، وكان الم�سلمون 

اأخذوا ذلك عنه، فنهى اهلل الموؤمنين عن قيله للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم«.)))(

ويقول الراغب الأ�سفهاني: »وكان يقال للنبي عليه ال�سالم راعنا، اأي: ا�ستمع اإلينا 
اإنما نقول  ا به من الرعونة، فلما عوتبوا قالوا:  واحفظنا، فقالت اليهود: راعنا تعري�سً
مثل ما يقول الم�سلمون، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: قولوا بدل ذلك انظرنا، وذلك معناه 
اْلَكِلَم َعْن  ُفوَن  ِذيَن َهاُدوا ُيَحرِّ معنى راعنا، وقد نبه على ذلك بقوله عز وعال: »ِمَن الَّ

ِعه«. )57(  َمَوا�سِ

ويقول ابن عا�سور: »وقد ذكروا في �سبب نزولها: اأن الم�سلمين كانوا اإذا األقى عليهم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سريعة والقراآن يتطلبون منه الإعادة، والتاأني في اإلقائه؛ 
حتى يفهموه ويعوه، فكانوا يقولون له: راعنا يا ر�سول اهلل، اأي: ل تتحرج منا وارفق، وكان 

)))( انظر: تف�سري الطربي »)/0)4 ـ ))4« بت�سرف �سديد.
)7)( انظر: تف�سري الراغب الأ�سفهاين »)/)8)«.
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المنافقون من اليهود ي�ستمون النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في خلواتهم �سرا، وكانت لهم 
كلمة بالعبرانية ت�سبه كلمة راعنا بالعربية، ومعناها في العبرانية �سب، وقيل معناها: 
ل �سمعت، دعاء، فقال بع�سهم لبع�س: كنا ن�سب محمدا �سرا، فاأعلنوا به الآن، اأو قالوا 
هذا، واأرادوا به ا�سم فاعل من رعن، اإذا ات�سف بالرعونة و�سياأتي، فكانوا يقولون هاته 
الكلمة مع الم�سلمين، ناوين بها ال�سب، فك�سفهم اهلل، واأبطل عملهم بنهي الم�سلمين عن 
قول هاته الكلمة حتى ينتهي المنافقون عنها، ويعلموا اأن اهلل اأطلع نبيه على �سرهم«.)58( 

 ُ لَّى اهللَّ ويقول ال�سعراوي: »�سمع �سعد بن معاذ واحدا من اليهود يقول لر�سول اهلل �سَ
َعَلْيِه َو�َسلََّم: راعنا، و�سعد كان من اأحبار اليهود، ويعرف لغتهم، فلما �سمع ما قاله فهم 
مراده. فذهب اإلى اليهودي وقال له: لو �سمعتها منك مرة اأخرى ل�سربت عنقك.. وقال 
اليهودي: اأو ل�ستم تقولونها لنبيكم؟! اأهي حرام علينا وحالل لكم؟ فنزلت الآية الكريمة 
 انظرنا﴾.. ولو تاأملنا كلمة »راعنا« وكلمة »انظرنا« لوجدنا 

ْ
 َراِعنَا َوقُولُوا

ْ
تقول: ﴿اَل َتُقولُوا

المعنى واحدا.. ولكن  ﴿انظرنا﴾ توؤدي المعنى ولي�س لها نظير في لغة اليهود التي تعني 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم.. وقوله تعالى: ﴿َوِللَكاِفِريَن َعَذاٌب اأَِليٌم﴾.. اأي  لَّى اهللَّ الإ�ساءة لر�سول اهلل �سَ

ُ َعَلْيِه َو�َسلَّم َ لهم عذاب األيم«.)9)(  لَّى اهللَّ من يقولون راعنا اإ�ساءًة لر�سول اهلل �سَ

فما نلحظه هنا: اأن الآية الكريمة، بينت اأن اليهود ق�سدوا ال�سب وال�سخرية، فكان 
رد القراآن هنا بالبحث عن كلمة بديلة ل تعطي هذا المعنى، الأمر الآخر: اأنها لم تبين 
َعَذاٌب  ﴿َوِللَكاِفِريَن  الأخروي،  لهم عقابا هو: عقابهم  اأن  بينت  بل  لهم،  دنيويا  عقابا 

اأَِليٌم﴾، 

ُمْستَْهِزِئيَن﴾الحجر: )9. يقول ابن عا�سور: »والتعبير 
ْ
ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّا َكَفيْنَاَك ال

عنهم بو�سف الم�ستهزئين اإيماء اإلى اأنه كفاه ا�ستهزاءهم وهو اأقل اأنواع الأذى، فكفايته 
ما هو اأ�سد من ال�ستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى.

)8)( انظر: التحرير والتنوير »)/0))«.

)9)( انظر: تف�سري ال�سعراوي »)/)0)«.
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وتاأكيد الخبر بـ »اإن« لتحقيقه اهتماما ب�ساأنه ل لل�سك في تحققه.

وفي  م�ستهزء.  كل  كفيناك  اأي  العموم،  فيفيد  للجن�س  الم�ستهزئين  في  والتعريف 
التعبير عنهم بهذا الو�سف اإيماء اإلى اأن ق�سارى ما يوؤذونه به ال�ستهزاء، كقوله تعالى: 
ْدبَاَر ُثّمَ اَل يُنَصُروَن﴾« �سورة اآل عمران: 

َ
ًذى َوإِن ُيَقاتِلُوُكْم يَُولُّوُكُم األ

َ
َ أ

ّ
وُكْم إِال ﴿لَن يَُضّرُ

)))، فقد �سرفهم اهلل عن اأن يوؤذوا النبيء �سلى اهلل عليه و�سلم بغير ال�ستهزاء. وذلك 
لطف من اهلل بر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.

ومعنى الكفاية: تولي الكافي مهم المكفي، فالكافي هو متولي عمل عن غيره، لأنه 
اأقدر عليه، اأو لأنه يبتغي راحة المكفى. يقال: كفيت مهمك، فيتعدى الفعل اإلى مفعولين، 

ثانيهما هو المهم المكفي منه. 

�سورة  مثل  القراآن  �سور  باأ�سماء  ا�ستهزاوؤهم  ا�ستهزائهم  من  كثيرة  اآيات  في  وياأتي 
العنكبوت و�سورة البقرة، كما في »الإتقان« في ذكر اأ�سماء ال�سور«. )60( 

ْعرِْض َعنُْهْم َحّتَى يَُخوُضوا 
َ
يَْت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأ

َ
  ـ قوله تعالى: ﴿َوإَِذا َرأ

الِِميَن﴾  َقْوِم الّظَ
ْ
َرى َمَع ال

ْ
ك يَْطاُن فَاَل َتْقُعْد َبْعَد الّذِ ا يُنِْسيَّنََك الّشَ فِي َحِديٍث َغيِْرهِ َوإِّمَ

الأنعام: 8). فهذه الآية تو�سح موقف الم�سلم عندما يرى الإ�ساءة لالإ�سالم، اأو مقد�ساته 
وثوابته؛ في مجل�س من المجال�س، واأن عليه في هذه الحالة: الإعرا�س عن هذا المجل�س، 

حتى يتغير الحديث اإلى حديث اآخر بعيدا عن النيل من مقد�ساته.

وقد اختلف المف�سرون هل نزلت هذه الآية في الم�سركين، اأم في اأهل الأهواء، فقد 
روي عن اأبي مالك، و�سعيد بن جبير، وابن جريج، وقتادة، ومقاتل، وال�سدي، ومجاهد 
في اإحدى الروايتين عنه: اأن هذه الآية في الم�سركين المكذبين الذين كانوا ي�ستهزئون 
واأبي جعفر، ومحمد بن  ابن عبا�س،  و�سلم. وروي عن  والنبي �سلى اهلل عليه  بالقراآن 
علي، ومحمد بن �سيرين اأنها في اأهل الأهواء من الم�سلمين، وهذا الخالف مبني على 

)0)( انظر: التحرير والتنوير لبن عا�سور »4)/89«.
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ما تقدم فيما قبلها من كونه ي�سمل الم�سركين وغيرهم. فمن قال: اإن هذه في الم�سركين 
فقط، فاإنما رجح ذلك بمعونة ال�سياق والوقت الذي نزلت فيه الآيات بل ال�سورة كلها في 
الأحاديث  من  ورد  بما  ذلك  رجح  فاإنما  الأهواء  اأهل  في  اإنها  قال:  ومن  البعثة،  اأوائل 
المرفوعة في كون الإنذار بالعذاب موجها اإلى هذه الأمة بجملتها  ـ  من اأجاب دعوتها 
ومن لم يجب  ـ  وكون تفرقها �سيعا يذوق بع�سهم باأ�س بع�س اأمرا مق�سيا م�ست به �سنة 
للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم وي�ساركه في  اهلل تعالى فال مرد له، والخطاب على الأول 
حكمه كل من بلغه، وعلى الثاني كل من يقراأ الآية وي�سمعها. والرواية الثانية عن مجاهد 
اأنها في اأهل الكتاب وهو بعيد ; اإذ ل وجه لتخ�سي�سهم، ل من ال�سياق  ـ  وال�سورة مكية  ـ  
ول من الأخبار المرفوعة في معناها، ولكن الخائ�سين منهم يدخلون في عمومها«. )61(

الآية، اختلف فيه المف�سرون، قال ابن  اآيات اهلل، في  اأن تف�سير »الخو�س« في  كما 
جريج: كان الم�سركون يجل�سون اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يحبون اأن ي�سمعوا منه، 
اآياتنا فاأعر�س عنهم«  فاإذا �سمعوا ا�ستهزءوا، فنزلت »واإذا راأيت الذين يخو�سون في 
وقال  اإلخ.  ت�ستهزئوا فيقوم..  وقالوا: ل  ا�ستهزءوا قام، فحذروا  اإذا  الآية. قال: فجعل 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  في  وقعوا  الموؤمنين  جال�سوا  اإذا  الم�سركون  كان  ال�سدي: 
والقراآن ف�سبوه وا�ستهزءوا به، فاأمرهم اهلل باأل يقعدوا معهم حتى يخو�سوا في حديث 
�سلى  النبي  اأ�سحاب  من  القراآن  �سمعوا  اإذا  بمكة  الم�سركون  كان  مقاتل:  وقال  غيره. 
اهلل عليه و�سلم خا�سوا وا�ستهزءوا، فقال الم�سلمون: ل ي�سح لنا مجال�ستهم؛ نخاف اأن 
نحرج حين ن�سمع قولهم ونجال�سهم فال نعيب عليهم، فاأنزل اهلل في ذلك »واإذا راأيت« 
اأي اأنزله في اأثناء هذه ال�سورة. وهذا مراد ابن جريج اأي�سا. وقولهم »نحرج« معناه: نقع 

في الحرج والإثم.

يقول ر�سيد ر�سا: »وال�سواب من القول في الآية: اأنها عامة، واأن المخاطب بها اأول 
بالذات �سيدنا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وكل من كان معه من الموؤمنين، فكل ما 

)))( انظر: تف�سري املنار »40/7)«.
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موؤمن  كل  به  المخاطب  الجامع  العام  والمعنى  �سحيح.  تف�سيرها  في  ال�سلف  عن  ورد 
في كل زمن: »واإذا راأيت« اأيها الموؤمن »الذين يخو�سون في اآياتنا« المنزلة، من الكفار 
واأرهم  عنهم،  ان�سرف  اأي  عنهم  فاأعر�س  المفرقين،  الأهواء  اأهل  من  اأو  المكذبين، 
عر�س ظهرك بدل من القعود معهم اأو الإقبال عليهم بوجهك »حتى يخو�سوا في حديث 
غيره«، اأي: غير ذلك الحديث الذي مو�سعه الكفر باآيات اهلل وال�ستهزاء بها من قبل 
المذاهب  من  ا�ستحدثوا  ما  لتاأييد  الأهواء،  اأهل  قبل  من  بالباطل  تاأويلها  اأو  الكفار، 
باأ�س  فال  غيره  في  خا�سوا  فاإذا  والمراء،  بالجدال  خ�سومهم  اأقوال  وتفنيد  والآراء، 

بالقعود معهم«. )62( 

ومما جاء في القراآن الكريم القيام من المجل�س الذي ي�ستهزاأ فيه بالقراآن:

َِّ يُْكَفُر بَِها  ْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت الل
َ
ِكتَاِب أ

ْ
َل َعلَيُْكْم فِي ال  ـ قوله تعالى: ﴿وقَْد نَّزَ

إِنَُّكْم إًِذا ِمثْلُُهْم إِّنَ   بَِها فَاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحّتَى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغيِْرهِ 
ُ
َويُْستَْهَزأ

َكافِِريَن فِي َجَهّنََم َجِميًعا﴾ الن�ساء: 40).
ْ
ُمنَافِِقيَن َوال

ْ
ََّ َجاِمُع ال الل

فالآية الكريمة هنا تتحدث عن حالة اأن الم�سلم اإذا جمعه مجل�س باأنا�س، يمار�سون 
عدم  منه  فمطلوب  بها،  كفر  فيه  بكالم  فيه  وينطق  اهلل،  باآيات  وال�ستهزاء  ال�سخرية 
القعود فيها، حتى يتحولوا لحديث اآخر، مثلما كان كان الأمر في الآية ال�سابقة، يقول 
مجال�سهم  في  القراآن  ذكر  في  يخو�سون  كانوا  الم�سركين  اأن  »وذلك  الزمخ�سري: 
في�ستهزءون به، فنهى الم�سلمون عن القعود معهم ما داموا خائ�سين فيه. وكان اأحبار 
عن  نهوا  كما  معهم  يقعدوا  اأن  فنهوا  الم�سركين،  فعل  نحو  يفعلون  بالمدينة  اليهود 
الأحبار  من  القراآن  في  الخائ�سين  يقاعدون  الذين  وكان  بمكة.  الم�سركين  مجال�سة 
اْلُمناِفِقيَن  َ جاِمُع  »اإِنَّ اهللَّ الكفر،  الأحبار في  اإذًا مثل  اإنكم  لهم  المنافقون، فقيل  هم 

َواْلكاِفِريَن« يعنى القاعدين والمقعود معهم. 

)))( انظر: تف�سري املنار لر�سيد ر�سا »0/7)4،))4« بت�سرف.
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من  اإلى  قلت:  يرجع؟  من  اإلى  َمَعُهْم﴾  َتْقُعُدوا  ﴿فَال  قوله:  في  ال�سمير  قلت:  فاإن 
والم�ستهزئين  بها  الكافرين  مع  تقعدوا  قيل: فال  كاأنه  ِبها  َوُي�ْسَتْهَزاأُ  ِبها  ُيْكَفُر  عليه  دل 
بها. فاإن قلت: لم يكونوا مثلهم بالمجال�سة اإليهم في وقت الخو�س؟ قلت: لأنهم اإذا لم 
ينكروا عليهم كانوا را�سين. والرا�سي بالكفر كافر. فاإن قلت: فهال كان الم�سلمون بمكة 
ـ  حين كانوا يجال�سون الخائ�سين من الم�سركينـ   منافقين؟ قلت: لأنهم كانوا ل ينكرون 
وَن  ِذيَن َيَتَربَّ�سُ لعجزهم، وهوؤلء لم ينكروا مع قدرتهم، فكان ترك الإنكار لر�ساهم الَّ

اإما بدل من الذين يتخذون واإما �سفة للمنافقين اأو ن�سب على الذم منهم«.)3)( 

ومما جاء في القراآن الكريم اأي�سا الحكمة في التعامل مع اإيذاء المنافقين لر�سول 
اهلل ومن ذلك: 

ُذُن َخيٍْر لَُكْم 
ُ
أ قُْل  ُذٌن 

ُ
أ ُهَو  َوَيُقولُوَن  الّنَِبّيَ  يُؤُْذوَن  الَِّذيَن  ﴿َوِمنُْهُم  ـ قوله تعالى:   

َِّ لَُهْم  ُمْؤِمِنيَن َورَْحَمٌة لِلَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن يُؤُْذوَن رَُسوَل الل
ْ
َِّ َوُيْؤِمُن لِل يُْؤِمُن بِالل

ِليٌم﴾ التوبة: )). 
َ
َعَذاٌب أ

يتحر�سون  كانوا  والذين  المنورة،  المدينة  في  المنافقين  عن  هنا  الآية  تتحدث 
بالمجتمع الم�سلم، تارة بالحديث في عر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، كما في حديث 
اهلل  لر�سول  الإ�ساءة  بمحاولة  اأخرى  وتارة  النور،  �سورة  في  اآياته  نزلت  والذي  الإفك، 
�سلى اهلل عليه و�سلم، ومنها هنا قولهم عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأذن«، 
يقول الإمام البغوي: »نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يوؤذون النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، ويقولون له ما ل ينبغي، فقال بع�سهم: ل تفعلوا فاإنا نخاف اأن يبلغه ما تقولون، 
قلنا،  ما  فننكر  ناأتيه  ثم  �سئنا  ما  نقول  بل  منهم:  �سويد  بن  الجال�س  فقال  بنا،  فيقع 
ونحلف في�سدقنا بما نقول، فاإنما محمد اأُُذن، اأي: اأذن �سامعة، يقال: فالن اأذن �سامعة، 

واأذنة على وزن فعلة، اإذا كان ي�سمع كل ما قيل له ويقبله.

)63( انظر: الك�ساف للزخم�سري »)/78)«.
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بن  نبتل  له  يقال  المنافقين  من  رجل  في  نزلت  ي�سار:  بن  اإ�سحاق  بن  وقال محمد 
م�سوه  الخدين،  اأ�سقع  العينين،  اأحمر  الراأ�س،  �سعر  ثائر  اأدلم،  رجال  وكان  الحارث، 
الخلقة، وقد قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »من اأحب اأن ينظر اإلى ال�سيطان فلينظر 
اإلى نبتل بن الحارث«، وكان ينم حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى المنافقين، فقيل 
ناأتيه  اأذن فمن حدثه �سيئا �سدقه، فنقول ما �سئنا ثم  اإنما محمد  له: ل تفعل، فقال: 

ونحلف باهلل في�سدقنا، فاأنزل اهلل تعالى هذه الآية«. )64( 

وقال الطبري: يقول تعالى ذكره لهوؤلء المنافقين الذين يعيبون ر�سول اهلل �سلى اهلل 
بيه، والقائلين فيه الُهْجَر والباطل،  عليه و�سلم، ويقولون: »هو اأذن«، واأمثاِلهم من مكذِّ

عذاٌب من اهلل موجع لهم في نار جهنم«. )65( 

وقد وردت اأكثر من اآية تبين حكم اإيذاء اهلل ور�سوله في القراآن الكريم، ومنها اآية 
التوبة، واآية الأحزاب، يقول ر�سيد ر�سا: »الأذى: ما يوؤلم الحي المدرك في بدنه، اأو في 
نف�سه، ولو األما خفيفا، يقال: اأذى الإن�سان »كر�سى« بكذا اأذى، وتاأذى تاأذيا، اإذا اأ�سابه 
مكروه ي�سير، كذا قالوا، واآذى غيره اإيذاء، واأنكر الفيروزابادي لفظ االإيذاء، واإن كان 
قوله  له  ي�سهد  وربما  والأذية،  والأذاة  الأذى  اإل  العرب  ي�سمع من  لم  لأنه  القيا�س؛  هو 
ًذى﴾ اآل عمران: )))، لأنه من اآذى المتعدي بنف�سه ل من 

َ
َ أ

ّ
وُكْم إِال تعالى: ﴿لَن يَُضّرُ

اأذى الالزم، اإل اأن يقال: اإنه ا�سم م�سدر، وتقييدهم لالأذى بالمكروه الي�سير غير م�سلم 
على اإطالقه، فالظاهر: اأنه يطلق على الي�سير والخفيف، وعلى ال�سديد، وقوله تعالى: 
ًذى﴾ من الأول؛ لأنه م�ستثنى من ال�سرر. ومثله ما ورد في الأذى 

َ
َ أ

ّ
وُكْم إِال ﴿ لَن يَُضّرُ

من المطر، واأذى الراأ�س من القمل. 

ََّ َورَُسولَُه لََعنَُهُم  ومن الثاني قوله تعالى في �سورة الأحزاب: ﴿ إِّنَ الَِّذيَن يُؤُْذوَن الل
ُمْؤِمنَاِت 

ْ
َوال ُمْؤِمِنيَن 

ْ
ال يُؤُْذوَن  َوالَِّذيَن  ِهينًا  ّمُ َعَذابًا  لَُهْم  َعّدَ 

َ
َوأ َواآلِخَرِة  ْنيَا  الّدُ فِي   َُّ الل

)4)( انظر: تف�سري البغوي »)/4)3« بت�سرف.
)))( انظر: تف�سري الطربي »4)/8)3«.
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ورد في  الأحزاب: 7)، 8)، فقد  ِبينًا﴾  ّمُ َوإِْثًما  ُبْهتَانًا  اْحتََملُوا  َفَقِد  تََسبُوا 
ْ
اك َما  بَِغيِْر 

الماأثور تف�سير الذين يوؤذون اهلل بالذين ن�سبوا اإليه البن والبنات، والذين يوؤذون ر�سوله 
بالذين �سجوا راأ�سه يوم اأحد، وبالذين كانوا يكذبوا بر�سالته ويقولون: �ساحر، و�ساعر 
وكاهن. والذين يوؤذون الموؤمنين والموؤمنات بالطاعنين في الأعرا�س، وبالزناة الذين 

يتبعون الن�ساء لمراودتهن. وناهيك بالوعيد ال�سديد للجميع«. )66( 

َ َوَر�ُسوَلُه«  ويف�سر الإمام الزمخ�سري اإيذاء اهلل ور�سوله في الآيات، فيقول: »ُيوؤُْذوَن اهللَّ
فيه وجهان، اأحدهما: اأن يعبر باإيذائهما عن فعل ما يكرهانه ول ير�سيانه؛ من الكفر 
�سلى  اهلل  ر�سول  به  ي�سيبون  كانوا  وما  ال�سريعة،  ومخالفة  النبّوة،  واإنكار  والمعا�سي، 
اهلل عليه و�سلم من اأنواع المكروه، على �سبيل المجاز. واإنما جعلته مجازا فيهما جميعا. 
وحقيقة الإيذاء �سحيحة في ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لئال اأجعل العبارة الواحدة 

معطية معنى المجاز والحقيقة. 

والثاني: اأن يراد يوؤذون ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وقيل في اأذى اهلل: هو قول 
اليهود والن�سارى والم�سركين: يد اهلل مغلولة، وثالث ثالثة والم�سيح ابن اهلل، والمالئكة 

بنات اهلل، والأ�سنام �سركاوؤه. 

وقيل: قول الذين يلحدون في اأ�سمائه و�سفاته، وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأن  اأن ي�ستمني، واآذاني ولم ينبغ له  اآدم ولم ينبغ له  فيما حكى عن ربه: »�ستمني ابن 
اإنى اتخذت ولدا. واأما اأذاه فقوله: اإن اهلل ل يعيدني  اإياى فقوله:  يوؤذيني. فاأما �ستمه 

بعد اأن بداأنى«. 

وقيل في اأذى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قولهم: �ساحر، �ساعر، كاهن، مجنون. 
وقيل: ك�سر رباعيته، و�سج وجهه يوم اأحد. وقيل: طعنهم عليه في نكاح �سفية بنت حيي، 

)))( انظر: تف�سري املنار »0)/)44،)44«.
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واأطلق اإيذاء اهلل ور�سوله، وقيد اإيذاء الموؤمنين والموؤمنات لأن اأذى اهلل ور�سوله ل يكون 
اإل غير حق اأبدا«. )67( 

كما نالحظ اأن القراآن الكريم في بيانه لعقاب الذين يوؤذون اهلل ور�سوله، لم يرتب 
عليهم عقابا دنيويا بحد من الحدود، بل كان الحديث عن عقاب اهلل في الآخرة، وذلك 
اأَِليٌم« التوبة: )).  َلُهْم َعَذاٌب   ِ ُيوؤُْذوَن َر�ُسوَل اهللَّ ِذيَن  نجده بو�سوح في قوله تعالى: »َوالَّ
وفي قوله: »اإن الذين يوؤذون اهلل ور�سوله لعنهم اهلل في الدنيا والآخرة واأعد لهم عذابا 
مهينا« الأحزاب: 8). فبين اأن عقابهم هو لعنة اهلل لهم في الدنيا والآخرة، واأن العذاب 
الأليم جزاوؤهم في الآخرة، فعقاب الدنيا هنا هو عقاب معنوي ولي�س عقابا ماديا، بحد 

من الحدود.

ب ـ من ال�سنة النبوية:
راأينا اأدلة القراآن الكريم، وموقفه من الإ�ساءة للمقد�سات، واأنه ل يوجد ن�س قراآني 
ال�سنة  في  فهل  ي�سيء،  من  بعقاب  قالوا  من  ي�سوقها  التي  الأدلة  وناق�سنا  بين،  وا�سح 
ال�سنة  في  ورد  لقد  عليه،  الرد  وعدم  اإهماله  اأو  الم�سيء،  نقا�س  ترى  ن�سو�س  النبوية 
ال�سفح  وهي  الإ�ساءة،  تجاه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  منهج  تبين  وافرة  ن�سو�س 

والعفو، والتجاهل التام، ومن هذه الن�سو�س:

ـ اإ�ساءة اأم اأبي هريرة للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:

 ـ حديث اإ�سالم اأم اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، والذي رواه الإمام م�سلم بتفا�سيله، 
يقول اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه: كنت اأدعو اأمي اإلى الإ�سالم وهي م�سركة، فدعوتها يوما 
فاأ�سمعتني في ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ما اأكره، فاأتيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم واأنا اأبكي، قلت يا ر�سول اهلل، اإني كنت اأدعو اأمي اإلى الإ�سالم فتاأبى علي، فدعوتها 

)7)( انظر: الك�ساف للزخم�سري »9/3))«.
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اليوم فاأ�سمعتني فيك ما اأكره، فادع اهلل اأن يهدي اأم اأبي هريرة، فقال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »اللهم اهد اأم اأبي هريرة«. 

