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 االفتتاحية

 خري ، محداً هللا ، وصالةً وسالماً نستفتح بالذي هو
 . حبه ومن وااله على رسوله ومصطفاه، وعلى آله وص

 : وبعد
 فنقدم إىل القراء الكرام ضمن سلسلة الدراسات القرآنية

 وهو يهدف ” متجدد تشريعي القرآن إعجاز “ كتاب
 إىل توضيح الربهان على وجوه من إعجاز التشريع
 اإلسالمي ، مؤصالً يف كتاب اهللا ، مفصالً يف سنة

 . ، مفسراً يف آثار اتهدين التقاة % رسول اهللا
 و توضيح يقتدي مبناهج العلماء، وال يشق على وه

 . مجهرة القراء
 آل “ وهذا التقدمي مقرون بالشكر والعرفان ألسرة

اليت ترعى العلم، وتشيد ضته، وحتيي تراثه، ” مكتوم
 صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد وعلى رأسها

 بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس
 الذي أنشأ هذه الدار؛ ، جملس الوزراء، حاكم ديب

لتكون منار خري