اإلى  ف�سرت  جئت  فلما  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  نبي  بدعوة  م�ستب�سرا  فخرجت 
هريرة،  اأبا  يا  مكانك  فقالت:  قدمي،  خ�سف  اأمي  ف�سمعت  مجاف،  هو  فاإذا  الباب، 
و�سمعت خ�سخ�سة الماء، قال: فاغت�سلت، ولب�ست درعها، وعجلت عن خمارها، ففتحت 
الباب، ثم قالت: يا اأبا هريرة: اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�سهد اأن محمدا عبده ور�سوله. 

قال فرجعت اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأتيته واأنا اأبكي من الفرح، قال: 
قلت: يا ر�سول اهلل اأب�سر، قد ا�ستجاب اهلل دعوتك، وهدى اأم اأبي هريرة، فحمد اهلل، 
واأثنى عليه، وقال خيرا، قال قلت: يا ر�سول اهلل، ادع اهلل اأن يحببني اأنا واأمي اإلى عباده 
حبب  »اللهم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  قال:  اإلينا،  ويحببهم  الموؤمنين، 
عبيدك هذا  ـ  يعني اأبا هريرة  ـ  واأمه اإلى عبادك الموؤمنين، وحبب اإليهم الموؤمنين« 

فما خلق موؤمن ي�سمع بي ول يراني اإل اأحبني.)8)(

اأنه  توفيقه  اأبا هريرة، كان من  اأن  الفقه:  الحديث من  ابن هبيرة: »في هذا  يقول 
لما كانت اأمه ت�سمعه ما يكره على اإ�سالمه، لم يقابلها بمثله، ولكنه اأتى الأمر من بابه، 
وطلب الف�سل من اأهله، وراأى اأن يطلب لها الخير على ل�سان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأراده في بر والدته، فطلب لها من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  و�سلم؛ ليكون قد بلغ ما 
و�سلم ما جرى به قدر اهلل، لأن اهلل تعالى جعل اإ�سالمها اآية دالة على �سدق ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم ور�سالته؛ ليعلم كل �سامع هذا الحديث: اأن النار ل تطفئ بمثلها 
من النار، ولكن بالماء، وي�ستدفع ال�سوء بالدعاء، وتطلب الم�ست�سعبات من القادر على 

الأ�سياء«. )61( 

)8)( رواه م�سلم »)49)« عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
)9)( انظر: الإف�ساح عن معاين ال�سحاح لبن هبرية »00/8)«.
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– �سنة 7  اأ�سهر واأرجح الأقوال  – على  اأ�سلم ر�سي اهلل عنه  اأبا هريرة  ومعلوم اأن 
هجرية، في عام فتح خيبر، 

ـ عفو النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن م�سركني �َسبُّوه: 
 يحدثنا �سلمة بن الأكوع عن موقف حدث له مع بع�س الم�سركين بعد �سلح الحديبية، 
قال:  ال�سجرة،  اأ�سل  في  للبيعة  دعانا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإن  فيه:  يقول 
يا  النا�س، قال: »بايع  اإذا كان في و�سط من  النا�س، ثم بايع، وبايع، حتى  اأول  فبايعته 
�سلمة«، قال: قلت: قد بايعتك يا ر�سول اهلل في اأول النا�س، قال: »واأي�سا«، قال: وراآني 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عزل  ـ  يعني لي�س معه �سالح  ـ ، قال: فاأعطاني ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حجفة  ـ  اأو درقة  ـ ، ثم بايع، حتى اإذا كان في اآخر النا�س، 
النا�س، وفي  اأول  يا ر�سول اهلل في  بايعتك  يا �سلمة؟« قال: قلت: قد  تبايعني  »األ  قال: 
اأو�سط النا�س، قال: »واأي�سا«، قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: »يا �سلمة، اأين حجفتك  ـ  
اأو درقتك  ـ  التي اأعطيتك؟«، قال: قلت: يا ر�سول اهلل، لقيني عمي عامر عزل، فاأعطيته 
الأول:  قال  كالذي  اإنك  وقال:«  و�سلم،  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  قال: ف�سحك  اإياها، 

اللهم اأبغني حبيبا هو اأحب اإلي من نف�سي«. 
ثم اإن الم�سركين را�سلونا ال�سلح حتى م�سى بع�سنا في بع�س، وا�سطلحنا، قال: وكنت 
تبيعا لطلحة بن عبيد اهلل اأ�سقي فر�سه، واأح�سه، واأخدمه، واآكل من طعامه، وتركت اأهلي 
ومالي مهاجرا اإلى اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: فلما ا�سطلحنا نحن واأهل 
مكة، واختلط بع�سنا ببع�س، اأتيت �سجرة فك�سحت �سوكها، فا�سطجعت في اأ�سلها، قال: 
فاأتاني اأربعة من الم�سركين من اأهل مكة، فجعلوا يقعون في ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم، فاأبغ�ستهم، فتحولت اإلى �سجرة اأخرى، وعلقوا �سالحهم وا�سطجعوا، فبينما هم 

كذلك اإذ نادى مناد من اأ�سفل الوادي، يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. 

قال: فاخترطت �سيفي، ثم �سددت على اأولئك الأربعة وهم رقود، فاأخذت �سالحهم، 
فجعلته �سغثا في يدي، قال: ثم قلت، والذي كرم وجه محمد، ل يرفع اأحد منكم راأ�سه 

اإل �سربت الذي فيه عيناه. 
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اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: وجاء عمي  اأ�سوقهم  قال: ثم جئت بهم 
عامر برجل من العبالت، يقال له: مكرز يقوده اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
فر�س، مجفف في �سبعين من الم�سركين، فنظر اإليهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عنهم  فعفا  وثناه«،  الفجور،  بدء  لهم  يكن  »دعوهم،  فقال: 
و�سلم، واأنزل اهلل: »وهو الذي كف اأيديهم عنكم واأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد اأن 

اأظفركم عليهم« الفتح: 4)، الآية كلها«. )70(

باأربعة  اأم�سك  قد  عنه،  اهلل  ر�سي  الأكوع  بن  �سلمة  اأن  نرى  الحديث،  هذا  ففي 
م�سركين واأ�سرهم، و�سحبهم اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، لينزل بهم عقوبته 
المنا�سبة، ولكن الرد جاء من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بقوله: »دعوهم، يكن لهم 
بدء الفجور، وثناه« وعفا عنهم �سلى اهلل عليه و�سلم، ولو كان القتل حدهم، ما كان للنبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأن يعفو، وهو القائل �سلى اهلل عليه و�سلم: »تعافوا الحدود فيما 

بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب«.))7( 

اإقامته عليكم،  يقول المال القاري: »فما بلغني من حد فقد وجب«: اأي فوجب علي 
وفيه: اأن الإمام ل يجوز له العفو عن حدود اهلل اإذا رفع الأمر اإليه«. )72(

ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم اإل الحدود«.)73(

ولو كان  �ساه ترك،  واإن  �ساء عزر  اإن  التعزير،  الإمام مخير في  اأن  دليل على  وفيه 
التعزير واجبا كالحد، لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك �سواء«. )74(

)70( رواه م�سلم »807)« عن �سلمة بن الأكوع ر�سي اهلل عنه.
)71( رواه اأبو داود »)437« والن�سائي يف املجتبى »)448« واحلاكم »383/4« و�سححه، والطرباين يف الأو�سط »))))« عن عبد اهلل 

بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنهما، وح�سن اإ�سناده الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري »4)9)«.
)72( انظر: مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح »)/343)«.

)73( رواه اأبو داود »)437« عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، وجود اإ�سناده �سعيب االأرناوؤوط »)/8)4«.

)74( انظر: رواه م�سلم »807)« عن �سلمة بن الأكوع ر�سي اهلل عنه.
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وقال الحافظ ابن حجر: »وي�ستفاد منه: جواز ال�سفاعة فيما يقت�سي التعزير، وقد 
نقل ابن عبد البر وغيره فيه التفاق«.))7(

وقال الإمام البغوي: »وفيه دليل على جواز ترك التعزير، واأنه غير واجب، ولو كان 
واجبا كالحد، ل�ستوى فيه ذو الهيئة وغيره.

وروي عن يزيد بن زياد الدم�سقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائ�سة، قالت: قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ادرءوا الحدود عن الم�سلمين ما ا�ستطعتم، فاإن كان 
له مخرج فخلوا �سبيله، فاإن الإمام اأن يخطئ في العفو خير من اأن يخطئ في العقوبة«، 

لم يرفعه«. )76(

فعفوه عن الم�سركين الأربعة هنا، يدل على اأن عقاب �ساب الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم، ل عقوبة حدية له، بل هو تعزير، يقبل العفو من الحاكم، ويبنى على ما يحكم به 

القانون والد�ستور في البالد التي يقع فيها هذا الأمر.

ـ �ِسَباب اليهود:

 ـ قول اليهود: ال�سام عليك يا محمد: »عن عائ�سة قالت: »دخل يهودي على ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: ال�سام عليك يا محمد، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأتكلم، فعلمت كراهية  اأن  وعليك، فقالت عائ�سة: فهممت 

لذلك، ف�سكت. 

ثم دخل اآخر، فقال: ال�سام عليك، فقال: عليك، فهممت اأن اأتكلم، فعلمت كراهية 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لذلك. 

ثم دخل الثالث فقال: ال�سام عليك، فلم اأ�سبر حتى قلت: وعليك ال�سام، وغ�سب اهلل 
ولعنته اإخوان القردة والخنازير! اأتحيون ر�سول اهلل بما لم يحيه اهلل؟! فقال ر�سول اهلل 

))7( انظر: فتح الباري لبن حجر »))/88«.
))7( انظر: �سرح ال�سنة للبغوي »0)/330«.
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�سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل ل يحب الفح�س ول التفح�س، قالوا قول فرددنا عليهم، 
اإن اليهود قوم ح�سد، واإنهم ل يح�سدوننا على �سيء كما يح�سدونا على ال�سالم، وعلى 

»اآمين««. )77( 

ـ عدم انتقام الر�سول ل�سخ�سه:

ومن الأحاديث المهمة هنا: ما ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه ما كان 
ينتقم ل�سخ�سه، وهو ما ورد عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنه، باأكثر من رواية، ون�س 

الحديث ما يلي:

ر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم   ـ عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، اأنها قالت: »ما ُخيِّ
بين اأمرين اإل اأخذ اأي�سرهما، ما لم يكن اإثما، فاإن كان اإثما كان اأبعد النا�س منه، وما 
هلل  فينتقم  اهلل،  حرمة  تنتهك  اأن  اإل  لنف�سه،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  انتقم 

بها«.)78(

 ـ وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، اأنها قالت: »ما خير ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
بين اأمرين قط اإل اأخذ اأي�سرهما، ما لم يكن اإثما، فاإن كان اإثما كان اأبعد النا�س منه، 
وما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه في �سيء قط، اإل اأن تنتهك حرمة اهلل، 

فينتقم بها هلل«.)79( 

 ـ وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، قالت: »ما خير النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بين اأمرين 
اإل اختار اأي�سرهما ما لم ياأثم، فاإذا كان الإثم كان اأبعدهما منه، واهلل ما انتقم لنف�سه 
في �سيء يوؤتى اإليه قط، حتى تنتهك حرمات اهلل، فينتقم هلل«.)80( 4ـ وعن عائ�سة ر�سي 

)77( انظر: ال�سحيحة »)9)«.
)78( رواه مالك »)88)« والبخاري »0))3« و«))))« وم�سلم »7)3)« واأبو داود »)478« والبيهقي يف ال�سنن »3))3)« ويف ال�سعب 

»))77« عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
)79( رواه البخاري »))))« عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.

)80( رواه اأحمد »)87))« والبخاري »)78)« عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
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اهلل عنها، قالت: »ما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه في �سيء يوؤتى اإليه 
حتى ينتهك من حرمات اهلل، فينتقم هلل«.))8( 

 ـ وعن عائ�سة: »عائ�سة حدثته، قالت: »ما خير ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بين 
اأمرين قط اإل اختار اأي�سرهما، حتى يكون اإثما، فاإذا كان اإثما كان اأبعد النا�س منه، وما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه من �سيء انتهك منه، اإل اأن تنتهك حرمة 

هي هلل عز وجل، فينتقم هلل عز وجل بها«.))8(

 ـ وعن عائ�سة قالت: »ما �سرب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم خادما له قط، ول 
امراأة له قط، ول �سرب بيده، اإل اأن يجاهد في �سبيل اهلل، وما نيل منه �سيء فانتقمه 
من �ساحبه، اإل اأن تنتهك محارم اهلل عز وجل، فينتقم هلل عز وجل، وما عر�س عليه 
اأمران اأحدهما اأي�سر من الآخر، اإل اأخذ باأي�سرهما، اإل اأن يكون ماأثما، فاإن كان ماأثما 

كان اأبعد النا�س منه«.)83(

اإال في حقوق اهلل تعالى،  قال الحافظ ابن حجر: »وفي الحديث: الحث على العفو 
والندب اإلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يم�س اإلى ما هو 
اأ�سد منه، وفيه ترك الحكم للنف�س واإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يوؤمن منه 

الحيف على المحكوم عليه، لكن لح�سم المادة«. )84(

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم لنف�سه  لَّى اهللَّ وقال القا�سي عيا�س: »وقولها: »وما انتقم ر�سول اهلل �سَ
اأن ينتهك حرمة اهلل«: فيه ما كان عليه عليه ال�سالم من الحلم وال�سبر. وما كان  اإل 
عليه ال�سالم من القيام بالحق وال�سالبة فيه، وهذا هو الخلق الح�سن المحمود، فاإنه لو 
كان يترك ذلك كله فى حق اهلل تعالى وفى حق غيره كان �سعفًا ومهانة، ولو كان ينتقم 
اأي�سًا لنف�سه فى كل �سىء لم يكن َثمَّ �سبر ول حلم ول احتمال، وكان هذا الخلق بط�ًسا 

))8( رواه البخاري »3)8)« عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
))8( رواه اأحمد »4830)« و�سححه حمققو امل�سند »)9/4)3«.

)83( رواه اأحمد »4034)« و�سححه حمققو امل�سند »37/40«.
)84( انظر: فتح الباري لبن حجر »)/)7)«
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وكال  اأو�سطها،  الأمور  وخير  و�سطها،  وبقى  المذمان،  الطرفان  عنه  فانتفى  وانتقاًما، 
طرفى ق�سد الأمور ذميم.

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم يعفو عن �ستمه، وقد عفا عن الذى قال له:  لَّى اهللَّ قال مالك: كان النبى �سَ
اإن هذه الق�سمة ما اأريد بها وجه اهلل. وهذا واإن كان فيه غ�سا�سة على الدين فقد يكون 
عفوه عنه لأنه لم يق�سد الطعن عليه فى الميل عن الحق، بل اعتقد اأنه من راأى م�سالح 
الدنيا الذى ي�سح الخطاأ فيه وال�سواب، اأو كان هذا ا�ستئالًفا لمثله كما ا�ستاألفهم بماله 
ومال اهلل رغبة فى اإ�سالم مثله، اأو تثبيت قومه. وقد مر من هذا عند ذكر هذا الحديث 

ما فيه كفاية فى كتاب الزكاة.

النتقام  بترك  امتثاله  والقدرة  الأمر  واأولى  للحكام  اأ�سل مما يجب  الحديث  وهذا 
بالف�سل  واأخًذا  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ بالنبى  تاأ�سًيا  اأذاهم  والتجافى عمن  لأنف�سهم، 

والخلق الح�سن«. )85( 

وقال القا�سي عيا�س: »قوله ما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه قط، 
اأي: لم يعاقب ويكافئ على ال�سوء«. )86( 

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم« ما عاقب اأحًدا  لَّى اهللَّ وقال الق�سطالني: »قالت: ما انتقم ر�سول اهلل �سَ
»لنف�سه في �سيء يوؤتى اإليه« ب�سم التحتية وفتح الفوقية، بل يعفو عنه، كعفوه عن الذي 
النون وفتح  اأوله و�سكون  ال�سريف، »حتى ينتهك« ب�سم  اأثر في كتفه  جبذ بردائه حتى 
الفوقية والهاء اأي يرتكب �سيء »من حرمات اهلل« عز وجل »فينتقم هلل«، ل لنف�سه ممن 

ارتكب تلك الحرمة.

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم كان ينتقم اإذا انتهكت  لَّى اهللَّ والحديث مطابقته للترجمة من حيث اإنه �سَ
حرمة من حرم اهلل، اإما بال�سرب، اأو بغيره، فهو داخل في باب التعزير والتاأديب«. )87( 

))8( انظر: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم للقا�سي عيا�س »7/)9) ـ 94)« بت�سرف �سديد.
))8( انظر: م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار »)/4)«.

)87( انظر: اإر�ساد ال�ساري للق�سطالين »0)/37«.
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قال ابن العربي: »الثالثة: قوله: »ما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه« 
معناه: فى الحق الدنيوى المتعلق بالمال، واأما �ستمه و�سبه فال بد من النتقام فيه، لأنه 
من حقوق اهلل تعالى، ولأنه كفر ومن كفر ل يترك، األ ترى اأن �سبه يقتل، ومن �سب اهلل 

ي�ستتاب ويوؤدب، لأن اهلل ل يتاأذى بذلك، بخالف الر�سول«. )88(

وقال ابن العربي في اأحكام القراآن في تناوله لقوله تعالى: »واأعر�س عن الجاهلين« 
الأعراف: 99)، فيه قولن:

اأحدهما: اأنه محكم، اأمر باللين.

الثاني: اأنه من�سوخ باآية القتال قاله ابن زيد.

ثم بين ابن العربي ما يميل اإليه، فقال: »في تنقيح الأقوال: اأما العفو فاإنه عام في 
متناولته، وي�سح اأن يراد به خذ ما خف و�سهل مما تعطى، فقد »كان ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم يقبل من ال�سدقة: التمرة، والقب�سة، والحبة، والدرهم، وال�سمل، ول 
يلمز �سيئا من ذلك، وال يعيبه«، ولقد كان ي�سقط من الحقوق ما يقبل االإ�سقاط، حتى 

قالت عائ�سة في ال�سحيح: »ما انتقم ر�سول اهلل لنف�سه قط«.

واأما الحتمال: فقد كان ي�سبر على الأذى، ويحتمل الجفاء، حتى قال �سلى اهلل عليه 
و�سلم: يرحم اهلل مو�سى، لقد اأوذي باأكثر من هذا ف�سبر«».)89(

ويقول الإمام النووي تعليقا على قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ما نيل منه �سيء قط 
فينتقم من �ساحبه اإل اأن ينتهك �سيءمن محارم اهلل تعالى فينتقم هلل تعالى«: »معنى 
ارتكاب ما حرمه  تعالى هو  وانتهاك حرمة اهلل  اأو فعل  باأذى من قول  اأ�سيب  نيل منه 
قولها »اإل اأن تنتهك حرمة اهلل« ا�ستثناء منقطع معناه لكن اإذا انتهكت حرمة اهلل انت�سر 
هلل تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال 

)88( انظر: امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك »40/7)«
)89( انظر: اأحكام القراآن لبن العربي »)/))3«.
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لالأئمة  ي�ستحب  اأنه  وفيه  نحوه  اأو  تعالى ممن فعل محرما  لدين اهلل  والنت�سار  الأذى 
والق�ساة و�سائر ولة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم فال ينتقم لنف�سه ول يهمل حق 

اهلل تعالى«. )10(

ـ امل�سلمون يف مكة قبل الهجرة والفتح:

ومن الأدلة المهمة التي ينبغي علينا التفكير فيها، وهي اأ�سبه بحال الم�سلمين الآن 
في الغرب تماما، هو ماذا كان حال الم�سلمين المقيمين في مكة قبل الهجرة، وهم قلة، 
فقد بقي الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وال�سحابة في مكة ثالث ع�سرة �سنة، فلم ياأذن 

لأحد منهم في نهب مال، اأو �سفك دم، اأوهتك عر�س، 

ثم هاجر �سلى اهلل عليه و�سلم، وبقي م�سلمون م�ست�سعفون، اأو م�ستخفون بمكة، فلم 
ياأذن لأحد منهم بذلك«.

ثم بعد هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد بقي عدد من الم�سلمين في مكة، وقد 
كانوا م�ست�سعفين، ولم يتمكنوا من الهجرة، ول �سك اأن مجتمعا كافرا كمجتمع قري�س 
اأي  وقتها، كان فيه ال�سب لالإ�سالم، والطعن فيه، بل وتدبير المكائد والحروب �سده، 
اأنهم مجتمع محارب بكل ما تعنيه كلمة دار الحرب، ومع ذلك لم ياأذن لهم النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم بالعتداء على دم، اأو مال، اأو عر�س، اأو اأي لون من األوان العتداء.

وبعد �سلح الحديبية، كذلك 

ـ امل�سلمون يف احلب�سة:

اأكثر، هي حالة الم�سلمين الذين هاجروا  والحالة القريبة من حال الم�سلمين الآن 
اإلى الحب�سة، ولم يكن مجتمع الحب�سة مجتمعا موؤمنا، بل كان مجتمعا م�سيحيا، غير اأن 
حاكمهم قال عنه �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل يظلم عنده اأحد«))9(، ومات النجا�سي، وبقي 

)90( انظر: �سحيح م�سلم ب�سرح النووي »))/84«.
))9( رواه اأحمد »740)« والبيهقي يف ال�سنن »9/9« عن اأم �سلمة ر�سي اهلل عنه، وح�سن اإ�سناده االأرناوؤوط يف امل�سند، واالألباين يف 
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بع�س ال�سحابة، وكان اآخر عودة لهم من الحب�سة، بعد خيبر، وهو ما قال في �ساأنه �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »باأي �سيء اأفرح، بفتح خيبر، اأم بقدوم جعفر«.))9(

ج ـ راأي ابن تيمية

وقد ذكر ابن القيم اعترا�سا مهما لمن يرى عدم قتل من ي�سب ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اأبي،  عليه و�سلم، فقال: »فاإن قيل: فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم لم يقتل عبد اهلل بن 
وقد قال: لئن رجعنا اإلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتل ذا الخوي�سرة 
التميمي، وقد قال له: اعدل فاإنك لم تعدل، ولم يقتل من قال له: يقولون اإنك تنهى عن 
الغي، وت�ستخلي به، ولم يقتل القائل له: اإن هذه الق�سمة ما اأريد بها وجه اهلل، ولم يقتل 
من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في ال�سقي: اأن كان ابن عمتك، وغير هوؤلء ممن كان 

يبلغه عنهم اأذى له وتنق�س.

قيل: الحق كان له فله اأن ي�ستوفيه، وله اأن ي�سقطه، ولي�س لمن بعده اأن ي�سقط حقه، 
كما اأن الرب تعالى له اأن ي�ستوفي حقه، وله اأن ي�سقط، ولي�س لأحد اأن ي�سقط حقه تعالى 
بعد وجوبه، كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم م�سالح عظيمة في حياته، 
زالت بعد موته، من تاأليف النا�س، وعدم تنفيرهم عنه، فاإنه لو بلغهم اأنه يقتل اأ�سحابه 
لنفروا، وقد اأ�سار اإلى هذا بعينه، وقال لعمر لما اأ�سار عليه بقتل عبد اهلل بن اأبي: »ل 

يبلغ النا�س اأن محمدا يقتل اأ�سحابه«.

ول ريب اأن م�سلحة هذا التاأليف، وجمع القلوب عليه، كانت اأعظم عنده واأحب اإليه 
من الم�سلحة الحا�سلة بقتل من �سبه واآذاه، ولهذا لما ظهرت م�سلحة القتل، وترجحت 
بالعداوة وال�سب، فكان قتله  فاإنه جاهر  الأ�سرف،  ال�ساب كما فعل بكعب بن  جدا قتل 
فقتل  الأعمى،  ولد  واأم  والجاريتين  ومقي�س  ابن خطل،  قتل  وكذلك  اإبقائه،  من  اأرجح 

ال�سحيحة »90)3«.
))9( رواه احلاكم »)494« والبيهقي يف الكربى »4)39)« »7/)0)« و�سححه الألباين يف تخريجه لفقه ال�سرية �س: 347.
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لم  نوابه وخلفائه  اإلى  الأمر  فاإذا �سار  الراجحة،  للم�سلحة  الراجحة وكف  للم�سلحة 
يكن لهم اأن ي�سقطوا حقه«.)93( 

فابن القيم هنا، وهو ممن يجيز قتل ال�ساب للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، يرد الأمر 
للحاكم يقدر فيه الم�سلحة، وهو ما يخرج بالق�سية من اإطار الحد اإلى اإطار التعزير، 
ويترك لتقدير م�سلحة الحاكم في هذا الأمر، فمن باب اأولى اأن يترك الأمر للم�سلحة 

كذلك للم�سلم الذي يقيم في بالد الغرب، وهم غير م�سلمين.

رابعا ـ الموقف من �سخرية الغربيين من الإ�سالم
الغرب: �سخرية  العنف في بالد  الم�سلمين لممار�سة  التي تدفع بع�س  الأ�سباب  من 
بع�س  به  قامت  لما  اإنكارنا  فمع  الم�سلمين،  مقد�سات  من  واإعالمهم،  الغرب  �سحافة 
�سحف الغرب من اإ�ساءات لالإ�سالم، ون�سر �سور م�سيئة لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، 
اإل اأن الرد على هذه الر�سوم وال�سخرية من الرموز الإ�سالمية، ل يكون بممار�سة العنف، 
اأو القتل، اأو العتداء باأي �سورة كانت، بل يحتاج الرد وبيان الموقف اإلى وقفة نبحث فيها 
عن و�سيلة تتوافق مع ال�سرع، وتفيد الإ�سالم ول ت�سره، واأرى اأن الموقف من اإ�ساءتهم 

و�سخريتهم تتطلب ما يلي: 

1 ـ فهم العقلية الغربية:
اأول ما يجب علينا فعله كم�سلمين في الغرب: فهم عقلية الغرب، الذي ير�سم،  اإن 
وي�سخر، ما فل�سفة �سخريته من الدين؟ وهل هي �سخرية مبنية على جهل بالإ�سالم، اأم 
عداء له، وهل من�سوؤها �سورة نمطية لدى الغرب عن الإ�سالم والم�سلمين، اأم �سلوكيات 
بع�س الم�سلمين، وما مدى تاأثير الموروثات الدينية والثقافية لدى الغرب في نظرتهم 
العالمة  وهو  الغرب،  وكتاب  فال�سفة  من  كبير  فيل�سوف  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  لالإ�سالم؟ 
هذه  من  تخل�سه  معر�س حديثه عن  في  العرب«،  »ح�سارة  كتابه  في  لوبون  جو�ستاف 

)93( انظر: زاد املعاد لبن القيم »388،387/3«.
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الإ�سالم،  عن  باإن�ساف  هذا  كتابه  ليكتب  الإ�سالم،  عن  التقليدية  الفكرية  الروا�سب 
بها  ابتعدنا  التي  المذكورة  للقواعد  تطبيقا  الكتاب  هذا  في  القارئ  »و�سيجد  فقال: 
وتعدد  �سيما في دين محمد،  ول  ال�سرقيين،  الموروثة في  التقليدية  اأحكامنا  اأكثر  عن 
الزوجات، والرق، والحروب ال�سليبية، والنظم، والفنون، وتاأثير العرب في اأوربة، وما 

اإلى ذلك«. )14(

ل�ست هنا اأبرر الخطاأ الذي يمار�سه الغرب مع مقد�ساتنا في نظرته لها، بل ما يعنيني 
هنا البحث عن اأ�سباب هذا الخطاأ، فالإ�سالم يعلمنا في تعاملنا مع المخطئ والخطاأ، 
األ نكتفي بالحكم عليه بتخطئته، بل البحث عن الأ�سباب لينهيها، حتى ل يتكرر الخطاأ 

وي�ستمر، واإل �سنظل نعالج في الآثار دون معالجة اأ�سل الداء، بل ربما ازداد.

وهو ما مار�سه �سلى اهلل عليه و�سلم مع الم�سكالت التي تنتج عن عمل، اأو عن فكر، 
فنراه في م�سكلة ال�ساب الذي طلب اإليه اأن يرخ�س له في الزنا، فقد اأتى �ساٌب النبيَّ 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل، ائذن لي بالزنا، فاأقبل القوم عليه فزجروه 

وقالوا: مه. مه. فقال: »ادنه، فدنا منه قريبا«. قال: فجل�س. 

يحبونه  النا�س  »ول  قال:  فداءك.  اهلل  جعلني  واهلل  ل.  قال:  لأمك؟«  »اأتحبه  قال: 
لأمهاتهم«. 

»ول  قال:  فداءك  اهلل  جعلني  اهلل  ر�سول  يا  واهلل  ل.  قال:  لبنتك؟«  »اأفتحبه  قال: 
النا�س يحبونه لبناتهم«. 

قال: »اأفتحبه لأختك؟« قال: ل. واهلل جعلني اهلل فداءك. قال: »ول النا�س يحبونه 
لأخواتهم«. 

قال: »اأفتحبه لعمتك؟« قال: ل. واهلل جعلني اهلل فداءك. قال: »ول النا�س يحبونه 
لعماتهم«. 

)94( انظر: ح�سارة العرب جلو�ستاف لوبون �س: )3.
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قال: »اأفتحبه لخالتك؟« قال: ل. واهلل جعلني اهلل فداءك. قال: »ول النا�س يحبونه 
لخالتهم«. 

قال: فو�سع يده عليه وقال: »اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وح�سن فرجه« قال: فلم 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت اإلى �سيء«.))9(

مع  تعامله  في  مهمة  اأمور  عدة  يلحظ  ال�سريف،  النبوي  الحديث  لهذا  المتاأمل  اإن 
م�سكلة تنبع عن فكر داخل �ساحبها، ولي�ست اأمرا طارئا عار�سا، فقد كان ال�ساب من 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ناظرا  ال�سجاعة لأن يقول ما بداخله بكل و�سوح، وكان 
لالأمر لمعالجته من جذوره، وهو ما تعامل به بع�س الحا�سرين من ال�سحابة، فقالوا له: 
مه، مه، ا�ستنكارا لما يقول، ولكن الإنكار القولي عليه، لي�س عالجا للم�سكلة، اإنه عالج 
لأثر وقتي، و�ستظل بداخل ال�ساب اأفكاره وقناعته ورغبته في الزنى، فما كان من ر�سول 
اأنها فكرة بداخله،  اأن عالج الأمر عند ال�ساب من حيث  اإل  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فناق�سه هذا النقا�س الطويل الذي راأيناه، واأن الم�سكلة متعلقة باأمرين: اأمر فكري في 
للن�ساء، فعالج  اأمر قلبي في مكنون قلبه، من حبه  اإرادته وعزيمته، وهي  واأمر  راأ�سه، 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الأمر الفكري بالإقناع والحوار، وبقي الأمر القلبي، فكان 

ذلك بدعائه له: »اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وح�سن فرجه«.

اإلى  يحتاج  اأمر  مقد�ساتنا،  من  موقفه  اأ�سباب  على  والوقوف  الغرب،  عقلية  وفهم 
النف�سية،  هذه  تحلل  ومنهجا،  وفل�سفة،  واقعا،  بالغرب  �سلة  ذات  بحثية  مراكز  تكوين 
وتبين اأنماطها ومداخلها، واأن�سب طرق التعامل معها، لي�س لأجل الرد فقط، بل لأجل 
التوا�سل الذي هو اأ�سل ر�سالة الإن�سان الم�سلم في الحياة، يقول تعالى: »يا اأيها النا�س 

))9( رواه اأحمد »)))))« والبيهقي يف ال�سنن »07)8)« ويف ال�سعب »)03)« والطرباين يف الكبري »8/)))« عن اأبي اأمامة الباهلي 
ر�سي اهلل عنه، وجود اإ�سناده احلافط العراقي يف تخريج الإحياء »)/))8«، و�سحح اإ�سناده حمققو امل�سند »)3/)4)«، وال�سيخ 

الألباين يف ال�سحيحة »370«.
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اهلل  عند  اأكرمكم  اإن  لتعارفوا  وقبائل  �سعوبا  وجعلناكم  واأنثى،  ذكر  من  خلقناكم  اإنا 
اأتقاكم« الحجرات:.

قد يقول قائل: اإنها لي�ست ق�سية عقلية ونف�سية الغرب، بل هي موؤامرة على الإ�سالم، 
من  تحليل  وهذا  الم�سلمين.  وا�ستفزاز  الإ�سالم،  لإهانة  محكمة،  جهنمية  ومخططات 
يريد اأن يريح نف�سه من عناء البحث عن جذور الم�سكلة وحلها حال ناجعا، ولو �سلمنا 
بهذا الت�سور باأنه ال�سبب الوحيد، فهل هذا المخطط الجهني المحكم يوجه بالعنف، 
المخطط  هذا  اأن�سار  ي�سيعه  ما  ويوؤكد  �سيزيدها،  اأم  الم�سكلة،  �سينهي  العنف  وهل 
مماثل،  بتخطيط  التخطيط  نواجه  اأن  علينا  اأم  دين عنف؟!!  الإ�سالم  اأن  على  المبني 

واإعالم قوي، وت�سحيح لل�سورة التي في وجدان وت�سور الغربيين عن الإ�سالم؟!

2 ـ الحذر من التعميم:
اإن من الخطاأ البين الذي يقع فيه كثير من النا�س: التعميم في الأحكام على النا�س، 
�سواء في حكمه عليهم، اأو ت�سنيفهم، اأو ت�سوره لهم، وهي ثقافة �سائعة عند الكثيرين، 
رغم اأن المنهج الإ�سالمي منهج مبني على عدم التعميم في التعامل مع النا�س، �سواء 

المختلفين في الدين، اأو المختلفين داخل الدين الواحد، مذهبيا اأو فكريا.
فينبغي علينا األ نعمم ونخلط بين ما ي�سدر عن اأفراد، وبين توجهات الدول، وما ي�سدر 
عن جماعات اأو مجموعات بناء على فل�سفة معينة، اأو فكر معين، �سواء كان متع�سبا اأو 
مت�سامحا، لنعمم الغرب كله فن�سعه في �سلة واحدة، فكل مجتمع له خ�سائ�سه، وله قواعده 
التي نتعامل بها معه، وله �سواذه الذين يخرجون عن التوجه العام، وعلينا التمييز بجالء 
بين ما يخرج من النا�س هل ي�سدر منهم بناء على ن�سق فكري واحد، اأو بناء على روؤية له 
بنيت بناء على �سلوكيات بع�س الم�سلمين، اأو بع�س دولهم، اأو بع�س اأفكارهم، فمهم جدا األ 

نعمم اإل ما كان عاما بو�سوح، ودائما ولي�س موؤقتا.

التعميم  عدم  البارز:  عنوانها  كثيرة  اآيات  يجد  الكريم  القراآن  اآيات  في  والمتاأمل 
ٌة قَائَِمٌة﴾  ّمَ

ُ
ِكتَاِب أ

ْ
ْهِل ال

َ
ْن أ  َسَواء ّمِ

ْ
والإن�ساف في الحكم، فمثال قوله تعالى: ﴿ لَيُْسوا

اآل عمران: 3)).
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اإن المتاأمل لكتاب اهلل يجد اأن كلمة »ومنهم« التي كثر ذكرها في القراآن الكريم، تدل 
بو�سوح اإلى عدم التعميم، وهي لفتة مهمة لالإن�ساف في الحكم على النا�س، لأن »من« 
في اللغة العربية للتبعي�س، وعندما ت�ستعمل في اآية قراآنية، اأو عبارة فمعنى ذلك اأنك 

ق�سمت المتحدث عنهم اإلى ق�سمين، اأكثرية واأقلية، ُجل وبع�س.

في  واحدة  جملة  الواحد  والدين  الواحد،  الفكر  اأ�سحاب  ياأخذ  ل  القراآن  اأن  كما 
ت�سنيفهم، بل يق�سمهم بح�سب موقفهم وعداوتهم، فنرى تق�سيم القراآن الكريم وتف�سيله 
في الحديث عن الكافرين، فتارة يطلق عليهم و�سف: »الذين كفروا« فقط، وتارة اأخرى 
َُّ ِليَْغِفَر  ي�سيف اإلى الكفر الظلم، يقول تعالى: ﴿إِّنَ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن الل
 ِليَْهِدَيُهْم َطِريًقا﴾ الن�ساء: 8)). وتارة ثالثة ي�سيف اإلى الكفر ال�سد عن �سبيل 

َ
لَُهْم َوال

 بَِعيًدا﴾ 
ً

َِّ قَْد َضلُّوا َضاَلال وا َعْن َسِبيِل الل اهلل، فيقول تعالى: ﴿إِّنَ الَِّذيَن َكَفُروا وََصّدُ
الن�ساء: 7))، وهناك من جمعوا مع الكفر: ال�سد عن �سبيل اهلل، وم�ساقة الر�سول �سلى 
َِّ وََشاّقُوا الرَُّسوَل  وا َعْن َسِبيِل الل اهلل عليه و�سلم، يقول تعالى: ﴿إِّنَ الَِّذيَن َكَفُروا وََصّدُ

ْعَمالَُهْم﴾ محمد: )3.
َ
ََّ َشيْئًا وََسيُْحِبُط أ وا الل ُهَدى لَْن يَُضّرُ

ْ
ِمْن َبْعِد َما تَبَّيََن لَُهُم ال

وقد كان �سلى اهلل عليه و�سلم يح�سن قراءة وت�سنيفهم، حتى لو كانوا اأعداء له، لكنه 
يقروؤهم قراءة �سحيحة، كي يبني عليهم حكمه �سواء في تعامله ال�سيا�سي اأو الإن�ساني، 
من ذلك: قوله عن اأبي جهل وهو فرعون الأمة، لكنه �سلى اهلل عليه و�سلم يعلم اأن فيه 
خ�سال ح�سنة، لو اأ�سلم ل�ستفاد بها الإ�سالم، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اللهم اأعز 
الإِ�سالَم باأحّب هذين الرجلين اإليك، باأبي جهل اأو بعمر بن الخطاب«، فكان اأحبُّهما اإلى 

اهلل عمر بن الخطاب«.))9(

)16( رواه اأحمد »5616« والرتمذي »3681« وابن حبان »6881« عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، و�سححه اأحمد �ساكر يف 
امل�سند »5/181« والألباين يف م�سكاة امل�سابيح »6036« و�سحيح ال�سرية �س 113، وح�سنه �سعيب االأرناوؤوط يف �سحيح 

ابن حبان »15/305«.
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عليه  اهلل  �سلى  جل�س  مكة،  دخول  من  قري�س  منعته  عندما  الحديبية،  �سلح  وفي 
اأنا�س قادمين، ف�ساأل �سلى اهلل عليه و�سلم:  و�سلم في خيمته، ف�سمع ال�سحابة �سوت 
من القادم قالوا الأحابي�س، فقال لهم: قدموا الهدي، والأحابي�س قوم يعظمون الهدي 
والم�سلمون  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  نية  قري�س  بذلك  لتعلم  الحرام،  والبيت 
في الم�سالمة، فراأى زعيم الأحابي�س ذلك، فعاد يخبر قري�سا باأن الم�سلمين م�سالمون 
ول نية لهم لحرب، بل جاءوا قا�سدين بيت اهلل الحرام، فاأر�سلوا �سخ�سا اآخر، ف�ساأل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: من القادم، قالوا: فالن، فقال: لي�س بذاك، اأي لي�س برجل �سلح 
و�سالم، ثم جاء بعده ثالث، ف�ساأل �سلى اهلل عليه و�سلم: من القادم؟ قالوا: �سهيل بن 

عمرو، قال: �سهل اهلل عليكم به. )17(

فكل من وفدوا على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم هنا كفار، وكان يمكنه اأن يتبنى 
قاعدة: الكفر كله ملة واحدة، لكن هذه القاعدة مق�سود بها الحكم العتقادي، ولي�س 
التعامل  في  واأ�سلوبه  فل�سفته  ح�سب  واحد  كل  ف�سنف  وال�سيا�سي،  الإن�ساني  التعامل 
والتفاو�س ال�سيا�سي والإن�ساني، وقد مر بنا من قبل في مبحث: تقدير الإ�سالم لخ�سومه 

نماذج من ذلك.

3 ـ دورنا تجاه الإ�ساءة:
وا�سح من الأحداث التي ذكرت تبريرا لقتل من ي�سيء لالإ�سالم، اأنها ل ترقى لدرجة 
ال�سحة، وان ما �سح منها فلم يكن العلة في قتله هو الإ�ساءة، بل كانت العلة اأنه محارب 
رفع ال�سيف في وجه الإ�سالم ودولته، اأو خرج على قانونها بما ي�ستحق به القتل، فلم يكن 
�سبب مقتل كعب بن الأ�سرف اأو غيره الهجاء اأو ال�سب، واإل فاإن كعبا يهودي، واإن اأ�سد 
من هجاء كعب لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، هو قول اليهود عن اهلل: »عزير بن 
اهلل« وقولهم: »يد اهلل مغلولة« وقولهم: »اإن اهلل فقير ونحن اأغنياء«، ولكن اكتفى اهلل 
بالرد عليهم، ونفي كذبهم، والرد عليهم ردا بحجة قوية ل �سعف فيها، فرد على قولهم: 

)17( انظر: كتب ال�سرية يف �سلح احلديبية.



  يباب:�ه��.:�بد��:�ب�لي��ب

ـ 249 ـ

»يد اهلل مغلولة« بقول: »غلت اأيديهم ولعنوا بما قالوا« وعلى قولهم: »اإن اهلل فقير ونحن 
»�ساحر  الأبتر«  هو  �سانئك  »اإن  ي�ساء«.  كيف  ينفق  مب�سوطتان  يداه  »بل  بقوله:  اأغنياء« 
�سورة  اآخرون«.  »واأعانه عليه قوم  افتريته«.  اإن  القراآن« »قل  »يفتري  مجنون« »كاهن«، 

الم�سد.

وهل هناك اأ�سد من قول الن�سارى: »الم�سيح ابن اهلل« و«اإن اهلل ثالث ثالثة«، ومع 
ذلك يجيز الإ�سالم لأبنائه اأن يتزوجوا من اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى، على ما 
التعامل  درجات  اأعلى  من  والزواج  الإ�سالم.  به  يخالفون  وما  زيف،  من  عقيدتهم  في 
اإذ  وينتهي،  موقف  اأو  يوم،  معاملة  هنا  المعاملة  فلي�ست  الدائم،  الإن�ساني  والتوا�سل 
اأو في  و�ساعاته،  العمل  العمل معه، وم�سلحة  تتعامل معه في حدود  العمل  الزميل في 
ق�سم من اأق�سامه، ولو كنت كارها له، فت�ستطيع اأن تنتقل اإلى ق�سم اآخر، اأو في مكتب 
الزوجة  لكن  ودينيا.  و�سيا�سيا  اأو من تختلف معه فكريا  فيه مع من ل تحب،  تلتقي  ل 
تراها كل يوم، وتعي�س معها، بل مطلوب منك اأن تكون من خير النا�س في التعامل معها، 
»ولهن مثل  بالمعروف«، وقال:  تعالى: »فعا�سروهن  الإ�سالم ذلك واجبا، فقال  واعتبر 

الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة« البقرة:.

تعالى:  فقال  اأخرى،  توجد في عالقة  ل  بمعاني  العالقة  الإ�سالم عن هذه  بل عبر 
»ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأزواجا لت�سكنوا اإليها، وجعل بينكم مودة ورحمة« 
واأنها  بكل مجالتها،  والرحمة  معانيها،  بكل  المودة  على  مبنية  المعاملة  فهنا  الروم:. 

ال�سكن الذي توؤي اإليه عند تعبك، وعند همومك، ت�ساطرها معك.

﴾ البقرة:، بما في  نتُْم ِلبَاٌس لَُّهّنَ
َ
وقال تعالى عن هذه العالقة: ﴿ُهّنَ ِلبَاٌس لَُّكْم َوأ

التعبير القراآني عن كلمة اللبا�س، بما يعنيه، من القرب، والدفء، وال�ستر، والجمال، 
والحماية، 

الإ�ساءة منهجا مختلفا عما  والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم في  القراآن  وقد كان نهج 
تعطي  كلمة  قول  اأو  للكالم،  تحريفا  اإما  الإ�ساءة،  عن  اليهود  يكف  فلم  البع�س،  يفعل 
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معنيين، �سيء وح�سن، وقد كان من �سلوك اليهود اإذا لقوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يبداأنه بال�سالم قائلين: ال�سام عليك يا محمد، فيرد ردا ح�سنا، 

وقد مر بنا �سبب نزول قول اهلل تعالى: »يا اأيها الذين اآمنوا ل تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا وا�سمعوا وللكافرين عذاب األيم« البقرة:.

اأ ـ الإهمال رّدا على الإ�ساءة
وكان من �سلوك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وال�سحابة مع ال�سعراء الذين قالوا 
هذا  ومنح  عليهم،  الدنيا  لهاجت  قتلوه،  فلو  الإهمال،  هو  اإ�ساءة،  اأو  هجاء  فيه  �سعرا 

البذيء المتطاول لقب �سهيد ال�سحافة، و�سهيد الراأي، فاإننا

وخير نموذج لهذا الموقف هو ال�ساعر العربي كعب بن زهير، وق�سيدته الم�سهورة، 
وقولهم بجنبيها  الو�ساة  لمقتولتم�سي  �سلمى  اأبي  ابن  يا  اإنك 
اآمله كنت  �سديق  كل  م�سغولوقال  عنك  اإني  األقينك  ل 
لكم اأبا  ل  �سبيلي  خلوا  مفعولفقلت:  الرحمن  قدر  ما  فكل 
�سالمته طالت  واإن  اأنثى  ابن  محمولكل  حدباء  اآلة  على  يوما 
اأوعدني اهلل  ر�سول  اأن  ماأمولنبئت  اهلل  ر�سول  عند  والعفو 
نافلة اأعطاك  الذي  هداك  وتف�سيلمهال  مواعيظ  فيها  الفرقان 
ولم الو�ساة  باأقوال  تاأخذني  الأقاويلل  في  كثرت  ولو  اأذنب 
به ي�ست�ساء  لنور  الر�سول  م�سلولاإن  اهلل  �سيوف  من  مهند 
قائلهم قال  قري�س  من  ع�سبة  زولوافي  اأ�سلموا:  لما  مكة  ببطن 
ك�سف ول  اأنكا�س  زال  فما  معازيلزالوا  ميل  ول  اللقاء  عند 
التنابيليم�سون م�سي الجمال الزهر يع�سمهم ال�سود  عرد  اإذا  �سرب 
لبو�سهم اأبطال  العرانين  �سرابيل�سم  الهيجا  في  داود  ن�سج  من 
حلق لها  �سكت  قد  �سوابغ  مجدولبي�س  العقفاء  حلق  كاأنها 
رماحهم نالت  اإن  مفاريح  نيلوالي�ست  واإن  مجازيعا  ولي�سوا  قوما 
نحورهم في  اإل  الطعن  يقع  تهليلل  الموت  حيا�س  عن  لهم  وما 
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فعفا عنه، واألب�سه بردته �سلى اهلل عليه و�سلم.

وهو ما قام به �سلى اهلل عليه و�سلم في مواقف اأخرى، كما حدث في غزوة اأحد، وقد 
هزم الم�سلمون، فقال اأبو �سفيان: اأفي القوم محمد ثالث مرات، فنهاهم النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأن يجيبوه، ثم قال: اأفي القوم ابن اأبي قحافة؟ ثالث مرات، ثم قال: 
اأفي القوم ابن الخطاب؟ ثالث مرات، ثم رجع اإلى اأ�سحابه فقال: اأما هوؤلء، فقد قتلوا، 
فما ملك عمر نف�سه، فقال: كذبت واهلل يا عدو اهلل، اإن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد 
بقي لك ما ي�سوءك، قال: يوم بيوم بدر، والحرب �سجال، اإنكم �ستجدون في القوم مثلة، 
لم اآمر بها ولم ت�سوؤني، ثم اأخذ يرتجز: اأعل هبل، اأعل هبل، قال النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: »األ تجيبوا له«، قالوا: يا ر�سول اهلل، ما نقول؟ قال: » قولوا: اهلل اأعلى واأجل«، 
قال: اإن لنا العزى ول عزى لكم، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »األ تجيبوا له؟«، قال: 

قالوا: يا ر�سول اهلل، ما نقول؟ قال: »قولوا اهلل مولنا، ول مولى لكم«.)98(

ب ـ القيام بواجب التعريف بالإ�سالم:

وهنا واجب مهم، وهو اأن نقوم بواجبنا كم�سلمين للتعريف بالإ�سالم لهوؤلء النا�س، 
التي  الوا�سحة،  والحجج  العلمية،  البراهين  ويعتمد  العقول،  تعريفا �سحيحا، يخاطب 
تقدم الإ�سالم �سافيا كما نزل على محمد �سلى اهلل عليه و�سلم، فاإن الن�سغال بال�سباب 
اأمام الهجوم لي�س حال مجديا، بل يزيد الأمر �سوءا، وفي نموذج نقا�س اأنبياء اهلل مع 
قومهم خير دليل وبرهان على ذلك، فنقراأ مثل هذه النماذج القراآنية التي قال عنها 
ِخَر 

ْ
يَْوَم اآل

ْ
ََّ َوال ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن َكاَن يَرُْجو الل

ُ
اهلل عز وجل: ﴿لََقْد َكاَن لَُكْم ِفيِهْم أ

َحِميُد﴾ الممتحنة: )، وقال تعالى بعد الحديث عن عدد 
ْ
َغِنّيُ ال

ْ
ََّ ُهَو ال إِّنَ الل

َوَمْن َيتََوّلَ فَ
إِْن يَْكُفْر بَِها 

َة فَ ُحْكَم َوالّنُبُّوَ
ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
ولَئَِك الَِّذيَن آتَيْنَاُهُم ال

ُ
من اأنبيائه ور�سله: ﴿أ

َُّ فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ  ولَئَِك الَِّذيَن َهَدى الل
ُ
نَا بَِها قَْوًما لَيُْسوا بَِها بَِكافِِريَن. أ

ْ ِء َفَقْد َوّكَ
َ

َهُؤال
َعالَِميَن﴾ الأنعام: 98،09.

ْ
َرى لِل

ْ
 ِذك

َّ
ْجًرا إِْن ُهَو إِال

َ
لُُكْم َعلَيِْه أ

َ
ْسأ

َ
 أ

َ
قُْل ال

)18( رواه اأحمد »18513« والبخاري »3031« وابن حبان »4738« عن الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه.
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فنرى نموذج حوار نبي اهلل مو�سى مع فرعون، اإذ يقول تعالى: ﴿قَاَل فِرَْعْوُن َوَما رَّبُ 
 

َ
ال

َ
رِْض َوَما بَيْنَُهَما إِْن ُكنْتُْم ُموقِِنيَن. قَاَل لَِمْن َحْولَُه أ

َ ْ
َماَواِت َواأل َعالَِميَن. قَاَل رَّبُ الّسَ

ْ
ال

رِْسَل إِلَيُْكْم 
ُ
ِليَن. قَاَل إِّنَ رَُسولَُكُم الَِّذي أ ّوَ

َ ْ
تَْستَِمُعوَن. قَاَل َرّبُُكْم َورَّبُ آبَائُِكُم األ

َمْغرِِب َوَما بَيْنَُهَما إِْن ُكنْتُْم َتْعِقلُوَن. قَاَل لَئِِن اتََّخْذَت إِلًَها 
ْ
َمْشِرِق َوال

ْ
لََمْجنُوٌن. قَاَل رَّبُ ال

َمْسُجوِنيَن﴾ال�سعراء: 3) ـ 9).
ْ
ْجَعلَّنََك ِمَن ال

َ َ
َغيِْري أل

فالمتاأمل للحوار هنا يالحظ: اأن نبي اهلل مو�سى، ي�سرح ر�سالته، وقد �ساأله فرعون 
بال�سرح، من هو  َعالَِميَن﴾ ؟!  فقام نبي اهلل مو�سى 

ْ
ال رَّبُ  َوَما  فِرَْعْوُن  ﴿قَاَل  �ساخرا: 

ُكنتُم  إِن   ۖ بَيْنَُهَما  َوَما  رِْض 
َ ْ
َواأل َماَواِت  الَسّ ﴿رَِبّ  اإنه:  وتعالى،  �سبحانه  العالمين  رب 

وقِِنيَن﴾، ويحاول فرعون الخروج بمو�سى عليه ال�سالم عن المو�سوع لنقله اإلى مكان  ُمّ
اآخر من الحوار، َعلَّ ذلك اأن ينفع في جره اإلى حوار جانبي يبعده عن هدفه الأ�سا�سي، 
نفو�س  في  ر�سخها  التي  فكرته  يفر�س  اأن  يريد  وكاأنه  ت�سمعون«؟!  »األ  فرعون:  فقال 
ْن إِلٍَه َغيِْري ﴾ الق�س�س: 38، فكيف  ال�سعب الم�سري وقتها، باأنه ﴿َما َعِلْمُت لَُكم ّمِ
يقول: اإن هناك ربا اآخر لكم غيري؟! فكان رد نبي اهلل مو�سى باأمر قاطع، اإن كنت اإلها، 
ِليَن ﴾.  ّوَ

َ
فمن كان رب اآبائك، واآبائهم، واأنت لم تولد بعد:  ﴿َرّبُُكْم َورَّبُ آبَائُِكُم األ

وهنا عمد فرعون اإلى حيلة يقوم بها، وهي �سبُّ نبي اهلل مو�سى، لعله بذلك اأن يخرجه 
عن جادة الأمر، وقد راأى على وجوه ال�سعب اآثار القتناع، واأن النقا�س بالحجة الذي قام 
به نبي اهلل مو�سى يوؤتي ثماره، فقال فرعون: »اإن ر�سولكم الذي اأر�سل اإليكم لمجنون«، 
هنا يريد بال�سب والتهام بالجنون، اإخراجه عن �سلب المو�سوع، وهو الحديث العقلي 
اإلى  والحجة،  بالبرهان  النقا�س  ربح  الذي  المناق�س  لجر  باهلل،  الإيمان  عن  والقلبي 
م�ساحة ال�سب وال�ستم والتجريح، وهي الم�ساحة التي يتقنها كل �سعيف الحجة، م�ستبد 
بالراأي، فيحول محاوره قوي الحجة، جاد المنطق، اإلى ا�ستثارته وتحويله من �ساحب 
ر�سالة يح�سن التعبير عنها، وين�سغل بها، اإلى ُم�ْسَتَفز باأمر �سخ�سي، فينتقم ل�سخ�سه، 
ويتحول الحوار والمناظرة اإلى �سباب يفلح فيه الأقدر على ال�ستم والتجريح، ولكن نبي 
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اهلل مو�سى كان واعيا لعقلية فرعون، وتكوينه اله�ّس ال�سعيف، فلما اتهمه بالجنون، كان 
الم�سرق  ال�سالم: »رب  قرار نبي اهلل مو�سى ال�ستمرار في عر�س الحجج، فقال عليه 

والمغرب وما بينهما اإن كنتم تعقلون«. 

لو اأننا قمنا بحذف كالم فرعون الذي تدخل به في عر�س فكرة نبي اهلل مو�سى عن 
الإيمان باهلل، وو�سعنا كالم نبي اهلل مو�سى �سنراه كالما من�سقا مت�سقا مكمال لبع�سه 
تماما، فقرة تلو الأخرى، وكاأن فرعون بكالمه لي�س موجودا، ول قيمة له، فاهتم نبي اهلل 
مو�سى بعر�س الحقائق، ولم ُيْعن بالرد على ال�سباب والت�سفيه، اأو ال�سخرية ال�سخ�سية 

منه. 

غيري  اإلها  اتخذت  »لئن  م�ستبد:  ظالم  �سعيف  كل  قرار  وهو  فرعون،  قرار  فكان 
لأجعلنك من الم�سجونين«.

ج ـ الرد الحكيم بالحقائق العلمية:
على  مبنيا  علميا  ردا  نرد  اأن  وال�سخرية:  وال�سب  الإ�ساءة  على  الردود  اأف�سل  ومن 
فتحويل  مغر�سة،  نفو�س  اأو  م�سو�سة،  معلومات  على  فكرتهم  بنوا  هوؤلء  لأن  الحقائق، 
هذه  في  مهم  اأمر  لديهم  الم�سوهة  الحقائق  لتو�سيح  مجال  اإلى  و�سخريتهم  �سبابهم 
الحالة، وقد مار�س القراآن الكريم هذا الأ�سلوب في الرد على الم�ستهزئين بر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم، ومنه قوله تعالى عن �سخريتهم به: »ويقولون هو اأذن، قل اأذن خير 

لكم« التوبة:.

باب  »والرد من  فيقول:  الكريمة  الآية  ر�سا على  ر�سيد  ال�سيخ محمد  العالمة  يعلق 
حتى  عليهم  ينق�سه  ما  يتبعه  ثم  قولهم،  على  يوافقهم  اأوله  في  فهو  الحكيم  اأ�سلوب 
ينق�س على رءو�سهم، كقوله في �سورة المنافقون وهم يقولون: »لئن رجعنا اإلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل وهلل العزة ولر�سوله وللموؤمنين« المنافقون: 8)، فهم كانوا 
�سون بالر�سول والموؤمنين به، فقلب عليهم مرادهم على تقدير  يعنون اأنهم الأعزة، ويعرِّ
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ت�سليم اأ�سل الق�سية، وهي اإخراج الأعز لالأذل، باإثبات العزة هلل ولر�سوله وللموؤمنين، 
والتعري�س باأنهم هم الأذلون، ولو �ساء الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لأخرجهم، ولكنه ل 

يفعل اإل اإذا اأظهروا كفرهم؛ لأن قاعدة �سرعيته الحكم على الظواهر. 

وجعله ابن المنير في »النت�ساف« من قبيل القول بموجب العلة فقال: »ل �سيء اأبلغ 
من الرد عليهم بهذا الوجه؛ لأنه في الأول اإطماع لهم بالموافقة، ثم كّر على طمعهم 
بالح�سم، واأعقبهم في تنق�سه بالياأ�س منه، وي�ساهي هذا من م�ستعمالت الفقهاء القول 
بالموجب؛ لأن في اأوله اإطماعا للخ�سم بالت�سليم، ثم بالطمع على قرب ول �سيء اأقطع 

من الأطماع ثم الياأ�س يتلوه ويعقبه« اهـ.

ثم ف�سر المراد من اأذن الخير؛ باأف�سل الخير واأعاله على طريق البيان الم�ستاأنف، 
فقال: »يوؤمن باهلل ويوؤمن للموؤمنين« اأي: ي�سدق باهلل تعالى، وما يوحيه اإليه من خبركم، 
برهاني  لأنه  ال�سك؛  حوله  يحوم  ل  الذي  ال�سدق،  القطعي  الخبر  وهو  غيركم،  وخبر 
وجداني عياني له بما ك�سفه اهلل له من عالم الغيب، واإيمانه به اأثبت واأر�سخ في اليقين 
من ت�سديق غيره بما قامت عليه الأدلة العقلية القطعية، وي�سدق في الدرجة الثانية 
الذين  والأن�سار؛  المهاجرين  الإيمان من  ال�سادقي  للموؤمنين  ائتمان وجنوح  ت�سديق 
ي�سدق  فهو  واأنف�سهم،  باأموالهم  اهلل  �سبيل  في  معه  بجهادهم  �سدقهم  على  برهنوا 
اأخبارهم ل لذاتها بمجرد �سماعها، بل لما علمه من اآيات اإيمانهم الذي يوجب عليهم 
ال�سدق، ول �سيما ال�سدق بما يحدثونه به، ولما يجده في اأخبارهم من اأماراته واآياته. 

ويت�سمن هذا اأنه ل يوؤمن لهوؤلء المنافقين اإيمان ت�سليم وائتمان، ول ي�سدقهم في 
اأخبارهم واإن وكدوها بالأيمان كما ظن من قال منهم: هو اأذن اغترارا بلطفه واأدبه �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإذ كان ل يواجه اأحدا بما يكره، وبمعاملته اإياهم كما يعامل اأمثالهم من 

عامة اأ�سحابه. 

واأما كونه �سلى اهلل عليه و�سلم اأذن خير لهم مع هذا فهو معاملته لهم بالحلم، وما 
يقت�سيه حكم ال�سرع من العمل بالظواهر، ومنها: قبول المعاذير قبل نهيهم عنها في 
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هذه ال�سورة. ولو كان يعاملهم بمقت�سى ما ي�سمع عنهم  ـ  كما تقت�سيه ا�ستعمال كلمة 
اأذن لما �سلموا من عقابه؛ لأن اأخبار ال�سوء عنهم كثيرة بكثرة اأعمال ال�سوء فيهم، فلو 

كان يقبل اأخبار ال�سر لقبلها من الموؤمنين ال�سادقين فيهم ولعاقبهم عليها«. )11(

ْغِنيَاُء ﴾ فكان الرد: ﴿ بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاِن ﴾ 
َ
ََّ فَِقيٌر َونَْحُن أ وقول اليهود: ﴿إَِنّ الل

يِْديِهْم ﴾.
َ
َِّ َمْغلُولٌَة ۖ﴾ ﴿ُغلَّْت أ »بل يداه مب�سوطتان«، وقالو: ﴿يَُد الل

د ـ البحث عن و�سائل جديدة للدعوة:
كما اأن من �سلوك القراآن اأمام اإ�ساءات الم�سيئين، هو البحث عن بديل مهم للنا�س، 
ل التركيز على اإ�ساءة اأو ت�سكيك الم�سكك، ومن هذا قوله تعالى: »يا اأيها الذين اآمنوا ل 
تقولوا راعنا قولوا انظرنا وا�سمعوا« البقرة: 04)، فهنا لم يكتف القراآن بمجرد النهي 
اأوجد  بل  و�سلم،  للر�سول �سلى اهلل عليه  اليهود لالإ�ساءة  ت�ستخدم من  عن كلمة كانت 
القراآن بديال مهما، ويحقق الغر�س، ول ي�ستخدمه اليهود في الإ�ساءة، وهو كلمة اأخرى 
اأننا ل�سنا مطالبين بال�سجب والرف�س والتنديد، ونقف عند  »انظرنا«، وهي دللة على 
هذا الحد، اأو يتطور لممار�سات عنيفة �سد الم�سيء، بل علينا البحث عن بدائل مهمة 

ت�سحح ال�سورة الم�سوهة في اأذهان النا�س.

واهلل ولي التوفيق

)11( انظر: تف�سري املنار ملحمد ر�سيد ر�سا »10/447،446«.
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دور الرتبية الفكرية

يف مواجهة التطرف

الدكتور عبد المجيد النجار
الأمين العام الم�ساعد لالتحاد العالمي للعلماء الم�سلمين

تمهيد
تربيتهم  اأجل  من  المخاَطبين  معالجة  في  مقّدرة  جهودا  والدعاة  المربون  يبذل 
والطريق  المعتقد،  في  القويم  النهج  ينتهجون  تجعلهم  التي  الخ�سال  من  جملة  على 
الم�ستقيم في ال�سلوك. وتتجه تلك الجهود اإلى تلقين المبادئ ال�سحيحة في الإيمان، 
وتقويم المفاهيم المتعلقة بها، والتثقيف بالأحكام ال�سرعية في العبادات والمعامالت، 
منهج  يخلو  يكاد  ل  بحيث  الأخالقية،  القيم  على  والتربية  للنفو�س،  الروحية  والتزكية 
تربوي اأو خطة دعوية من هذه التوّجهات التربوية، �سواء فيما يتعلق بتن�سئة ال�سغار اأو 

فيما يتعلق بتاأهيل الكبار.

ل اأقدارا من العلم، وبع�سها  اإّن هذه الجهود التربوية كثيرا ما تن�ساأ بها اأجيال تح�سّ
يكون على اأقدار من التقوى في �سّره وعلنه، وعلى �سمت من الخلق القويم، وعلى درجة 
متقدمة من تزكية النف�س، اإل اأنه مع ذلك نجد كثيرا من هوؤلء مع �سفاتهم تلك يختلفون 
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فيكون اختالفهم مفّرقا بينهم اإلى درجة العداوة، ويخت�سمون فيفجرون في الخ�سومة 
الذي  التطّرف  حّد  اإلى  الدينية  ت�سّوراتهم  في  ويغالون  ويتنطعون  التدابر،  درجة  اإلى 
الدعوية  والخطط  التربوية  المناهج  لتلك  يكون  اأن  دون  الإرهاب،  اإلى  بهم  ينتهي  قد 
اأّن هذه  ويبدو  ال�سخ�سي،  وبنائهم  الثقافي  تكوينهم  المجالت من  في هذه  ُيذكر  اأثر 
البالد  الوقائع والأحداث في  الراهن باطراد كما تترجمه  تتنامى في واقعنا  الظاهرة 
الإ�سالمية وخارجها، وهو الأمر الذي يطرح ال�سوؤال المهّم عن الأ�سباب التي توؤّدي اإلى 

هذه الظاهرة.

قد تكون الأ�سباب في ذلك متعددة، ولكّن هناك �سببا يبدو فيما تقّدر اأنه من اأهّم 
الأ�سباب في هذا الذي يحدث، وهو ال�سبب المتعّلق بنق�س في وجه من وجوه التربية 
لم يحظ عند المربين والدعاة بما يليق به من االأهمية، ونعني بذلك التربية الفكرية، 
وهي تلك التربية التي تتعّلق بتن�سئة المخاطبين بالتربية والدعوة على التفكير ال�سحيح 
الذي يح�سن التقدير، ويقيم الموازنات، ويقّدر الأولويات، ويتح�ّسب للماآلت، فهذا النوع 
من التربية حينما يفتقد فاإّن التقوى و�سفاء الروح ورّقة النفو�س وغزارة العلوم قد ل 
تجدي كثيرا في تجّنب الختالفات المفرقة، والخ�سومات الفاجرة، والتنّطع المف�سي 
اإلى العنف، و�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم اإذ قال في و�سف �سريحة من هوؤلء: 
يجاوز  ل  القراآن  يقروؤون  �سيامهم  مع  و�سيامه  �سالتهم  مع  �سالته  اأحدكم  يحقر   «

تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق ال�سهم من الرمية »(1). 

واإذ ن�سهد في واقع الم�سلمين اليوم اأحداثا كثيرة، تعود في معر�س تنّوعها اإلى اأ�سباب 
من المغالة والتنّطع في الفهم، اأّدت اإلى حالة من التطّرف اأف�سى اأحيانا اإلى اأحداث 
به  ُي�سا�س  الذي  والدعوي  التربوي  المنهاج  في  النظر  اإعادة  يجب  فاإنه  الإرهاب،  من 
المخاطبون في المدار�س والم�ساجد وكّل �ساحة من �ساحات الخطاب التربوي بمعناه 
اأن يكون للتربية الفكرية مكان مرموق في هذا المنهاج، فاإننا  العام، وذلك في اتجاه 

)1( اأخرجه البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة
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نقّدر اأّن ذلك �سيكون اأحد اأهّم ما ُتجابه به ظاهرة التطّرف التي اأ�سبحت توؤّرق واقع 
الم�سلمين، بل توؤّرق واقع العالمين.

1 ـ الفكر والتربية الفكرية
في الإن�سان ملكات ومواهب متعّددة، فمن العقل المفّكر اإلى النف�س المطمئّنة، اإلى 
النف�س اللوامة، اإلى الأحا�سي�س والم�ساعر، اإلى غيرها من القوى التي خلق اهلل تعالى 
اإعداده  وفي  الإن�سان  �سخ�سية  بناء  في  دور  القوى  قوة من هذه  ولكّل  اآدم،  بني  عليها 
ليقوم بدوره ال�ستخالفي الذي خلق من اأجله، اإل اأّن هذه الملكات لئن فطرها اهلل تعالى 
للقيام  توؤّهلها  تربوية  رعاية  اإلى  تحتاج  بالفعل  قوى  ت�سبح  لكي  فهي  كامنة  قوى  على 
بدورها المنوط بها في بناء االإن�سان، وحينما ُيهمل بع�ش منها فال يوؤخذ بالتاأهيل فاإّن 
الوظائف  اأداء  في  ال�سلبية  اآثاره  تظهر  البناء،  ذلك  ي�سيب  خلل  في  �سببا  يكون  ذلك 
التي يتطلبها ال�ستخالف، فاإما ق�سور في التفكير، اأو طم�س في ال�سمير، اأو ران على 

القلوب، اأوتبّلد في الم�ساعر، اأو غير ذلك من النواق�س.
بها  تعالى  اهلل  اأناط  التي  تلك  العقل،  ملكة  تاأتي  والملكات  القوى  هذه  راأ�ش  وعلى 
اإ�سدار  على  وعمال  الحقيقة،  اإدراك  في  �سعيا  التفكير  بمهمة  تقوم  والتي  التكليف، 
الأحكام المفرقة بين الخطاإ وال�سواب، فدورها اإذن دور عظيم، �سواء في معرفة الحّق 
في مجال الغيب من اأجل الإيمان، اأو في معرفة الحّق في مجال عالم ال�سهادة لإقامة 
لم  كما  الملكة  بهذه  احتفل  العزيز  كتابه  في  تعالى  اهلل  فاإن  ولذلك  وتنميتها؛  الحياة 
المنهج  الملكة على  اإلى تربية هذه  اآيات كثيرة تدعو  اأخرى، فجاءت  باأي ملكة  يحتفل 
ال�سحيح الذي ت�سل به اإلى اإدراك الحّق، وتنّبه اإلى المخاطر التي تحدق بها فتحيد بها 
عن ذلك المنهج، وتوؤدي بها اإلى ال�سالل، واإذ قد اأ�سرنا اآنفا اإلى ظاهرة التطرف التي 
من اأهّم اأ�سبابها الق�سور في التربية العقلية على التفكير ال�سحيح، فاإّن ب�سط القول في 

هذه التربية يدعو اأول اإلى تحديد بع�س المفاهيم المتعلقة بالفكر وبالتربية الفكرية.
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اأ ـ الفكر
نق�سد بالفكر في هذا المقام وكما نريد اأن يكون م�سطلحا بّينا في هذه المقاربة 
المنهجيَة التي يجري عليها عقل الإن�سان في بحثه عن الحقيقة النظرية والعملية. ولهذا 
التحديد اأ�سل في المدلول اللغوي، اإذ جاء في معاجم اللغة اأّن الفكر هو اإعمال الخاطر 
في ال�سيء(2)، اإ�سارة اإلى اأّنه حركة العقل في مو�سوعات المعرفة. كما اأّن ذلك المدلول 
هو الذي ا�ستقّرت عليه الثقافة الإ�سالمية في ا�ستعمال هذا الم�سطلح، وهو ما �سبطه 
الجرجاني في تعريفاته، اإذ يقول: » الفكر ترتيب اأمور معلومة للتاأّدي اإلى مجهول » (3). 

ومن البّين اأّن هذا الترتيب لي�س هو اإّل حركة العقل في البحث عن الحقيقة.

وما هو �سائع اليوم بين اأهل النظر من اإطالق الفكر الذي هو منهج العقل في البحث 
من  نا�سئا  اإّل  لي�س  البحث  ذلك  في  اإليها  ل  التو�سّ يقع  التي  الأفكار  على  الحقيقة  عن 
اإطالق  ولكّنه  العربي،  الل�سان  عادات  بع�س  من  هو  كما  الالزم  على  الملزوم  اإطالق 
يحدث ارتباكا في تحديد معنى هذا الم�سطلح وا�ستعمالته، وهو ما اآن الأوان للرجوع 
به اإلى الأ�سل الذي ا�ستقّرت عليه الثقافة الإ�سالمية مق�سودا به منهجية النظر العقلي 
ل ح�سيلة ذلك النظر من الأفكار، وهو ما �سنعتمده في هذا المقام، وكما اعتمدناه في 

مجمل بحوثنا في هذا ال�ساأن(4).

ب ـ التربية الفكرية
 اإذا كانت التربية في اأحد معانيها هي تن�سئة ما يراد تربيته على خ�سال معّينة من 
اأجل تحقيق هدف ت�ساعد تلك الخ�سال على تحقيقه، فاإّن التربية الفكرية تعني �سياغة 

)2( ابن منظور ـ ل�سان العرب: ماّدة: فكر
)3( اجلرجاين ـ التعريفات: 176 )ط مكتبة لبنان م�سورة عن طبعة فلوجل، بريوت 1185.، وراجع اأي�سا: ابن �سينا ـ الإ�سارات 
والتنبيهات )حتقيق: �سليمان دنيا، ط احللبي، القاهرة 1147(: 1/23، والرازي ـ املح�سل: 68 )ط دار الكتاب اللبناين، 
بريوت 1184(، وراجع كتابنا: دور حّرية الراأي يف الوحدة الفكرية بني امل�سلمني: 27 وما بعدها )ط املعهد العاملي للفكر 

الإ�سالمي، فرجينا 1112(.
)4( راجع على �سبيل املثال كتابنا: دور حرية الراأي يف الوحدة الفكرية بني امل�سلمني: 27 وما بعدها
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ذلك  تجعل  اأن  �ساأنها  من  معّينة  اأ�س�س  على  النظر  في  العقل  يعتمدها  التي  المنهجية 
النظر نظرا �سديدا يف�سي اإلى تحقيق المق�سود وهو اإ�سابة الحقيقة باأكبر ما يمكن من 
الأقدار، فالعقل في نظره المعرفي مر�ّسح بح�سب ما ُرّبي عليه من الخ�سال لأن ي�سلك 
مناحي متعّددة مختلفة، وتلك الخ�سال هي التي تكون محّددا اأ�سا�سيا لما ي�سيب من 

الحقائق اأو لما يخطئ منها(5).

ولكي يكون النظر العقلي الذي هو الفكر نظرا �سديدا في م�سعاه نحو الحقيقة ينبغي 
اأن تكون له  اأ�س�س منهجية من �ساأنها  اأن يوؤخذ بتربية مق�سودة ي�سبح بها مبنيا على 
اإلى  المعلوم  يتاأّدى من  اأخرى من مراحل حركته بحيث  اإلى  دربا ينتقل به من مرحلة 
اإلى هذه التربية في  اإلى الحقيقة؛ واإّنما يحتاج العقل  المجهول في منطقية تف�سي به 
اأّنه ُبني في فطرته على مبادئ منطقية لأّن هذه المبادئ  حركته الفكرية بالرغم من 
لئن كانت كافية  ولأّنها مبادئ  الأ�سباب،  اأو لآخر من  ل�سبب  الطم�س  ذاتها قد يطالها 
اإدراك ما هو من الحقائق ب�سيط في طبيعته قريب في مورده فهي غير كافية في  في 
تح�سيل ما هو منها معّقد مرّكب، واإذن فاإّن الفكر يحتاج اإلى اأن يوؤخذ بتربية ي�سبح بها 
مكت�سبا من ال�سفات لما هو مبني على المبادئ الفطرية وما هو متطّور عنها تنا�سبا في 

ذلك مع الحقائق في تعقيدها وبعد مواردها.

لقد ظّل العقل الإن�ساني طيلة عهود منطبعا على �سفة النظر المجّرد تاأّثرا بتربية 
اأو  المثالي  بالتعّقل  الحقائق  عن  يبحث  الفكر  فكان  �سرقية،  وغنو�سية  يونانية  ثقافية 
لّما  الكون بما هو ذو �ساأن كبير، ولكن  الروحي فلم يظفر بذلك من حقائق  بالترّي�س 
اأخذ بتربية اأخرى انطبع بها على �سفة من الواقعية جّراء الثورة المعرفية التي اأحدثها 
الإ�سالم وا�ستلمتها منه النه�سة الأوروبية الحديثة جعل يبحث عن حقائق الكون بمنهجية 

)5( وذلك على �سبيل املثال هو ما يفرق بني العقل الذي رّبي على الأ�سطورة واخلرافة، والعقل الذي ُرّبي على املنطقية ال�سببية، 
اأو على الواقعية التجريبية فيما ينتهي اإليه كّل منهما من اإ�سابة للحقيقة اأو خطاإ فيها.
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اإلى حقائق في هذا الخ�سو�س ذات  المح�سو�سة، فبلغ بذلك  الكون  ي لمظاهر  التق�سّ
�ساأن عظيم، وذلك مثال على ما لتربية الفكر من بالغ الأهمية في تح�سيل الحقيقة(6). 

2 ـ التطرّف والتطرف الديني

اإّن الفكر بالمفهوم الذي حّددناه هو الم�سار المنهجي الذي ي�سلكه العقل لينتهي منه 
اإلى اإ�سدار الأحكام المحّددة لما ُيت�سّور اأنه الحقيقة، واإذا كان التطرف كما �سن�سرحه 
تكون  ال�سلة  فاإن  بمقت�ساها،  العمل  وفي  الحقائق  ت�سّور  في  لحقا هو موقف معرفي 
بّينة بين الفكر والتطّرف، اإذ هذا الموقف ما هو اإل النهاية التي ينتهي اإليها الفكر في 
ت�سّوراته المعرفية بح�سب ما تكون عليه من ان�سباط مع حدود ال�سرع اأو تجاوز اإلى ما 

وراءها من الأطراف.

اأ ـ التطّرف 
يعني التطّرف في اللغة انتحاء اأطراف الأ�سياء مكانا اأو زمانا اأو اأج�ساما ميال عن 
اأّن اأحد اأ�سحاب القبرين اللذين مّر بهما  اأوا�سطها، وقد جاء في حديث عذاب القبر 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سّلم واأخبر باأنهما يعّذبان اإنما يعّذب لأنه » كان ل يتطّرف من 
البول«(7) اأي ل يبتعد اإلى اأطراف المكان الذي يكون فيه من اأجل التبّول. ومجاراة لهذا 
فيه  ما  اإلى  الأفكار  عالم  في  الذهاب  على  يطلق  التطّرف  اأ�سبح  رّبما  اللغوي  المعنى 
مبالغة غير معهودة عند النا�س، فيكون القائل بها والمتبّني اإياها كاأنما قد ذهب اإلى 
اأق�سى ما يمكن اأن يحتمله مو�سوعها من المعاني، فيو�سف اإذن باأّنه متطّرف على هذا 

المعنى.

)6( راجع يف هذا املعنى: حممد اإقبال ـ جتديد التفكري الديني يف الإ�سالم:146 وما بعدها )ط جلنة جلنة التاأليف والرتجمة 
والن�سر، القاهرة 1168(.

)7( ذكره ابن منظور يف الل�سان: مادة: طرف، وقد اأورد ابن حجر روايات خمتلفة للحديث لي�ش من بينها لفظ » يتطّرف«، واإمنا 
منها: األفاظ: ي�سترت، ي�ستنزه، ي�ستربئ، يتوّقى. راجع: ابن حجر ـ فتح الباري: 1/380 )ط دار الريان للرتاث، القاهرة 

)1186
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ول يمكن اأن ُيفهم التطّرف اإل اإذا قورن بالو�سطية، ففي عالم الأفكار تمتّد الفكرة 
الواحدة على خّط ذي طرفين وو�سط بينهما، وذلك على نحو ما تمتّد فكرة العالقة بين 
تباين  وبين  ن�سخة واحدة مكّررة،  الكّل  بين تطابق مطلق يكون فيه  اآرائهم  النا�س في 
يوؤدي اإلى �سقاق وفراق، وبين هذا وذاك و�سط تختلف فيه الآراء ولكنها تتكامل ويثرى 
نَفُقوا لَْم 

َ
فيها البع�س بالبع�س الآخر، وعلى نحو ما جاء في قوله تعالى ﴿َوالَِّذيَن إَِذا أ

يُْسِرفُوا َولَْم َيْقتُُروا َوَكَن َبيَْن َذلَِك قََواًما ﴾ )الفرقان/7)( في تحديد طرفي الإنفاق 
الو�سط،  بعيدا عن  المعنى في طرفه  النعقاد على  اإلى  الفكر  انتهى  ما  فاإذا  وو�سطه، 
كان ذلك تطّرفا، وكذلك يكون العمل اأي�سا، ويو�سف المنتهي اإلى ذلك ت�سورا اأو �سلوكا 

بالمتطّرف، كما يو�سف موقفه بالتطّرف.

وقد يكون التطّرف متمثال يف ت�سّور ذهني ملعنى من املعاين، وهو يف الأغلب الذي 
اأو  اأول لأن الت�سورات �سابقة على الأعمال، وقد يكون متمثال يف عمل مُيار�س،  يحدث 
يف موقف ُيّتخذ، اأو يف عالقة من الآخر، اأو يف عالقة مع النف�س، كما قد ي�ستّد يف قوته 
بقدر ما يبتعد عن الو�سط ويتطّوح اإلى الأطراف، حتى ينتهي اأحيانا اإلى حّد من الن�ساز 
عن املجموع العاّم من النا�س، وحينئذ قد يوؤول اإلى و�سع عدائي مع هذا املجموع ل�سّدة 
ما يبتعد عنه فيما يحمله من فكر اأو يف ما يقوم به من عمل، كما قد يتمثل يف اأ�سكال 
متعددة، فمن تطرف فكري، اإلى تطرف ديني، اإلى تطرف عرقي، اإلى تطرف مذهبي. 

ب ـ التطّرف الديني 
 اأ�سبح م�سطلح التطّرف الديني يطلق على التطّرف حينما يتعّلق الأمر بالمعتقدات 
معتقداته  في  ذهب  ما  اإذا  الو�سف  بهذا  المتدّين  فيو�سف  الدينية،  بالممار�سات  اأو 
ب�سفة  هذا  موقفه  ويو�سف  والت�سّدد،  المغالة  اّتجاه  في  اأق�ساها  اإلى  م�سالكه  في  اأو 
تو�سيحها؛  ينبغي  مالب�سات  اليوم  به  تحّف  اأ�سبحت  الم�سطلح  هذا  اأّن  اإل  التطّرف. 
ذلك اأّن غير المتدينين اأو المنحرفين عن الدين نحو العلمانية واأ�سرابها من المذاهب 
اأ�سبحوا يطلقون م�سطلح التطّرف على موقف التم�ّسك بالدين في كّل اأوامره ونواهيه، 
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المثال، والمنادي بتطبيق  للربا على �سبيل  النحو، فالراف�س  الممار�سين له على ذلك 
الحدود ب�سروطها، والملتزم بال�سالة في اأوقاتها يكون في م�سطلح هوؤلء متطّرفا في 
العالقة  في  الروحي  بالبعد  اللتزام  مجرد  هو  عندهم  التدين  في  الو�سط  اإذ  الدين، 

ال�سخ�سية لالإن�سان بربه. 
واإذن فاإن الأمر يدعو اإلى تبّين معنى التطّرف من واقع البيان الن�سي قراآنا و�سنة، 
اإذ قد ورد فيهما تو�سيف للحال التي يكون عليها المتدّين في و�سع من التطّرف، واإذا 
لم يرد تعبير عن هذه الحال بلفظ التطرف فقد ا�ستعمل لفظ اآخر هو الغلّو في الدين، 
 َِّ  َعلَى الل

ْ
 فِي ِديِنُكْم َواَل َتُقولُوا

ْ
ِكتَاِب اَل َتْغلُوا

ْ
ْهَل ال

َ
وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أ

َحّقَ ﴾ )الن�ساء/ )7)(، فالغلو هو المنطبق على معنى التطرف، وهو ماأخوذ من 
ْ
َ ال

ّ
إِال

الغلّو في الأمر بمعنى تجاوز الحّد الماألوف فيه، فيكون الغلّو في الدين معناه »اأن يظهر 
المتدّين ما يفوت الحّد الذي حّدد له الدين«(8).

 وقد عّبر الحديث ال�سريف عن ذات المعنى بلفظ التنّطع، وهو ما جاء في قوله �سّلى 
المغالون  المتنّطعون«(9)، وهم  التدّين: »هلك  و�سّلم في و�سف من غالى في  اهلل عليه 
لفظ  اأي�سا  التطرف  معنى  على  ُيطلق  وقد  فيه(10).  المت�سّددون  المبالغون  الدين،  في 
التعّمق، وهو ما جاء في قوله �سلى اهلل عليه و�سلم تعليقا على الو�سال في ال�سيام: »لو 
مّد لنا ال�سهر، لوا�سلت و�ساًل يدع المتعّمقون التعّمق، ل�ستم مثلي، اإني اأظل فيطعمني 
ربي و ي�سقيني«(11)، فالمتعّمق هو » المبالغ في الأمر، المت�سّدد فيه، الذي يطلب اأق�سى 

غايته«(12). 

)8( ابن عا�سور ـ التحرير والتنوير: 6/51 )ط الدار التون�سية للن�سر، تون�ش د.ت(
)1( اأخرجه م�سلم: كتاب العلم، باب هلك املتنطعون.

)10( راجع: ابن منظور ـ ل�سان العرب: مادة: نطع، عمق
)11( اأخرجه ابن خزمية يف ال�سحيح: كتاب ال�سيام، باب ت�سمية الو�سال بتعمق يف الدين

)12( ابن منظور ـ الل�سان: مادة عمق
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وبناء على ذلك يمكن اأن ن�ستعير المدلول القراآني والحديثي كما جاء دااّل عليه لفظ 
الغلّو والتنّطع لنجعله مدلول للتطّرف، فنقول: اإّن التطّرف الديني يطلق على ما يعتقده 
اأّنها دين يتدّين به، متجاوزا ما  اأو ما يمار�سه من اأعمال على  اإن�سان ما من ت�سّورات 
حّدده الدين من حدود، اأو متحّريا فيها ما هو الأق�سى والأ�سّد اإذا كانت الدللت تحتمل 
من المعاني الأي�سر والأ�سهل. فكّل من تدّين بما يتجاوز التحديدات الدينية للمعتقدات 
والأعمال ال�سلوكية فهو متطّرف، وكّل من تحّرى من الدين ما هو الأ�سّد وجعله هو الدين 
بيان  في  عا�سور  ابن  قال  ولذلك  اأي�سا؛  متطّرف  فهو  غيره  حّق  في  بله  نف�سه  حّق  في 
مدلول التطرف بم�سطلحاته المختلفة :« الغلو موقعه المبالغة ةالإغراق في اإلحاق مباح 
بماأمور اأو منهي �سرعا، اأو في اإتيان عمل �سرعي باأ�سّد مما اأراده ال�سارع بدعوى خ�سية 

التق�سير عن مراد ال�سارع، وهو الم�سمى في ال�سنة بالتعمق والتنطع«(13)

متفاوتة  درجات  يكون  قد  حّددناه  الذي  المعنى  هذا  نطاق  في  الديني  والتطّرف 
بع�سها اأ�سّد من بع�س. واأخّف الدرجات هي اأن يقف التدّين الذي يتدّين به المتطّرف 
ا للدين اقتنع هو به، ولكّنه ل يحجر على غيره اأن يفهم الدين  عند حّد كونه فهما خا�سّ
فهما اآخر فيتدّين به على ح�سب فهمه، ويعذره في فهمه وتدّينه، وذلك على قاعدة اأّن 
ال�سواب،  يحتمل  خطاأ  لتدّينه  المخالف  غيره  وتدّين  الخطاأ  يحتمل  �سواب  هو  تدّينه 
الخاطئ  الفهم  ي�سّببه  ما  تتجاوز  ل  تكاد  محدودة  ال�سلبية  اآثاره  تكون  التطّرف  فهذا 
للدين من عطالة في التفاعل الجتماعي للفرد المتطّرف بهذا المعنى، اإذ كّل خلل في 
التدين الفردي ين�ساأ عنه خلل في العطاء الجتماعي للمتدّين، وهو ما اأ�سار اإليه قوله 
�سلى اهلل عليه و�سلم:« اإّن هذا الدين متين فاأوغل فيه برفق، ول تبّغ�س اإلى نف�سك عبادة 

اهلل، فاإّن المنبّت ل اأر�سا قطع ول ظهرا اأبقى«(14).

)13( ابن عا�سور ـ مقا�سد ال�سريعة: 281 )ط املركز املغاربي للبحوث والرتجمة لندن 2004(
)14( اأخرجه البيهقي يف �سننه: كتاب ال�سالة، باب الق�سد يف العبادة. واملنبّت هو الذي يغايل يف حّث داّبته على ال�سري حتى 

يرهقها فال تعود قادرة عليه، وهي ا�ستعارة ملن يغايل يف التدّين فاإّنه ل حت�سل له فائدة، كاملنبّت الذي ل حت�سل له فائدة، 
بل يبوء بتعطيل داّبته وعدم بلوغ مق�سده.
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اأن يكون المتطّرف مت�سّبثا بتدّينه  اأعلى �سّدة، وهي  اإلى درجة  وقد ينتقل التطّرف 
ل  الذي  الباطل  هو  تدّين غيره  واأن  الخطاأ،  يحتمل  ل  الذي  الحّق  التدّين  هو  اأّنه  على 
يحتمل ال�سواب، ولكن مع ذلك يبقى المتطّرف مكتفيا في يقينه بذلك في حدود ذاته 
غير داع اإليه اأو مب�ّسر به. وهذه الدرجة اأخطر من الأولى لأنها تهّيئ في نف�س المتطّرف 
لالعتقاد باأّن الدين الحّق هو ما هو عليه، واأّن ما عليه الآخرون لي�س بدين، وهذا ما قد 
ينتهي اإلى العتقاد بكفران هوؤلء الآخرين اأو على الأقّل العتقاد ب�ساللهم وف�سقهم. 
اأّنه تكون له اآثار �ساّرة؛ وذلك لأّن  اإّل  ومهما يكن من اأّن ذلك قد يبقى حبي�س النف�س 
المتطّرف في هذه الدرجة �سوف تكون معاملته ل�سائر المجتمع ممن هم على غير تدّينه 
معاملة �سّيئة �سواء من حيث التوا�سل النف�سي اأو من حيث التعامل ال�سلوكي، وقد يحدث 

ذلك منه عن وعي اأو عن غير وعي.

يحب�س  باأن  المتطّرف  فيها  يكتفي  ل  التي  تلك  هي  التطّرف  من  الثالثة  والدرجة 
قناعاته في نف�سه، واإنما يكون منافحا عنها، وداعيا اإليها، ومب�ّسرا بها على اأ�سا�س اأّن 
تدّينه هو الحّق، وتدّين غيره المخالف له هو الباطل كفرا اأو �سالل، في�سبح اإذن تطّرفه 
اإليه، وقد تن�ساأ الفرق  ُت�سّخر الو�سائل لن�سره، وتت�سافر الجهود للدعوة  مذهبا دعويا، 
والجماعات لن�سرته على اأّنه هو الحّق وغيره هو الباطل. وفي هذه المرحلة ت�ستّد الآثار 
ال�سلبية للتطّرف، اإذ ي�سبح مف�سيا اإلى الفتنة الجتماعية، واإلى الفرقة بين الم�سلمين.

وقد ي�سل التطّرف اإلى مرحلة رابعة هي اأخطر المراحل جميعا، وذلك حينما يعمد 
المتطّرف اإلى فر�س تدّينه الذي يعتقد اأّنه الحّق على النا�س بالعنف ليكون لهم دينا، 
اأو ينتهي به تطّرفه اإلى ت�سّرفات عنيفة في غير مجال فر�سه على النا�س، كاأن يكون 
نكاية اأو انتقاما اأو تطبيقا لأحكام دينية في غير ما هو مخّول فيه جهادا اأو اإقامة حدود 
اأو ما �سابه ذلك. ورّبما اأُعطي التطّرف في هذه المرحلة التي ينتقل فيها من الت�سور 
اإلى العمل ا�سما اآخر هو الإرهاب، فيكون الإرهاب اإذن هو المنتهى لتطور التطرف نحو 

الأ�سّد، ويكون التطرف هو المقدمة التي توؤول في بع�س الأحوال اإلى الإرهاب.
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 ول �سّك اأّن التطّرف في مرحلته هذه ي�سبح �سامال في تاأثيره ال�سّيئ المجتمع باأكمله، 
فتنة دموية، وانتهاكا لدماء واأموال، وا�سطرابا يعّطل م�سيرة المجتمع في التعمير، بل 
قد ت�سيب هذه الآثار الدين نف�سه، وذلك حينما ُترى هذه الت�سّرفات مجترحة با�سم 
الدين، فيقع في كثير من النفو�س اأّن دينا هذه حقيقته لي�س جديرا باأن يكون دينا يّتبع، 

فيت�سّكك فيه المت�سّككون ويرف�سه الراف�سون، وتنكفئ الدعوة اإليه في انتكا�س عظيم.

من  العك�س  على  هي  بل  بع�سها،  عن  بمنعزلة  التطّرف  من  المراحل  هذه  ولي�ست 
ذلك منفتح بع�سها على بع�س، وكثيرا ما تنتهي الأولى منها اإلى الرابعة، اإذ هي لي�ست 
اإل درجات في عمق الإيمان بما يحمله المتطّرف من ت�سّور للتدّين، فكّلما تعّمق ذلك 
الإيمان في نف�سه انتقل التطّرف من درجة اإلى درجة، وهل العنف الإرهابي با�سم الدين 
اإّل نا�سئا من فهم تجاوز ما حّدده الدين نف�سه من حدود، ثم تطّور اإلى اعتقاد اأّن ذلك 
الفهم هو الحّق وغيره هو الباطل، ثم تطّور اإلى التب�سير به والدعوة اإليه، حتى انتهى 
اإلى ن�سرته بالعنف، وهكذا تنتهي في كثير من الأحيان الدرجة الأولى من التطّرف اإلى 
الدرجة الرابعة منه، وذلك بح�سب ما يقوى من العوامل الم�سّببة في ذلك والمدّعمة له 
كما �سنبّينه لحقا، وقد كان هذا هو �ساأن الخوارج قديما عندما انتقلوا من مفهومهم 
للتحكيم اإلى قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة اإلى ا�ستعرا�س النا�س بالقتل في الأ�سواق، 

واإ�سعال نيران للفتنة عظيمة في المجتمع الإ�سالمي(15). 

3 ـ السببية الفكرية في التطرّف 

اإّن للتطّرف اأ�سبابا متعددة، ول يمكن اإرجاعه اإلى �سبب واحد �ساأن الظواهر الفكرية 
الدينية  الثقافة  في  ال�سحالة  الأ�سباب  تلك  من  يكون  فقد  عامة،  ب�سفة  والجتماعية 
المتعلم،  يتلقاها  التي  المفاهيم  في  النحراف  اأو  ال�سرعي،  الفقه  في  والمحدودية 
فذلك من �ساأنه اأن ينتهي اإلى الت�سّبث بما وقع تلقيه والنغالق عليه لفقدان القدرة على 

)15( راجع بحثنا:احلرية الفكرية يف مواجهة ظاهرة التطرف: من�سور �سمن كتاب: ظاهرة التطرف والعنف:141 وما بعدها،، 
تاأليف نخبة من الباحثني )ط مركز البحوث والدرا�سات، وزارة االأوقاف بدولة قطر 2007(
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المقارنة والتمييز. وقد يكون منها ال�سعور بالظلم الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي، 
فذلك من �ساأنه اأن يجعل المظلوم يلجاأ اإلى مقاومة الظلم ب�سالح من الآراء والمفاهيم 
الدينية ل يراعي فيها اأحقيتها في ذاتها، واإنما يعمد غافال اأو قا�سدا اإلى تجيي�سها من 
اأجل دفع الظلم عنه غير مبال ب�سيء �سوى الن�سر فيما انخرط فيه من مقاومة. وقد 
يكون من تلك الأ�سباب ركوب مركب التاأويل لن�سو�س الدين الذي تنفتح به اأبواب من 
الأطراف  اإلى  اختيار ما هو منها منحاز  الم�سي في  ويقع  والباطنة  الظاهرة  المعاني 

بعيد عن الو�سط الذي تقت�سيه اللغة والأ�سول العامة للدين.

في  اأو  العقيدة  في  اأحكام  اإلى  النتهاء  هو  الديني  التطّرف  اأّن  �سابقا  ذكرنا  ولقد 
ال�سريعة في تجاوز للحّد الذي ر�سمه ال�سارع، والذي تت�سمنه ن�سو�س الدين اأو تقت�سيه 
التجاوز  �سواء كان هذا  العاّمة فيما هو غير من�سو�س عليه. وذلك  والأ�سول  القواعد 
الحتمال  من  خروجا  كان  اأو  عليه،  دليل  ل  ما  اإلى  الممكنة  الحتمالت  من  خروجا 
الأي�سر اإلى الحتمال الأ�سّد، كالخروج من ال�ستحباب اإلى الوجوب، اأو من الكراهية اإلى 
الوجوب، مع ما يف�سي اإليه ذلك كله من ت�سّبث بالراأي على اأنه هو الحّق، ورف�س للراأي 
المخالف على اأنه هو الباطل، ومع ما يف�سي اإليه ذلك مما قد ينتهي اإلى درجة الإرهاب.

وعند التبّين يظهر اأّن هذا الموقف هو نتيجة لعمل فكري؛ ذلك لأّن العقل وهو يبحث 
في المو�سوع الذي يقع فيه التجاوز هو الذي يقّدر في بحثه ما يراه حّقا، ولكنه يقع في 
فيكون  المعتبرة،  الأدلة  اإليه  ت�سير  الذي  الو�سط  متجاوزا  المو�سوع  ذلك  من  الطرف 
اإذن هذا الخطاأ في التقدير الذي اآل اإلى التطّرف ناتجا عن خطاإ ارتكبه النظر العقلي 
الترتيب الذي و�سعه  اأو في  التي قطعها،  اأو في المراحل  التي جرى عليها  في الكيفية 
لالنتقال من مرحلة اإلى اأخرى، اأو في اأّي وجه اآخر من وجوه النظر، وكّل ذلك هو ما 

ا�سطلحنا عليه بالفكر، فيكون التطّرف اإذن نا�سئا من خلل فكري.

تفوق  قد  بالغة  خطورة  على  ينطوي  التطرف  اأ�سباب  من  الفكري  ال�سبب  هذا  اإّن 
خطورة اأّي �سبب من اأ�سباب التطّرف الأخرى؛ وذلك لأّن العيب الذي ت�سّبب في الخطاإ 
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هو عيب في الآلة نف�سها التي بها يكون تقدير الأحكام، ولي�س عيبا ذاتيا في مخرجات 
تلك الآلة من الأفكار والأحكام، فحينما يكون العوجاج حا�سال في الفكرة لعار�س من 
العوار�س التي حّفت باإنتاجها فاإّن فر�سة اإ�سالحها وتالفي الخلل فيها تكون مي�سورة، اإذ 
تتّم المراجعات حتى ت�ستقيم الأفكار، ولكن حينما يكون العوجاج في الآلة نف�سها فاإّن 
ما تنتجه يكون في عمومه مختاّل، واإ�سالح الآلة يحتاج اإلى الجهود الم�سنية والأوقات 
الطويلة، ومع ذلك فقد ي�ستع�سي العالج، ولعّل ذلك وجه من وجوه الحكمة فيما جاء 
الدين فيه متغا�سيا عن الخطاإ اإذا كان نا�سئا عن اجتهاد باآلة فكرية �سليمة فرّتب له 
اأجرا واحدا(16)، في حين جاء النكير م�سّددا على من لم يجتهد في اإ�سالح اآلة التفكير 
كاأن يتركها مكّبلة بالأهواء وبالعادات ال�سيئة لالآباء والأجداد، اأو جعلها اإّمعة ل تتبّين ما 

ُيلقى اإليها من الآراء وما يعتر�سها من المواقف(17). 

اإلى التقدير الخاطئ الذي ينتهي هو بدوره   وهذا الخلل الفكري الخطير المنتهي 
اإلى التطرف بعود في الغالب الأعّم اإلى خ�سلة اأو اأكثر من الخ�سال العقلية المنهجية 
التي خلق اهلل عليها العقول اإمكانا ولكنها لم ت�سبح له بالتربية خلقا فعليا، وذلك مثل 
�سفة الكّلية التي ُيحكم بها على الجزئيات في نطاق الكليات، فاإذا ما غابت هذه ال�سفة 
ُبنيت الأحكام على الجزئيات في نطاق ذاتها فيجيء الحكم مختال، ومثل �سفة التبّين 
باطلها  من  عليه  فُيبنى  �سحيحها  فيتمّيز  والأفكار،  الأخبار  بها  ُتمّح�س  التي  والنقد 
باطال  بع�سها  يكون  قد  اأ�س�س  على  الأحكام  ُتبنى  ال�سفة  هذه  تغيب  فحينما  فُيلغى، 
فيطوح بالحكم اإلى ما يتجاوز الحدود من الأطراف لما يكون عليه من البطالن، وهكذا 

)16( جاء يف احلديث:« اإذا حكم احلاكم فاجتهد فاأ�ساب فله اأجران واإذا حكم فاأخطاأ فله اأجر واحد« اأخرجه الرتمذي، كتاب 
الأحكام، باب ما جاء يف القا�سي ي�سيب ويخطئ.

 
ْ
نَزَل الّلَُ َوإِلَى الّرَُسوِل قَالُوا

َ
)17( من ذلك ما جاء يف قوله تعالى يف معر�س ال�ستنكار: ﴿َوإَِذا ِقيَل لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أ

َولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل َيْعلَُموَن َشيْئًا َواَل َيْهتَُدوَن﴾ » )املائدة/104(، ومن ذلك ما جاء 
َ
َحْسبُنَا َما وََجْدنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا أ

اأي�سا يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:« ل تكونوا اإمعة تقولون اإن اأح�سن النا�س اأح�سنا واإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا اأنف�سكم اإن 
اأح�سن النا�س اأن حت�سنوا واإن اأ�ساءوا فال تظلموا » اأخرجه الرتمذي، كتاب الرب وال�سلة، باب ما جاء يف الإح�سان. 



  يباب:دل�.ن بد�لب:و يلب:د: : ب

ـ 270 ـ

اإلى خلل فكري يوؤول  الأمر في �سفات اأخرى هي كلها �سفات فكرية يوؤّدي الخلل فيها 
اإلى التطّرف.

الذي  ال�سالل  اأن يكون عا�سما من  الفكر ل يمكن  فاإّن هذا  اإلى ما تقدم  وبالنظر 
من  جملة  على  بها  يت�سّكل  بتربية  العقل  ُيعالج  حينما  اإل  �سعبه،  اأحد  التطّرف  ُيعتبر 
ل  الخ�سال تجعل من حركته في البحث عن الحّق حركة تنتهج ال�سبل ال�سليمة التي تو�سّ
اإلى اإدراك الحقيقة والعمل بها باأكبر ما في طاقة الإن�سان على ذلك، وحينئذ فاإّن هذا 
الفكر الذي ين�ساأ بتلك التربية العقلية على تلك الجملة من الخ�سال �سيكون من اأهّم 
العوامل في مواجهة التطّرف، اإذ هو يتنّزل منزلة العالج لأ�سباب الداء ولي�س لظواهره 
واأعرا�سه، ولي�س ذلك العالج اإل تربية العقل على �سفات منهجية تجعله يمار�س النظر 

المعرفي وفق قواعد و�سوابط و�سبل ومراحل تنتهي به اإلى الحّق وتجّنبه الخطاأ.

الموّلدة  الأ�سباب  اأهّم  من  �سببا  نعتبره  فيما  نتو�ّسع  اأن  المقام  هذا  في  ويهمنا 
للتطّرف، وهو المنهجية التي ينتهجها العقل في الفهم الديني، وهو المق�سود بالفكر 
مظاّنها  من  الدينية  الحقيقة  عن  البحث  في  العقل  ي�سلك  فقد  �سابقا،  �سرحناه  كما 
يعتمد  اأو  الكليات،  يدرجها �سمن  اأن  دون  الجزئيات  يقت�سر على  كاأن  معوّجا،  م�سلكا 
على الإ�ساعات من المنقولت دون تبّين، اأو ينطلق مما يعتبره م�سّلمات وهي في حقيقتها 
لي�ست بم�سلمات، فينتهي به الأمر من هذه ال�سبل وغيرها اإلى اأن يعتنق اأفكارا ومفاهيم 
لي�ست من مق�سودات الدين على وجه الحقيقة، اأو هي من مق�سوداته على وجه الجواز 
اأو ال�ستحباب فينّزلها هو في منزلة الواجبات، ويوؤول الأمر به اإلى و�سع من التطّرف 

في الفهم قد يوؤول اإلى التطّرف في العمل.

4 ـ البناء الفكري لمواجهة التطّرف
اإّن الفكر لكي يواجه التطّرف يتطّلب اأن يقع بناوؤه على جملة من الخ�سال المنهجية 
التي هي في اأ�سلها قابليات كامنة في الطبيعة العقلية، اإل اأنها ل ت�سبح خ�سال فاعلة 
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العقل  اأُر�سل  اإذا  اأما  الفعل،  حال  اإلى  القابلية  حال  من  بها  تظهر  تربوية  بمعالجة  اإل 
اإر�سال دون تعّهد فاإنه قد ين�ساأ على خ�سال اأخرى م�ساّدة تكون �سببا في كاللته عن اأن 
ل اإلى الفهم ال�سحيح والعمل ال�سالح، وقد جاء في القراآن الكريم  يفّكر التفكير المو�سّ
َ َيْفَقُهوَن بَِها 

ّ
ِجّنِ َواإِلنِس لَُهْم قُلُوٌب ال

ْ
َن ال نَا ِلَجَهّنََم َكِثيًرا ّمِ

ْ
قوله تعالى: ﴿ َولََقْد َذَرأ

َضّلُ 
َ
ْنَعاِم بَْل ُهْم أ

َ
ْولَئَِك َكاأل

ُ
َ يَْسَمُعوَن بَِها أ

ّ
َ ُيبِْصُروَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن ال

ّ
ْعيٌُن ال

َ
َولَُهْم أ

َغافِلُوَن﴾ )الأعراف / 79)(، فهذه القلوب وهي العقول اإنما اآلت اإلى هذا 
ْ
ْولَئَِك ُهُم ال

ُ
أ

المنهجية. وقد ورد  للنظر ال�سحيح من الخ�سال  يهّيئها  ُترّب على ما  الماآل لأنها لم 
في القراآن الكريم اأي�سا وكذلك في ال�سنة النبوية توجيهات كثيرة تتعّلق بهذه الخ�سال 
ل اإلى الحّق العا�سم من  المنهجية التي يتمّكن بها العقل من التفكير ال�سحيح المو�سّ
ال�سالل. ون�سرح فيما يلي جملة من تلك الخ�سال التي من مجموعها يتكّون بناء فكري 

بالمعنى الذي بيناه، ون�سرح كيف اأّن ذلك الفكر من �ساأنه اأن يكون واقيا من التطّرف. 

اأ ـ حرية النظر.
لعّل اأول �سفة من ال�سفات المنهجية للفكر ت�سمن له اإلى حّد كبير ال�سير في الطريق 
الفكرية.  الحرية  �سفة  وال�سالل هي  الطرفية  في  الوقوع  وتجنبه  الحّق،  اإلى  المو�سل 
الحقيقة حركة  اإلى  الو�سول  اأجل  العقل من  تكون حركة  اأن  الفكرية  بالحّرية  ونق�سد 
تعامال  فيه  الحقيقة  معرفة  المراد  المو�سوع  مع  مبا�سرة  ب�سفة  العقل  فيها  يتعامل 
تتفاعل فيه مكّونات العقل الفطرية ومك�سوباته اليقينية مع المعطيات الذاتية والأبعاد 
الحركة  تلك  تمنع  التي  الموانع  كّل  عن  بعيدا  در�ُسه،  المراد  للمو�سوع  المو�سوعية 
تلك  تقت�سيها  وجهة  اإلى  بها  وتنحرف  ال�سحيحة،  وجهتها  في  تنطلق  اأن  من  العقلية 
الموانع، �سواء كانت متمّثلة في موانع داخلية مثل ا�ستبداد الأهواء وال�سهوات، و�سطوة 
الأعراف والعادات، اأو كانت موانع خارجية، مثل الإرهاب الذي يت�سّلط به على العقول 
ذوو ال�سلطان الديني اأو ال�سلطان ال�سيا�سي على منهج فرعون في قوله: ﴿ يَا قَْوِم لَُكُم 
َِّ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِرَْعْوُن َما  ِس الل

ْ
رِْض َفَمن يَنُصُرنَا ِمن بَأ

َ
يَْوَم َظاِهِريَن فِي األ

ْ
ُك ال

ْ
ُمل

ْ
ال
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َ َسِبيَل الّرََشاِد ﴾ )غافر/ 9)(، اأو الإغواء المتعّدد 
ّ
ْهِديُكْم إِال

َ
رَى َوَما أ

َ
َ َما أ

ّ
ِريُكْم إِال

ُ
أ

المظاهر الذي يت�سّلط به على النفو�س المف�سدون في الأر�س على منهج اإبلي�س في قوله:  
ّيَتَُه  ْحتَِنَكّنَ ُذّرِ

َ
ِقيَاَمِة أل

ْ
ْرتَِن إِلَى يَْوِم ال ّخَ

َ
ْمَت َعلَّيَ لَئِْن أ ْيتََك َهَذا الَِّذي َكّرَ

َ
َرأ

َ
﴿قَاَل أ

َ قَِلياًل﴾ ) الإ�سراء/))(.
ّ
إِال

اأهّم ما ي�سمله التحّرر الفكري في هذا المقام التحّرر الفكري في  ورّبما يكون من 
لأن  ف�سيح  مجال  كبارا  اأو  �سغارا  للمتعّلمين  ُيترك  باأن  وذلك  والتعليم،  التربية  مجال 
ويتدّبروها  بالفهم،  ليتناولوها  والمعارف  العلوم  من  اإليهم  ُيلقى  فيما  النظر  يعملوا 
فيها  لهم  لتتبّين  بالنقد  وينخلوها  لها،  بما هو مخالف  للمقارنة  ويخ�سعوها  بالتعليل، 
اأطوارهم الإدراكية، بحيث  مواطن القّوة ومواطن ال�سعف، وذلك وفق ما يتنا�سب مع 
تكون حركة العقل فيها حّرة من التوجيه الم�سبق لأن يقع النتهاء فيها اإلى الأخذ بالراأي 
الواحد والرف�س والإلغاء لكّل ما �سواه، وذلك في حركة حوارية دائبة تقوم بين المتعّلمين 
اإلى تكوين فكر �سّيد على نف�سه، قادر على تبّين الم�سالك المختلفة  والمعّلمين تف�سي 
التي توؤّدي اإلى الحقيقة بح�سب ما ت�ستبين به من حيث معطياتها المو�سوعية ولي�س من 
حيث ما ُتريه جهة مت�سّلطة من المرّبين والمعّلمين ل ُتري من الحقائق اإّل ما تراه هي 
حّقا بقطع النظر عّما تقت�سيه المعطيات المو�سوعية للم�سائل المبحوث فيها. وغني عن 
البيان اأّن ما ذكرناه ل يتعّلق اإل بما هو مجال لالجتهاد الذي تتعدد في الآراء وهو مجال 

وا�سع، اأما ما هو قطعي فال مدخل لهذه الحرية الفكرية فيه. 

ل   ومن البّين اأّن الحّرية الفكرية ت�سمل اأي�سا ب�سفة اأ�سا�سية حّرية التعبير عما يتو�سّ
العقل  يكن  واإن  الذهن  حبي�س  يبقى  لراأي  تذكر  قيمة  من  فلي�س  راأي،  من  العقل  اإليه 
ل اإليه بحّرية في النظر فجاء بميزان الحّق راأيا �سحيحا، واإّنما يكت�سب الراأي  قد تو�سّ
الجزء الأكبر من قيمته بما ي�سير اإليه من اإف�ساح عنه، وهو ما ل يكون اإّل بحّرية في 

التعبير، فتكون اإذن حّرية التعبير جزءا من حّرية التفكير.
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الإن�سان  ُيمنع  اأن  المتمّثل في  الفكري، وهو  الفكرية ال�ستبداد  الحرية  ويقابل هذه 
ب�سكل اأو اآخر من اأ�سكال المنع من التفكير الحّر، واأن تملى عليه وجهة نظر واحدة دون 
اأن تتاح له الفر�سة في اأن يّطلع على وجهات نظر اأخرى بلَه اأن تتاح له الفر�سة ليعّبر 
عن وجهة من تلقاء ذاته، فهو اإذن حجر على التفكير المنفتح الحّر، واإلزام بالوجهة 
ال�سابقة،  الآية  في  ورد  كما  فرعون  �سنع  ما  نحو  على  وذلك  الواحد،  والراأي  الواحدة 
مانعا الحا�سرين من اأن يتاأّملوا فيما طرحه عليهم الرجل الموؤمن من راأي في مو�سى 
عليه ال�سالم وما اأتى به من دين مخالفا لراأيه، حاجرا على عقولهم النظر الحّر، ملزما 

اإياهم باأن ينتهوا في النظر اإلى ما اأ�سار به عليهم. 

ولال�ستبداد الفكري المناق�س لحرية النظر مظاهر متعّددة، منها التزام المعّلمين 
في تعليمهم اأ�سلوب التلقين الخال�س، وذلك حينما تح�سى الروؤو�س بكّم من المعلومات 
والتمحي�ش  للتحليل  تلقينه  يقع  فيما  للتفكير  فر�سة  كّل  وت�سادر  الحفظ،  �سبيل  على 
التعليم،  محّل  الم�سائل  في  الواحد  الراأي  للمتعّلم  ُيقّدم  اأن  ومنها  والمقارنة.  والنقد 
وتحجب عنه كّل الآراء الأخرى في ذات الم�سائل. ومنها اأن يقّدم الراأي الواحد على اأنه 
هو الحّق الذي ل حّق غيره، واأّن كّل ما �سواه هو الباطل الذي ل يحتمل �سوابا، وذلك 
اإلغاء ورف�س وم�سادرة ب�سفة مبدئية. وكّل  واإنما عن  لي�س عن تفّح�س ودر�س ونقد، 
هذه الأنواع تلتقي عند الحجر على العقل اأن يكون له نظر حّر، وتقييده بالوجهة الواحدة 
التي تر�سم له �سلفا، والحجر عليه اأن يتجاوز بالنظر ما هو مر�سوم له وموّجه اإليه. وكّل 
اأو  نحو  وتف�سي على  للحرية،  المناق�س  الفكري  ال�ستبداد  تندرج تحت  المظاهر  تلك 

اآخر اإلى التطّرف بم�سالك متعّددة. 

فال�ستبداد الفكري من �ساأنه اأن يرّبي الفكر على الراأي الواحد، وهو الراأي الذي وقع 
تلقينه اإياه، والذي اأُري اأّنه هو الراأي الحّق، وغيره هو الباطل، وحينئذ فاإّن من ُيرّبى على 
هذا النحو �سيقف موقف الرف�س لكّل راأي مخالف يرد عليه، دون اأن تكون له القدرة على 
الحوار فيه، اأو مقارنته بغيره، اأو تمحي�سه ونقده، ودون اأن تكون له القدرة اأي�سا على 
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مراجعة ما تقّلده من راأي، وعلى ت�سحيح ما ع�سى اأن يكون قد داخله من نق�س اأو خطاإ، 
بل �سيكون مت�سّبثا به كما ورد عليه، وكما اأُرَيه وُلّقنه.

والآراء حتى ما كان منها حكما دينيا، لي�ست مبنبة على اليقين المطلق اإّل ما كان 
مندرجا �سمن ما هو معلوم من الدين بال�سرورة، وهي الأقّل من بين اأحكام الدين، اأّما 
في  الخطاأ  يداخلها  لأن  قابلة  لذلك  وهي  بالجتهاد،  فهي ظّنية حا�سلة  الأحكام  اأكثر 
الفهم، وذلك بالإ�سافة اإلى اأّن الحكم الواحد قد يكون �سحيحا في ظرف من الظروف، 
ثم يقت�سي ظرف اآخر لحق عليه اأن يقع عليه تغيير فيحّل محّله حكم اآخر، بناء على 

قاعدة اأّن الأحكام تتغّير بتغّير الأحوال كما �سرحه ابن القّيم(18).

وحينما يبقى الفكر مت�سّبثا بالراأي الذي اأُ�سِربه على وجه ال�ستبداد، راف�سا لكّل ما 
�سواه، فاإّن ت�سّبثه هذا قد يف�سي به اإلى الت�سّبث بما هو خطاأ من حيث الأ�سل، اأو الت�سّبث 
بما كان �سحيحا واأ�سبح بتغّير الظروف خطاأ، وي�سبح ذلك اإذن �سربا من التطّرف في 
الت�سّورات الدينية، يتبعها تطّرف في الممار�سات ال�سلوكية المبنية عليها، اإذ التطّرف 
يقت�سي  ما  ويدخل في ذلك  الدين من حدود.  ما حّدده  تجاوز  �سالفا هو  كما حّددناه 
الجتهاد تغّيره من اأحكام بمقت�سى تغاير الأحوال، اإذ لكّل حكم ديني مق�سد �سرعي، 
فاإذا لم يكن الحكم موؤّديا اإلى مق�سده ل�سبب اأو لآخر من الأ�سباب فاإّن الت�سّبث به يدخل 

في مدلول التطّرف.

لقد رف�س الخوارج قديما التحكيم، وقالوا كما هو معلوم: ل نحّكم الرجال في دين 
اهلل، وانغلقوا على هذا المفهوم، وحجروا على اأنف�سهم النظر في غيره مما فيه ف�سحة 
لأن يكون للتحكيم مجال كما وّجهت اإليه اآيات قراآنية كقوله تعالى: ﴿ َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق 
َُّ بَيْنَُهَما  ْهِلَها إِن يُِريَدا إِْصالًحا يَُوّفِِق الل

َ
ْن أ ْهِلِه وََحَكًما ّمِ

َ
ْن أ  َحَكًما ّمِ

ْ
بَيِْنِهَما فَاْبَعثُوا

ََّ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا﴾ )الن�ساء/)3(، وح�سروا اأنف�سهم في وجهة واحدة ل يبغون  إِّنَ الل

)18( راجع: ابن القيم ـ اإعالم املوقعني: 3/11 )ط دار الكتب العلمية، بريوت 1113(، حيث عقد ف�سال �سهريا بعنوان : » 
ف�سل يف تغري الفتوى واختالفها بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد »
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عنها حول، وهو ما اأّدى بهم اإلى تكفير غيرهم من �سائر الم�سلمين، وانتهى الأمر اإلى 
ممار�سة العنف �سّد المجتمع باأكمله حاكمه ومحكومه، وذلك مظهر من مظاهر الأيلولة 

اإلى التطّرف نتيجة لالنغالق الفكري.

وغير بعيد من ذلك ما انتهت اإليه بع�س الفرق ال�سوفية الغالية، اإذ ُي�سلم فيها الأتباع 
اأنف�سهم اإلى �سيخهم، فيفّكر لهم، ول ُيريهم اإل ما يرى، ويمنع عليهم اإبداء الراأي فيما 
اآراء غيره،  يقول ويفعل، كما يمنع عليهم الّطالع على ما هو مخالف لما يراه هو من 
فيها  يقع  الدينية  الت�سّورات  في  كثيرة  بانحرافات  ال�ستبدادي  الم�سلك  هذا  وينتهي 
بون لها، ول يرون الحّق اإل فيها، وقد  ال�سيوخ، ويلتزم بها الأتباع وينطوون عليها، ويتع�سّ
ت�سل تلك الت�سّورات من النحراف اإلى العتقاد باأّن تكاليف الدين ت�سقط عنهم لأنهم 
و�سلوا اإلى اليقين الذي هو الغاية الق�سوى من كّل تكليف(19)، وناهيك بذلك تطّرفا كان 

�سببه ال�ستبداد الفكري. 

اأّن الحّق في الدين واحد  اأتباعها على  وفي ع�سرنا الحا�سر توجد جماعات ترّبي 
هو الذي تلّقنهم اإياه من الت�سّورات والآراء، واأّن كّل ما عدا ذلك باطل �ساّل ل ينبغي 
في �سرب من  وذلك  منه،  ال�ستفادة  اأجل  من  تفّح�سه  بله  فيه  والنظر  عليه  الّطالع 
ما  نتيجة  الواحد،  الراأي  على  عقولهم  فانغلقت  التفكير،  حرية  يلغي  الذي  ال�ستبداد 
ُحجر عليها من توّجه بالنظر اإلى غيرها، وتكّون من ذلك عداء اأو ما ي�سبه العداء لكّل 
ُنّزلت  جزئيات  به  اأُلزموا  الذي  الواحد  الراأي  ذلك  وفي  المخالفة،  الأخرى  المذاهب 
منزلة الكّليات، وفيها اأحكام اقت�ستها ظروف معينة قبل قرون ولكنها ا�ست�سحبت اإلى 

الوقت الراهن وقد زالت ظروفها واأ�سبابها. 

 ومن هذا ال�ستبداد الفكري الذي تفقد فيه حرية النظر ن�ساأت مجموعات من الأتباع 
ركبت مركب التطّرف لتبّنيها اأمثال تلك الت�سّورات، ثم انتقلت في تطّرفها من الت�سّور 
اإلى ممار�سة العنف. ولعّل اأكثر ما يقع اليوم من عنف في العالم با�سم الإ�سالم اإنما هو 

)11( راجع يف ذلك: عبد الرحمن بدوي ـ مذاهب الإ�سالميني:781 )ط دار العلم للماليني، بريوت 1171(
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نا�سئ من ِقبل هذه الجماعات التي ترّبت في كنف ال�ستبداد الفكري، فانتهى بها الحال 
اإلى التطّرف في الت�سّور تبعه تطّرف في ال�سلوك. اإّنه تطّرف �سّببه ال�ستبداد بت�سكيل 
الفكر ت�سكيال منغلقا ل يوؤول اإل اإلى ذلك الماآل، كما اأّن ذلك ال�ستبداد ذاته يوؤدي اإلى 
تنفي�س نف�سي وتاأويل ديني ل يف�سيان اإل اإلى التطّرف كما �سلف بيانه. وحينما تنك�سف 

هذه الأ�سباب فاإن العالج ل يمكن اأن يكون ناجعا اإل اإذا كان عالجا لتلك الأ�سباب.

اأمام الناظر الباحث فر�سة لحركة فكرية حّرة   وفي مقابل ذلك فاإنه حينما يكون 
يّتجه بها اإلى النظر في معطيات متعّددة، واآراء مختلفة، ما تلّقاه من �سيخه وما تلّقاه 
ل اإليه من راأي اأقرب ما  من غيره، في منهج من المقارنة والنقد، فاإنه يكون فيما يتو�سّ
يمكن من الحّق، اإذ �سرب الراأي بالراأي والدليل بالدليل والحّجة بالحّجة من �ساأنه اأن 
وال�سحيح  القوي،  من  منها  ال�سعيف  فيتبّين  نخال،  وينخلها  المختلفة،  الآراء  يمتحن 
من ال�سقيم، فينتهي الفكر اإذن من هذه الحركة الحّرة اإلى الأخذ بما هو اأ�سّح واأقوى، 

ويبتعد عّما يوقعه في التطّرف من الآراء الغريبة وال�ساّذة وال�سعيفة.

ولهذا ال�سبب جاء الدين يبني الإيمان على الحرية الفكرية، فهو يطلب من الإن�سان 
اإلى  الحرية  تلك  جّراء  لينتهي  المعتقدات  من  عليه  ُيطرح  فيما  بحرية  العقل  اإعمال 
قوله  معنى  وهو  وذاك،  هذا  من  كل  في  م�سوؤوليته  متحمال  الجحود  اإلى  اأو  الإيمان 
ْعتَْدنَا 

َ
أ إِنَّا  يَْكُفْر 

ْ
فَل َشاء  َوَمن  يُْؤِمن 

ْ
فَل َشاء  َفَمن  ّبُِكْم  ّرَ ِمن  َحّقُ 

ْ
ال َوقُِل  تعالى:﴿ 

وُُجوَه 
ْ
ال يَْشوِي  ُمْهِل 

ْ
َكال بَِماء  ُيَغاثُوا  يَْستَِغيثُوا  َوإِن  ُسَراِدُقَها  بِِهْم  َحاَط 

َ
أ نَاًرا  الِِميَن  لِلّظَ

َراُب وََساَءْت ُمْرَتَفًقا﴾  )الكهف/9)(؛ ولذلك جاء القراآن الكريم اأول ما جاء  بِئَْس الّشَ
به من القواعد المنهجية تحرير العقول من ال�ستبداد الفكري الذي يمار�سه على النا�س 
لينتهوا  الدين،  با�سم  والكهنة  الرهبان  اأو  التقاليد،  با�سم  الجتماعي  الجاه  اأ�سحاب 
جّراء هذا ال�ستبداد اإلى تطّرف في الت�سّبث بالمعهود والرف�س لكّل ما �سواه، وهو �ساأن 
الذين عار�سوا الدعوة الإ�سالمية على اأّول عهدها معار�سة بلغ فيها التطّرف اإلى درجة 

العنف كما هو معلوم، كما هو �ساأن كّل من يكون على موقفهم ممن ياأتي بعدهم. 
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لقد جاء القراآن الكريم ي�سيح في النا�س اأن يحّرروا عقولهم بتحطيم نير ال�ستبداد 
ولينظروا فيما ُعر�س عليهم بفكر حّر يخرج بهم من دائرة  الم�سّلط عليهم،  الفكري 
نَا ِمن َقبِْلَك فِي قَْرَيٍة 

ْ
رَْسل

َ
التطّرف الراف�س، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿َوَكَذلَِك َما أ

ْقتَُدوَن﴾  ّمُ آثَارِِهم  َعلَى  َوإِنَّا  ٍة  ّمَ
ُ
أ َعلَى  آبَاَءنَا  وََجْدنَا  إِنَّا  ُمتَْرفُوَها  قَاَل   َ

ّ
إِال نَِّذيٍر  ن  ّمِ

 َِّ الل ُدوِن  ن  ّمِ ْرَبابًا 
َ
أ َورُْهبَاَنُهْم  ْحبَارَُهْم 

َ
أ  

ْ
﴿اتََّخُذوا تعالى:  وقوله  )الزخرف/3)( 

ا  َعّمَ ُسبَْحانَُه  ُهَو   َ
ّ
إِال إِلََه   َ

ّ
ال َواِحًدا  إِلًَها   

ْ
ِليَْعبُُدوا  َ

ّ
إِال  

ْ
ِمُروا

ُ
أ َوَما  َمْرَيَم  اْبَن  َمِسيَح 

ْ
َوال

يُْشِرُكوَن﴾ )التوبة/ )3(، ففي كّل من هذا وذاك دفع اإلى التحّرر الفكري من �سطوة 
بابا  تكون  وكما  الحّر،  الفكر  يتبّينها  كما  الحقيقة  اإلى  الو�سول  اأجل  من  الم�ستبّدين 

لالعتدال وتحول دون التطّرف. 

وقد كان هذا الم�سلك ديدن الفحول من العلماء الم�سلمين، اإذ تراهم في موؤّلفاتهم 
يب�سطون الآراء المختلفة اإلى حّد التناق�س، والجتهادات المتوافقة والمتعار�سة جميعا 
على ب�ساط النظر الحّر، ويتناولونها بالتمحي�ش واالمتحان والنقد، لي�ستبين لهم الراأي 
الأ�سوب فيّتخذوه راأيا لهم. ويمكن بالإح�ساء اأن نتبّين كيف اأّن علماء التف�سير والفقه 
والعقيدة وغيرها يكونون اأثقب راأيا واأ�سّح اجتهادا واأعدل مذهبا كّلما كانوا اأكثر حّرية 
لالآراء  ونقدا  اإيرادا  واأكثر  دوائرها،  اأو�سع  والمعارف في  العلوم  اإلى  التوّجه  فكرية في 
الم�سلمين،  العلماء  على  الغالبة  ال�سفة  هي  تلك  كانت  وقد  تت�سّمنها،  التي  المختلفة 
للعلوم والمعارف  تناولهم  التطّرف منهم هم الأ�سيق دائرة في  اإلى  اأّن الأقرب  وكيف 

ولالآراء المختلفة فيها. 

ب ـ �سمولية البحث
اإّن الحرية في النظر من �ساأنها اأن تك�سب الفكر جملة من ال�سفات المنهجية التي 
من خاللها يمار�س العقل البحث عن الحقيقة، وهي �سفات تحول كلها دون النحراف 
في الفهم الذي يوؤّدي اإلى التطرف، وتمّكن من اإ�سابة الحّق باأكبر قدر ممكن. ومن تلك 
الخ�سال �سمولية البحث، وهي �سفة يكون بها الفكر في م�ساعيه البحثية متوّجها توّجها 
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�سامال لكّل المظاّن التي ت�ساعده على ا�ستجالء الحقيقة، دون القت�سار على بع�س من 
تلك المظاّن دون بع�س، ودون ا�ستبعاد لأّي ماّدة لها �سلة بالمو�سوع المبحوث فيه باأّي 
يتعلق  ا�ستق�سى ما  الأحكام قد  اإ�سدار  اإذن قبل  الفكر  اعتبار من العتبارات، فيكون 
بمو�سوع بحثه من الأدّلة والآراء والأقوال ما كان منها متنا�سقا وما كان متعار�سا بحيث 
يكون الم�سهد المعرفي لذلك المو�سوع مب�سوطا اأمام العقل في �سمول وو�سوح ليجول 

فيه بالفكر باحثا عن الحقيقة من خالله. 

وحينما ُيرّبى الفكر على هذه ال�سفة من ال�سمول فاإّن الفر�سة تكون متاحة لأن يجول 
الفكر في الماّدة المطروحة ليّطلع على كّل الآراء الواردة في المو�سوع، وكّل الم�ستندات 
وُتمتحن  والمقارنة،  المقابلة  وتجرى  والتفا�سيل،  الجزئيات  فتجمع  اإليها،  الم�ستندة 
الآراء من خالل تلك المقارنة، ويكون لذلك كّله الأثر الفاعل في اإ�سدار الأحكام منظورا 
فيها اإلى ما ثبتت قوته، وتفوقت حجته، فتكون اإذن اأحكاما اأقرب ما تكون اإلى الحّق، 

غير متجاوزة الحّد ال�سرعي اإلى ما يوؤول اإلى التطّرف.

ُير�سل في  فاإّن �سوف  العقل مت�سفا بهذه ال�سفة من �سمول النظر،  لو لم يكن  اأما 
تفكيره البحثي اإلى النظر في جانب من المعطيات المتعلقة بالمو�سوع، وُت�ستبعد جوانب 
اأخرى باعتبار اأو اآخر من اعتبارات ال�ستبعاد، فيكون النظر اإذن جزئيا قد تفوته ماّدة 
مهّمة من المواّد الم�ساعدة على الفهم، فُي�سدر اإذن الأحكام من خالل ما راأى ل من 
خالل ما تقت�سيه طبيعة المو�سوع، ويكون في ذلك احتمال كبير لأن يكون الحكم ال�سادر 
الختالل  ذلك  يكون  وقد  �ساأن،  ذات  معلومة  اأو  قوي  راأي  اأو  مهّم  دليل  لفوات  مختاّل 

متمّثال في راأي متطّرف يوؤول اإلى موقف متطّرف ثّم اإلى �سلوك متطّرف.

ولنا اأن نتبّين الفرق بين الفكر ال�سامل في النظر والفكر الجزئي بتمّثل حال من اأراد 
اأن يدر�س ق�سية ما في القراآن الكريم، ففي حال �سمولية النظر �سوف يعمد هذا الباحث 
واآياته،  ى فيه موارد الق�سية المبحوث فيها في جميع �سوره  القراآن الكريم يتق�سّ اإلى 
اإلى كتب  اإلى الحديث النبوي يبحث فيه عما ورد في ذات الق�سية، ثم يعمد  ثّم يعمد 
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التف�سير والفقه لذات الغر�س، فاإذا هو بفكره ال�سمولي قد ب�سط اأمام العقل كّل المظاّن 
التي لها عالقة بمو�سوع بحثه، في�سدر اإذن في حكمه عن نظرة كلية ت�سيب الحقيقة.

 اأما في حال جزئية النظر فاإّن الباحث �سوف يكتفي باأّول اآية قراآنية تعر�س له متعلقة 
بمو�سوع بحثه ظاّنا اأّنها هي الكافية وحدها في بيان الحكم المطلوب، فاإذا هو ي�سدر 
حكما من�سوخا لغفلته عن النا�سخ، اأوحكما مطلقا غافال عما ورد فيه من تقييد، اأو حكما 
عاّما غافال عما ورد فيه من تخ�سي�س، وما اأ�سبه ذلك من الأخطاء التي �سببها النظر 
الجزئي المقت�سر في البحث على المعطيات المنقو�سة، و�ساأنه في ذلك �ساأن من تلّم�س 
رجل الفيل فحكم باأنها �سارية في بناء لعدم اإحاطته بباقي الج�سم كما هو متداول في 

المثل الم�سهور.

وفي التاريخ الثقافي ال�ّسيا�سي الإ�سالمي نجد الخوارج هم من اأكثر الّنا�س تطّرفا 
في الفهم وتطّرفا في ال�سلوك، ونح�سب اأّن من اأهّم اأ�سباب ذلك ما كانوا عليه من فكر 
جزئّي بالرغم مّما ُيرى من �سدقهم الديني وح�سن نّيتهم، فقد كانوا يّتخذون الموقف 
الخطير بناء على جزئّية واحدة من جزئّيات الأدّلة ال�سرعّية دون نظر اإلى الجزئّيات 
الأخرى في نف�س مو�سوعها، وذلك على نحو ما حدث في موقفهم الم�سهور من التحكيم 
ّيق في ا�ستخال�س معناه من الأدّلة وتنزيله على الواقعة  نا�سئا من نظرهم الجزئّي ال�سّ

التاريخّية)0)(.

في  متمّثلة  الإ�سالمية  ال�ساحة  في  دينية  تطّرفات  من  اليوم  نراه  ما  ينا  تق�سّ ولو   
اأفراد اأو في جماعات لوجدنا الكثير منها يمّت ب�سبب اإلى ما �سقطت فيه عقولهم من 
جزئية النظر، وما اأ�سابها من ق�سور تربوي يك�سبها ال�سمولية في البحث، فهم يلتزمون 
غيرها  دائرة  كّل  ي�ستبعدون  بل  غيرها،  على  يلوون  ل  البحث  دوائر  من  واحدة  دائرة 

)20( قالوا: ل نحّكم الرجال يف دين اهلل، ومل ينظروا نظرة �ساملة اإلى التحكيم يف معانيه املختلفة كما جاءت بها ن�سو�س 
الوحي، وكما وردت يف املواقف النبوية، فانتهوا اإلى ما انتهوا اإليه من موقف اختّلت به وحدة الأّمة ونبتت به الفتنة، وقد 

ناظرهم ابن عّبا�س يف ذلك بفكر كّلي جمع بني كّل الأدّلة يف ذات امل�ساألة فرجع منهم نفر اإلى ال�سواب ومتادى الكثريون 
على اخلطاإ ب�سبب النظر اجلزئي.
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باعتبارها م�سوبة بال�سالل عديمة الفائدة، وهم يقت�سرون على الوجه الواحد من اآي 
القراآن وهدي النبي الكريم، فتنتهي اأحكامهم في كثير من الأحيان اإلى ما يتجاوز حدود 
ال�سرع، ت�سديدا فيما فيه �سعة، اأو اإيجابا فيما يحتمل ال�ستحباب، اأو تكفيرا فيما فيه 
مجال للتاأويل، ولو كان الفكر جاريا على �سمولية في البحث لما انتهى الأمر اإلى ذلك 

التطّرف. 

ج ـ واقعية المنطلق
فة تربية العقل على اأن يتطّبع تفكيره في �سعيه المعرفي لتقدير  المق�سود بهذه ال�سّ
على  وعمليا  نظريا  المطروحة  للم�ساكل  الحلول  واإيجاد  الأحكام،  واإ�سدار  المواقف 
النطالق من الواقع الذي يعي�سه الإن�سان، وهو الواقع المادي المتمثل في مظاهر الكون، 
وجوهها  في  راهنا  النا�س  يعي�سها  التي  الأو�ساع  في  المتمثل  وهو  الإن�ساني،  والواقع 
على  ت�سهد  واآثارا  يروى  واأ�سبح حديثا  التاريخ  في  عا�سها  التي  الأو�ساع  اأو  المختلفة، 
واقعا م�سى، واأن ُيّتخذ من ذلك الما�سي ُمعطى اأ�سا�سّيا من معطيات البحث والتقدير، 
وذلك على معنى در�سه وفهمه ومعرفة حقائقه والعتبار بمواعظه ل على �سبيل الت�سليم 
باأنه هو الحّق الذي يوؤخذ به كما يذهب اإليه بع�سهم تحت ما يعرف بم�سطلح الواقعية. 

وفي مقابل هذه الواقعية فاإّن الفكر قد يترّبى على �سفة من المثالية التي ينطلق بها 
في م�سعاه المعرفي من المثل المجّردة التي تحّدد ما ينبغي اأن يكون دون التفات اإلى ما 
هو كائن، فاإذا العقل وهو يطلب حلول للم�ساكل العار�سة ينطلق في البحث عن الحلول 
اأن يدر�س ذلك الواقع فيما يمكن  من الأحكام المجردة، يوؤّلف منها حلول للواقع دون 
له،  المنا�سبة  الأحكام  ُتنّزل عليه  باأن  الحلول، وفيما هو منه لئق  اأن يتحّمله من تلك 

فيتفاوت اإذن الحكم النظري مع الحالة الواقعية التي تطلب العالج ال�سرعي.

اإّن الأحكام ال�سرعية كما جاءت مجّردة في اأ�سولها اإنما جاءت متجهة اإلى اأجنا�س 
ما  كثيرا  اأجنا�سها  �سمن  المندرجة  الواقع  ذلك  مفردات  ولكن  الواقع،  به  يجري  ما 
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تكون حاّفة بها ظروف ومالب�سات تجعلها حين معالجتها بالأحكام المجردة المو�سوعة 
لأجنا�سها ل تثمر فيها مقا�سدها، بل قد تنتهي تلك المعالجة اإلى عك�س تلك المقا�سد، 
وذلك المعنى هو الذي اأ�سار اإليه الإمام ال�ساطبي في قوله عن الأحكام ال�سرعية:« اإنها 
اأفعال مطلقات كذلك، والأفعال  اإلى ذلك منزلت على  مطلقات وعمومات، وما يرجع 
ل تقع في الوجود مطلقة، واإنما تقع معينة، م�سخ�سة، فال يكون الحكم واقعا عليها اإل 
بعد المعرفة باأّن هذا المعّين ي�سمله ذلك المطلق اأو ذلك العام« (21)، فالفكر المثالي 
هو الذي ينّزل الأحكام المطلقة على الأفعال دون نظر واقعي فيها، والفكر الواقعي هو 
الذي ينظر في واقع الأفعال لي�سبط من الأحكام المجردة ما هو لئق بها لينزلها عليها.

بتحقيق  ُيعرف  ما  قاعدة  الأ�سول  علماء  ا�ستحدث  الفكرية  الواقعية  لهذه  وترجمة 
ما هو منها م�سمول  لتبّين  الواقع  البحث من مفردات  االنطالق في  ومعناها  المناط، 
بالحكم ال�سرعي المو�سوع من اأجلها فُينّزل عليها، وا�ستبعاد ما هو لي�س من م�سمولته 
فال ُينّزل عليها، فتحقيق المناط اإذن هي قاعدة من القواعد المنهجية التي ترّبي العقل 
على �سفة الواقعية، فيكون الواقع منطلقا اأ�سا�سيا من منطلقات النظر العقلي في مجال 
الت�سريع؛ ولذلك ُي�سترط في الفقيه المجتهد باالإ�سافة اإلى علمه باأحكام ال�سرع اأن يكون 

فقيها في الواقع الذي يفتي فيه بتلك الأحكام.

وفي هذا ال�سدد يمكن اأن نثبت اأّن القراآن الكريم جاء يرّبي الم�سلمين على الواقعية 
في الفكر فيما ُيعتبر ثورة منهجية م�سهودة في تاريخ الفكر الإن�ساني؛ ذلك اأنه وّجه العقل 
في تفكيره من اأجل معرفة الحقيقة غيبية كانت اأو كونية اإلى اأن يتخذ له منطلقا في ذلك 
واقع الم�ساهد الطبيعية، وواقع النف�س الإن�سانية، وواقع المجتمع الب�سري في حا�سره 
َحّتَى  نُفِسِهْم 

َ
أ َوِف  اآلفَاِق  فِي  آيَاتِنَا  َسنُِريِهْم  تعالى: ﴿  قوله  مثل  في  وذلك  وما�سيه، 

نَُّه َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ )ف�سلت/3)(، 
َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك أ

َ
أ َحّقُ 

ْ
نَُّه ال

َ
يَتَبَّيََن لَُهْم أ

)21( ال�ساطبي ـ املوافقات : 4/13 )ط دار املعرفة، بريوت د.ت(
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رِْض فَانُظُروا َكيَْف َكاَن َعاقِبَُة الَِّذيَن ِمن َقبُْل َكاَن 
َ
وقوله تعالى: ﴿قُْل ِسيُروا فِي األ

ْشِرِكيَن﴾ )الروم/)4(. ثَُرُهم ّمُ
ْ
ك

َ
أ

واإنما ُيعتبر هذا التوجيه القراآني ثورة منهجية بالنظر اإلى ما كان �سائدا في ذلك 
المنطق  على  القائمة  اليونانية  الفل�سفة  في  تمثلت  مجردة  مثالية  عقلية  من  الع�سر 
الأر�سطي ال�سوري، وفي الفل�سفة ال�سرقية القائمة على الت�سفية الروحية، وكل منهما 
ل تتخذ الواقع منطلقا للتفكير من اأجل معرفة الحقيقة، بل كان ذلك ُيعتبر طريقا من 
الطرق الم�سللة عن الم�سلك ال�سحيح للحقيقة. وبهذه الواقعية في الفكر اأثمرت الثقافة 
الإ�سالمية ذلك التراث العظيم في علوم ال�سريعة وفي علوم الطبيعية �سواء ب�سواء(22).

وحينما يكون الفكر الباحث عن الحقيقة مثاليا تجريديا، غافال عن الواقع فاإنه ل 
فاإنه  الطبيعة  اأما في مجال  ال�سريعة.  الطبيعة ول في مجال  يفوز بطائل ل في مجال 
اإلى الأوهام والخرافات والأ�ساطير من مثل التنجيم وال�سحر والتطير  ينتهي به الأمر 
واأمثال ذلك، وهو باب وا�سع من الأبواب الموؤدية اإلى ال�سالل والتطرف �سعبة من �سعبه. 
واأما في مجال ال�سريعة، فاإّن الفكر المثالي الغافل عن تحقيق المناط يحكم في الواقع 
باأحكام ل تنا�سبه فينتهي به الأمر اإلى الحرج وال�سّدة، بل اإلى باب من اأبواب البدعة كما 
اأ�سار اإليه الإمام ال�ساطبي في قوله: اإّن البدعة تن�ساأ » من تحريف الأدلة عن موا�سعها، 
باأن يِرد الدليل على مناط، فُي�سرف عن ذلك المناط اإلى اأمر اآخر موهما اأّن المناطين 
واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن موا�سعه والعياذ باهلل«(23) فالبدعة اإنما هي 
نا�سئة في كثير من اأحوالها من �سرف الحكم عن مناطه الحقيقي اإلى مناط اآخر خارج 
يفّرق  واقعي  بتفكير  المناط  تحقيق في هذا  له  يكن  لم  الناظر  اأّن  ب�سبب  وذلك  عنه، 
بين ما هو مناط للحكم مما هو لي�ش مناطا له، والبدعة كما هو معلوم هي اأحد االأبواب 

الخطيرة من اأبواب التطّرف.

)22( راجع يف هذه املنهجية الواقعية: حممد اإقبال ـ جتديد التفكري الديني يف الإ�سالم: 148
)23( ال�ساطبي ـ العت�سام: 1/241 )ط دار املعرفة، بريوت د.ت(
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ولو تاأّملنا فيما تموج به اليوم ال�ساحة الإ�سالمية من مظاهر التطّرف لألفينا اأحد 
اأهّم الأ�سباب في ذلك اأّن المندرجين �سمن هذه الظاهرة قد انطلقوا من ت�سّور مثالي 
المجردة،  الدين  تعاليم  تقت�سيه  ما  بح�سب  الإن�ساني  الو�سع  عليه  يكون  اأن  يجب  لما 
وراأوا اأّن الواقع الذي تجري به الحياة لي�س مطابقا لتلك المثل، فاكتفوا باأن يلعنوا ذلك 
الواقع بما قد ي�سل اإلى تكفيره، وانطلقوا ي�سعون في تغييره جملة بما تقت�سيه الأحكام 
لُيعالج  وتعقيداته  واأ�سبابه  عنا�سره  حيث  من  الواقع  ذلك  في  نظر  دون  المجردة، 
بالأحكام وفق خطة منهجية متدرجة كتلك الخطة التي انتهجها الوحي في تغيير الواقع 
الجاهلي بالتدّرج والرفق، ووفق التوجيه النبوي الخالد في قوله �سلى اهلل عليه و�سّلم 
:« اإن هذا الدين متين فاأوغل فيه برفق، و ل تبغ�س اإلى نف�سك عبادة اهلل، فاإن المنبّت 
ل اأر�سًا قطع و ل ظهرًا اأبقى«،(24)، فما نخال هذا التوجيه النبوي اإل توجيها يطلب من 
المتعّبد النظر في واقع نف�سه ليعرف قدر الطاقة الإن�سانية، فيرّتب العبادة في اأحكامها 

وفي تنزيلها على قدر واقع تلك الطاقة، واإل فاإنه �سوف يقع في التطرف والغلو. 

د ـ المقارنة النقدية
هي من اأهّم الخ�سال المنهجية التي تع�سم من التطّرف حينما تكون خلقا للعقل 
في تفكيره، ومعناها اأن يعمد العقل وهو يت�سّدى للبحث عن الحقيقة اإلى جمع الآراء 
ليجعلها  متناق�سا،  اأو  مختلفا  كان  وما  متوافقا،  منها  كان  ما  بحثه  بمو�سوع  المتعلقة 
جميعا على ب�ساط الدر�ش، دون ا�ستبعاد ل�سيء منها قد ال يكون موافقا لراأي له �سابق 
في المو�سوع، اأو قد ل يكون مرتاحا له من الناحية النف�سية، اأو قد يكون من قول خ�سم 
من خ�سومه المذهبيين، اأو لأّي �سبب من الأ�سباب الأخرى، فاأّي راأي في مو�سوع البحث 
تقت�سي هذه ال�سفة اأن يكون مطروحا للنظر مادام ي�ستمل على حّد اأدنى من الوجاهة 

العقلية وال�سرعية.

)24( اأخرجه البيهقي، كتاب ال�سالة، باب الق�سد يف العبادة
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وفي مقابل �سفة المقارنة النقدية هذه تكون �سفة الخّطية في الفكر والأحادية في 
النظر، وهي تلك التي يتوّجه العقل بمقت�ساها في �سعيه المعرفي اإلى اللون الواحد من 
الآراء المتنا�سقة كما يقت�سيه موقف م�سبق اأو توجيه خارجي لعقله، وُت�ستبعد اإذن كّل 
�سيكون  العقلي  النظر  فاإّن  وحينئذ  التوجيه،  لذلك  اأو  الموقف  لذلك  المخالفة  الآراء 
والزعيم  الواحد،  والإمام  الواحد،  والمذهب  الواحد،  بالراأي  تفكيره  في  مح�سورا 
الواحد، فال تتوّفر اإذن فر�سة لمقارنة بين الآراء، اأو لنقد يتبّين به ال�سواب من الخطاإ.

وقد حر�س القراآن الكريم على اأن يرّبي الم�سلمين على العقلية المقارنة النقدية، ومن 
اأمثلة ذلك اأّنه كثيرا ما يعر�س في مقام الحوار والمحاّجة اآراء اأهل الأديان والمذاهب 
يَُهوُد 

ْ
ال ﴿َوقَالَِت  تعالى:  قوله  مثل  في  وذلك  الدين،  حقائق  من  يعر�سه  ما  مقابل  في 

فَْواِهِهْم يَُضاِهُؤوَن قَْوَل 
َ
َِّ َذلَِك قَْولُُهم بِأ َمِسيُح اْبُن الل

ْ
َِّ َوقَالَْت الّنََصارَى ال ُعَزيٌْر اْبُن الل

نَّى يُْؤفَُكوَن﴾  )التوبة/30(، اإنها معتقدات اأهل 
َ
َُّ أ  ِمن َقبُْل قَاتَلَُهُم الل

ْ
الَِّذيَن َكَفُروا

االأديان من اليهود والن�سارى ُعر�ست على ب�ساط البحث اإلى جانب معتقد التوحيد ليقع 
النظر فيها جميعا، وُيقارن بع�سها ببع�س، لتنتهي تلك المقارنة بالنقد الذي يمّيز الحّق 

من الباطل.

وقد تكّون العقل الإ�سالمي على هذا النحو من المقارنة والنقد؛ ولذلك فاإننا نجد 
االإ�سالمية  العقيدة  لحقيقة  االإثبات  �سبيل  في  البحث  ب�ساط  على  و�سع  قد  العقل  هذا 
بالمقارنة  يعالجها  جعل  ثّم  والمذاهب،  الأديان  اإلى  المن�سوبة  والمعتقدات  الآراء  كّل 
بينها وبامتحانها بالنقد لتمييز ال�سحيح من الزائف، وناهيك في ذلك بما �سجله حجة 
الإ�سالم الغزالي في كتابيه مقا�سد الفال�سفة وتهافت الفال�سفة، وما عر�سه الإمام ابن 
تيمية من اآراء الفال�سفة والملل والنحل في جملة من كتبه، وهكذا جرى الفكر الإ�سالمي 
على هذه ال�سفة المنهجية، فكنت ترى الموؤلفات في مختلف العلوم يجري التاأليف فيها 
على ا�ستح�سار المخالف بتلك ال�سيغة الم�سهورة » فاإن قلَت قلت«، وحتى حينما ل يكون 
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قول مخالف في الواقع فاإنه ُيفتر�س افترا�سا بداعية من هذه الخا�سية الفكرية التي 
تطّبع بها العقل الإ�سالمي.

والفكر ال�سرعي الإ�سالمي الذي �ساغته الثقافة الإ�سالمية على �سفة من المقارنة 
والنقد و�سع باأثر من هذه ال�سفة قاعدة منهجية في النظر الفقهي الباحث عن الأحكام، 
هي تلك القاعدة المعّبر عنها بالبحث عن المعار�س، وذلك على معنى اأّن الفقيه وهو 
ينظر في االأدّلة ل�سبط االأحكام يكون من �سروط عمله االجتهادي اأّنه حينما يجد دليال 
ي�ستخل�س منه حكما يجب اأن يطلب له دليال معار�سا له، واأن يجتهد في طلب ذلك في 
نطاق اجتهاده في ا�ستنباط االأحكام؛ وذلك لكي يكون نظره م�سّلطا على الدليل و�سّده 
ابن  الإمام  يقول  وفي ذلك  بالعتبار،  الأجدر منهما  به  يثبت  ونقد  بينهما  في مقارنة 
عا�سور في تعداده لواجبات المجتهد:« البحث عما يعار�س الأدلة التي لحت للمجتهد، 
�سالمة  الأدّلة  تلك  اأّن  لي�ستيقن  مدلولتها  ا�ستكمال  في  نظره  اإعمال  ا�ستكمل  والتي 
الدليل �سالم عن  اأّن  ا�ستيقن  فاإذا  والتنقيح،  بالإلغاء  ُيبطل دللتها ويق�سي عليها  مما 
المعار�س اأعمله، واإذا األفى له معار�سا نظر في كيفية العمل بالدليلين معا، اأو رجحان 

اأحدهما على الآخر«(25). 

متعار�سة،  اأو  متوافقة  المختلفة  الآراء  ي�ستجمع  حينما  النقدي  المقارن  العقل  اإّن 
وي�سعها بين يدي تفكيره على ب�ساط النظر، فاإنه تتوّفر له الفر�سة الأن ي�سرب بع�سها 
ووجوه  القّوة  وجوه  له  ت�ستبين  المحاكمة  وبهذه  بع�س،  اإلى  بع�سها  ويحاكم  ببع�س، 
ل اإليه هو  ال�سعف فيها، فيرّجح ما هو الأقوى منها ليبني عليه الأحكام، فيكون ما تو�سّ
النتهاء  راأي وقع  للباحثين كم من  العملية  التجربة  دليله، وفي  لقّوة  الحّق  اإلى  الأدنى 
اإليه بالنظر، وظّن �ساحبه اأنه هو الحّق، ثم لّما امُتحن براأي اآخر مخالف له تبّين اأنه 
راأي خطاأ اأو يحمل اأقدارا من الخطاإ، فُيعّدل اإذن اإلى ما هو اأ�سبه بالحّق، بف�سل هذه 

المقارنة النقدية.

)25( ابن عا�سور ـ مقا�سد ال�سريعة: 135)ط املركز املغاربي للبحوث والرتجمة،لندن 2004(
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تكتفي  التي  النظر،  في  الأحادية  الفكر،  في  الخطية  العقلية  فاإّن  ذلك  مقابل  وفي 
فر�سة  لها  تتوّفر  ل  والمعار�سات  المخالفات  عن  تبحث  ول  الآراء،  من  بالمتوافقات 
اأنه  اإذن  فُيظّن  بالنقد،  امتحانه  فر�سة  ول  ا�ستح�سرته،  الذي  الواحد  الراأي  لمتحان 
هو الحّق، والحال اأنه لي�س كذلك، اإذ قد يكون جزئيا يناق�سا كليا، وقد يكون، من�سوخا 
رواية  رواية �سعيفة ترجحها  يكون  وقد  ي�سّيقه مقّيد،  يكون عاّما  وقد  نا�سخ،  يناق�سه 
اإلى ما قد يكون خطاأ، وكثيرا  اإلى ما هو الأ�سعف، بل  اإذن  اأقوى منها، فينتهي النظر 
ما يكون ذلك الخطاأ متمّثال في غلّو وت�سّدد، وكّل ذلك نتيجة لتلك الخّطية في النظر 

والآحادية فيه.

وم�ساهد التطّرف الديني الحا�سلة اليوم متمّثلة اأفراد وجماعات تغلو في الدين بغير 
حّق، يتبّين اأّن تطّرفها يمّت ب�سبب قوي اإلى غياب �سفة المقارنة النقدية عن العقول، 
وا�ستحكام الأحادية والخّطية فيها، فكثيرا من هوؤلء اعتمدوا في راأي من الآراء على 
مخالفة  اآراء  اإلى  منظور  غير  فقيه  راأي  اأو  نظائرها،  عن  تعزل  اآية  اأو  جزئي،  حديث 
يقابله  �سعيف  دليل  من  اأُخذ  لأنه  ال�سرع  لحدود  متجاوزا  يكون  الراأي  بذلك  فاإذا  له، 
دليل اأقوى منه، اأو ُبني على دليل جزئي يتعار�س مع دليل كلي، اأو ا�سُتفيد من اجتهاد 
مرجوح اأو �ساّذ تقابله اجتهادات راجحة اأو م�ستفي�سة، وقد يكون الأمر متعّلقا بالتكفير، 
اأو با�ستحالل اأموال، اأو با�ستباحة دماء، اأو بغير ذلك من خطير الق�سايا. ويكون ال�سبب 

الأ�سا�سي في ذلك غياب الفكر النقدي، و�سيادة العقل الأحادي.

ب�سفة  المعطيات  مع  يتعاطى  حّرا  يكون  الذي  التفكير  على  ُيرّبى  حينما  العقل  اإّن 
مو�سوعية دون توجيه خارجي اإلى نتيجة م�سبقة، وعلى �سمولية في النظر ي�ستجمع فيها 
وعلى  لبع�سها،  انتقائي  اإق�ساء  دون  بالمو�سوع  متعلقة  معرفية  ماّدة  من  يمكن  ما  كّل 
واقعية في المنطلق يكون بها عارفا بالواقع الذي �سي�سنع له حلول �سرعية من الأدّلة دون 
اأن يكون محّلقا في المجّردات المثالية المطلقة بغية اأن ينّزلها في اإطالقها على الواقع 
الم�سّخ�س باأعيانه دون تحقيق لمناطاتها، وعلى مقارنة نقدية تقابل بين المتعار�سات 
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العقل حينما يكون كذلك  اإّن  بالحّق،  اأ�سبه منها  اإلى ما هو  للخلو�س  بالنقد  وتمتحنها 
فاإّنه يكون مع�سوما بقدر كبير من اأن يوقع اأهله في التطّرف النظري الذي يوؤّدي اإلى 
تطّرف �سلوكي قد ينتهي اإلى الإرهاب، والواقع من م�ساهد التطّرف الراهنة في البالد 
الإ�سالمية يثبت ذلك، حيث ل تت�سّكل عقول الأغلب من اأولئك الواقعين فيه على تلك 
العقل على  ُيرّبى  اأن  اأ�سدادها، ولكن كيف يمكن  الفكرية، بل هي مت�سّكلة على  الهيئة 
هذه الخ�سال المنهجية الفكرية، وما هي الخطة التربوية الكفيلة باأن تخّرجه على ذلك 

النحو ليكون للفكر دور في مواجهة التطّرف؟ 

5 ـ الخطة التربوية للبناء الفكري
اإّن البناء الفكري على الموا�سفات التي �سرحناها اآنفا ل يتّم ب�سفة عفوية تلقائية 
من  اّتفق  بما  ال�سرعية  العلوم  لتلّقي  والكليات  المدار�س  اإلى  بالنا�سئة  الدفع  بمجرد 
الأ�ساليب والطرق، اأو بمجّرد الجمع لح�سود النا�س للقيام فيهم بالتربية الدعوية النازعة 
اإلى خطة  اأمر يحتاج  اإلى التثقيف الديني واإلى الوعظ واالإر�ساد، واإنما هو  في الغالب 
تربوية م�سنوعة، تكون واعية تمام الوعي بحقيقة التربية الفكرية واأبعادها واأهميتها، 
غير مقت�سرة في مفهومها على تح�سيل المعارف وتزكية النفو�س وتهذيب الأخالق كما 
هو �سائد في الكثير اإن لم يكن في الأكثر من الواقع التربوي في العالم الإ�سالمي. واإذ ل 
ل للخطة التربوية التي تثمر البناء الفكري كما �سرحناه فاإننا  يّت�سع المقام ل�سرح مف�سّ
نورد تاليا تو�سيفا عاما لهذه الخطة في كّل من الماّدة العلمية التي تت�سمنها، والطريقة 

المنهجية التي يجري عليها تطبيقها في الواقع.

اأ ـ الماّدة العلمية
الإ�سالمية  ال�سريعة  في  المخت�سين  لتخريج  ُتعتمد  التي  التربوية  الخطة  كانت  اإذا 
الإلمام  يتّم  لأن  �سمانا  كلها  ال�سرعية  العلوم  تت�سّمن  اأن  من  منا�س  ل  عامة  ب�سفة 
بتفا�سيل ما ي�سرح الدين في تعاليمه العقدية وال�سلوكية عبادات ومعامالت واأخالقا، 
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فاإّن الخطة التي تخّرج هوؤلء المخت�سين على بناء فكري متين يحت�سن تفا�سيل العلوم 
وجزئياتها وفروعها ال بّد اأن يكون فيها حظ وافر لنوع معّين من العلوم ال�سرعية نف�سها، 
ولعلوم اأخرى ل تنت�سب اإلى العلوم ال�سرعية واإنما تنت�سب اإلى الك�سب الإن�ساني العام؛ 
ذلك لأن هذين النوعين من العلوم بالإ�سافة اإلى المهّمة التعليمية التي يوؤّديانها فاإنهما 
وخلّو  �سرحناها،  التي  الفكرية  الخ�سال  على  العقلي  الت�سكيل  في  مهّم  بدور  يقومان 
الخطة التربوية منهما قد يف�سي في كثير من الأحوال اإلى فكر �سريعا ما ينزلق باأهله 

اإلى التطّرف.

يكون  اأن  الأولى  مهّمتها  تف�سيلي  طابع  ذات  علوم  هو  ما  منها  ال�سرعية  العلوم  اإّن 
ما  لتفا�سيل  م�ستوعبا  في جزئياتها،  ال�سرعية  للمعارف  ال  المتعّلم من خاللها مح�سّ
والفرائ�س  والحديث  والتف�سير  الفقه  علوم  المثال  �سبيل  على  وهي  اأحكام،  من  تقّرره 
والعقيدة وما هو في حكمها، وهي في عمومها علوم تعّرف بالأحكام في مختلف اأنواعها. 
ومنها ما هو علوم ذات طابع تاأ�سيلي منهجي مهّمتها الأ�سلية اأن يكون المتعّلم موؤّهال 
للفهم ال�سليم لالأحكام، قادرا على ا�ستنباطها، متمّكنا من ال�ستدلل عليها والمنافحة 
الفقهية،  القواعد  وعلم  المقا�سد،  وعلم  الأ�سول،  علم  المثال  �سبيل  على  وهي  عنها، 
وعلم الخالف، وما هو في حكمها من علوم ال�سريعة ذات المنحى المنهجي التاأ�سيلي.

وهذا النوع الثاني من العلوم ال�سرعية بالإ�سافة اإلى مهّمته المعرفية فاإّن له مهّمة 
النظر  من  ملكات  يك�سبه  بها  وت�سبعه  العلوم  لهذه  العقل  ممار�سة  لأّن  ذلك  منهجية؛ 
الف�سيح، ومن الفكر التحليلي العميق، ومن التبّين الناقد، فعلم اأ�سول الفقه على �سبيل 
المثال يثمر فكرا قادرا على ربط الأحكام باأدلتها دون اإر�سالها غفال بال قواعد ترتكز 
واالفترا�سات،  التحّكمات  بها  ت�سّط  فال  لالأحكام  ال�سحيح  اال�ستنباط  وعلى  عليها، 
وعلم القواعد الفقهية يرّبي الفكر على اإرجاع الجزئيات اإلى الكليات، وا�ستنتاج الكليات 
الماآلت،  واعتبار  الغايات،  تحّري  ملكة  ُيك�سب  ال�سريعة  مقا�سد  وعلم  الجزئيات،  من 
وعلم الخالف يكّون النظر على المقارنة بين المختلفات، وعلى المتحان الناقد لالآراء 
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وظيفة  العلوم  لهذه  تكون  وهكذا  المرجوح،  من  والراجح  القوي  من  ال�سعيف  فيتميز 
اإلى وظيفتها المعرفية المتمثلة في تح�سيل المعارف  تربوية منهجية للفكر بالإ�سافة 

التف�سيلية.

 والعلوم الإن�سانية منها علوم لها دور كبير في التكوين المنهجي للفكر، فينبغي اأن 
تكون الخطة التربوية م�ستملة عليها، ذلك لأن منها ما يوّجه العقل اإلى البحث في الواقع 
اإلى البحث في  الإن�ساني كالعلوم النف�سية والجتماعية والقت�سادية، ومنها ما يوّجهه 
الواقع الثقافي والفكري والديني مثل علوم الأديان وعلوم المذاهب والفرق، ومنها ما 
يوّجهه ب�سفة مبا�سرة اإلى مناهج البحث وطرق الت�سنيف وال�ستدلل، وذلك بالإ�سافة 
الح�سابية  والمعادلت  الكونية  بالحقائق  المعرفة  والطبيعية  الريا�سية  العلوم  اإلى 

والقوانين الهند�سية.

وكل هذه العلوم تقوم بدور منهجي هاّم في التربية الفكرية على الواقعية في النظر، 
وعلى ال�سمولية في البحث، وعلى المنطقية في بناء الأدلة، وعلى الحكمة في ال�ستنتاج، 
ال�سرعية  المنهجية  العلوم  تلك  اإلى  الإن�سانية  المنهجية  العلوم  هذه  ان�سافت  ما  فاإذا 
اإذن في تفكيرها من  اكتمل تكوين العقول على تلك الخ�سال التي �سرحناها، فت�سلك 
اأجل تقرير الأحكام الم�سلك الذي تتحّرى فيه الأدلة، وتتر�ّسم الماآلت، وتحّكم الكليات 
في الجزئيات، وتزاوج بين مطلقات الأحكام ومفردات الوقائع لتنّزل كّل حكم على ما 
مناطه الذي يليق به، لتقف في اآخر المطاف عند الحدود التي ر�سمها ال�سرع بن�سو�سه 
المبا�سرة اأو بقواعده ومقا�سده، ل تتجاوزها اإلى الأطراف لتقع في التطّرف الذي قد 

ينتهي بها اإلى ال�سلوك الإرهابي.

ب ـ المنهجية التعليمية
اإذا كانت تلك العلوم التي ذكرناها �سرورية في التكوين الفكري الحائل دون الوقوع 
تكون  اأن  ينبغي  الدور  بذلك  الأخرى  العلوم  و�سائر  هي  تقوم  لكي  فاإنها  التطّرف،  في 
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اأّن  اإذ  المرجوة منها،  الثمرة  اإلى  بها  توؤّدي  للمتعلمين طريقة  بها  ُتقّدم  التي  الطريقة 
للطريقة التي ُتقّدم بها العلوم للمتعلمين دورا كبيرا في بلوغ غاياتها، نجاحا في ذلك اإن 
اأُح�سن التقديم، وف�سال اإن اأُ�سيء. والطريقة التي تثمر بها العلوم ثمرتها المنهجية هي 

الطريقة التي تعتمد فيما نقّدر مبداأين اأ�سا�سيين:

في  التعليمية  العملية  تكون  اأن  معنى  على  وذلك  الحوار،  مبداأ  هو  الأول،  المبداأ 
م�ستوياتها المختلفة قائمة على.حوار يدور بين المعلمين والمتعلمين، تتاح فيه الفر�سة 
لأن يبدئ المتعّلم راأيه فيما يعر�س عليه من الأفكار، �سواء بال�ستف�سار، اأو بالمناق�سة، اأو 
بالنقد، اأو بالتعليق، وربما بالتعقيب اأي�سا، وتتاح فيه الفر�سة للمتعلم اأن يلقي الأ�سئلة، 
ويطلب الأجوبة، ويدفع اإلى ال�ستنتاج، وي�سّجع على المبادرة واإبداء الراأي، بعيدا في كل 
ذلك عن طريقة التلقين ال�سامتة التي يكون فيها المعّلم ملّقنا والمتعلم متلّقيا، فينعدم 
اإذن التوا�سل المتبادل بين الطرفين، وتنتهي العملية برمتها اإلى ح�سو العقول بكّم من 
المعارف التي ترت�سم فيها دون وعي بله اأن يكون نقدا وت�سرفا وحكما. وغني عن البيان 
اأن المق�سود بهذا هو اأن تكون العملية التعليمية بارزة فيها هذه المنهجية ل اأن تكون 
منها  �سيء  اأن يح�سل  بّد  ل  والإلقاء  والعر�س  التلقين  فاإن  واإل  عليها،  جميعها جارية 

بح�سب ما تفر�سه طبيعة الم�سائل ومقت�سيات المراحل التعليمية. 

اإّن هذه الطريقة الحوارية من �ساأنها اأن ت�سنع عقول قادرة على المقابلة بين الآراء، 
ومن  التعّلم،  مواّد  في  فيها من محاّجة  يقع  بما  وذلك  منها،  الأ�سوب  هو  لما  والتبّين 
مقارنة بينها، وبما تجري عليه من تبّين لما ُيلقى من القول، ومن امتحان له بالم�ساءلة، 
كما من �ساأنها اأن ت�سّكل الفكر على هيئة من الحرية في المبادرة لإبداء الراأي وال�ستدلل 
اإلى ما تكت�سبه العقول  عليه، وفي تناول الراأي المخالف بالتمحي�س، وذلك بالإ�سافة 

من الجراأة في المناق�سة، وفي الدفاع عن الراأي. 

اإلى  المتعلمون  ُيدفع  اأن  معنى  على  وذلك  الذاتي،  التعّلم  مبداأ  هو  الثاني،  والمبداأ 
البحث عن المعلومات لتح�سيلها باأنف�سهم بتوجيه واإر�ساد من المعلمين، وذلك بطريق 
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اإجراء التمارين البحثية، والرجوع اإلى م�سادر المعرفة ومظاّنها ليكّون الباحث المتعلم 
من ذلك ح�سيلته المعرفية بنف�سه، ول يكون المربي اإل م�سرفا عليه في ذلك، موجها 
له في الخطوات التي يقطعها، وفي المظاّن التي يرتادها، م�سححا له في النتائج التي 
العملية  في  الوحيدة  الطريقة  هي  تكون  ل  الطريقة  هذه  اأّن  خفي  وغير  اإليها.  ينتهي 
التعليمية، واإنما تكون م�ساندة لطريقة الإلقاء الحواري كما �سرحناه، كما تكون متنامية 
بتقّدم المتعلمين في مراحل التعّلم، حتى اإذا ما اآن اأوان التخرج اأ�سبح الخّريج قادرا 

على التعّلم بنف�سه دون حاجة اإلى المعلمين.

 ومن ثمار هذا المبداإ المنهجي اأّن العقل ين�ساأ به على تحّمل الم�سوؤولية في التح�سيل، 
وعلى تو�سيع دائرة نظره البحثي اإذ هو ليقت�سر على ما يدلي به المعلم فقط بل يتجاوزه 
يكّون  كونه  اإلى  بالإ�سافة  وذلك  العلوم،  ومواطن  الكتب  بطون  في  اأخرى  مواطن  اإلى 
متعّددة  المنازع  مختلفة  مظاّن  من  يرتاده  بما  النقدية  المقارنة  من  ملكة  على  الفكر 
الآراء متناق�سة النتائج اأحيانا، وهي تلك الملكة التي تنظر في المت�ساّدات التي تجمعها 
الذي  الأحادي  الخّطي  الفكر  لذلك  نقي�سا  الأ�سوب،  الراأي  اإلى  بالدر�س  منها  لتنتهي 
يقت�سر على الراأي الواحد والمذهب الواحد والمعلم الواحد، فينتهي غالبا اإلى التطرف 

غافال عن الراأي العدل الو�سطي.

هذه  مثل  على  الكبرى  التعليمية  المدار�س  نطاق  في  الإ�سالمي  الفكر  ت�سّكل  لقد 
الخطة التربوية القائمة على العلوم المنهجية محتوى، وعلى الحوارية والتعلم الذاتي 
طريقة، وكان ذلك هو ال�سمت الغالب الذي كان �سائدا في الموؤ�س�سات التعليمية اإلى عهد 
قريب �سوى بع�س ال�ستثناءات في زمن التخلف. ومن ذلك على �سبيل المثال اأّن التعليم 
في الجامعة الزيتونية بتون�س وجامعة الأزهر بم�سر وهما اأقدم الجامعات الإ�سالمية 
كان يقوم في مختلف المراحل التاريخية على اإيالء الأهمية الكبيرة للعلوم التاأ�سيلية 
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ال�سرعية، وعلى العلوم الإن�سانية العقلية، كما كان يجري على اأ�سلوب الحوار(26) والبحث 
الذاتي.

 ولم يكن هذا المنهج منهجا اتفاقيا عار�سا، واإنما كان نظرية را�سخة في التربية 
والتعليم كما قرره برهان الدين الزرنوجي )ت 93) هـ؟(، في كتاب له �سماه » تعليم 
موجه  الكتاب  اإذ  الذاتي،  التعلم  نظرية  اإلى  ي�سير  عنوان  وهو   « التعّلم  المتعلم طريق 
للمتعلمين يبّين لهم الطرق التي بها يتعّلمون بم�ساعيهم ومبادراتهم الذاتية كما جاء 
بيانه في المقّدمة(27)؛ ولذلك فاإنه ل غرو اأن يكون قد تخّرج من هذه الجامعات العريقة 
عبر مراحل تاريخها الفطاحل من كبار العلماء والمفكرين الرواد، وناهيك في ذلك على 
�سبيل المثال بابن خلدون قديما وبابن عا�سور حديثا من الجامعة الزيتونية، وبمحمد 
عبده ومحمد عبد اهلل دراز من جامعة الأزهر، كما اأنه ل غرو اأن تكون هذه الموؤ�س�سات 
العريقة ل يتخّرج منها المتطرفون ول تولد فيها ظاهر التطّرف ل في القديم ول في 
الحديث اإل على �سبيل الندرة، فما ذلك فيما نقّدر اإل ب�سبب ما يتكّون عليه الخّريجون 

منها من فكر يت�سّكل بعلوم التاأ�سيل ومنهج الحوار والمدار�سة.

اأفكارا واأفرادا وجماعات،  وحينما نتاأّمل في مظاهر التطّرف الحادثة في ع�سرنا 
فاإننا في الغالب االأعّم نلفي هذه الظواهر نابتة من اأو�ساط تعليمية ال �سلة لها بالعلوم 
نادرا؛  اإل  الحوارية  المدار�سة  وبطرق  التاأ�سيل  بعلوم  لها  �سلة  ول  قليال،  اإل  ال�سرعية 
ولذلك ن�ساأت العقول المغلقة على الراأي الواحد والمذهب الواحد، فهي ل ترى اإل ما 
اأُريت، ول تحتمل التبّين والمقارنة النقدية، فا�ستقّر لديها اأّن ما راأته هي هو الحّق الذي 
الذي  الرف�س  الحّق، فكان  الذي ل يحتمل  الباطل  راآه غيرها هو  واأّن ما  ل حّق غيره، 
انتهى اأحيانا اإلى التكفير، ثم انتهى اأحيانا اإلى الإرهاب. اإنها عقول ن�ساأت في الغالب في 

)26( يروى اأّن الإمام حممد بن عرفة الورغمي اإمام جامع الزيتزنة )ت 803 هـ( كان يق�سي الليل يف مراجعة الكتب ا�ستعدادا 
للدرو�س التي �سيلقيها يف الغد، فاأنكرت عليه زوجته ذلك، فاأجابها قائال: كيف اأنام واأنا �ساأ�سبح بني اأ�سدين: الأبي بعقله 

والب�سيلي بنقله، ي�سري اإلى طالبني من حذاق طالبه، وهو ما يدل على اأّن طريقة التدري�س كانت طريقة حوار ومدار�سة.
)27( راجع: برهان الدين الزرنوجي ـ تعليم املتعلم طريق التعلم: 27 )ط دار ابن كثري،بريوت 1185(
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الموؤ�س�سات العلمية العلمانية التي ل �سلة لها بعلوم ال�سريعة ل فروعا ول اأ�سول، واإنما 
اأو هي  اأطرافا من العلم بالدين من غير م�سادره الحقيقية الأمينة الماأمومة،  اأخذت 
عقول ن�ساأت في معاهد علمية �سرعية تنتمي اإلى عهود التخّلف الثقافي الإ�سالمي فكانت 
منبّتة عن واقع ع�سرها ف�سال على انبتاتها على العلوم ال�سرعية التاأ�سيلية المنهجية. 

ويكاد ل تخرج ظواهر التطّرف الحا�سلة اليوم عن هذين المن�ساأين.

اإنها اإذن خّطة تربوية تعليمية قائمة في محتواها على علوم �سرعية تاأ�سيلية منهجية 
وعلوم اإن�سانية واقعية، وقائمة في منهجها على المدار�سة الحوارية وعلى التعّلم الذاتي، 
واإنها لخطة كفيلة فيما نقّدر باأن تنتج عقول تت�سّكل على طائفة من ال�سفات الفكرية 
المنطلق،  في  والواقعية  البحث،  في  وال�سمولية  النظر،  في  الحرية  مثل  من  الأ�سا�سية 
والمقارنة النقدية، فتكون العقول بتلك ال�سفات الفكرية النا�سئة بالتربية قادرة على 
اأن تبحث عن الحّق في اأحكام ال�سريعة باأوثق الطرق واأبينها، لت�سل اإلى ما هو مندرج 
�سمن حدود اهلل تعالى، دون اأن تتجاوزه اإلى الأطراف فتقع في الغلّو الذي قد يف�سي 
اإلى الإرهاب، فتكون هذه التربية الفكرية فيما نرى اإحدى الو�سائل المهّمة في مواجهة 
التطّرف الذي كاأنما اأ�سبح ي�ست�سري في واقعنا يوما بعد يوم، وهي الو�سيلة التي تعالج 

الأ�سباب ول تكتفي بمعالجة الأعرا�س كما يرى البع�س اأن يكون.

واهلل الموفق لما فيه الخير 
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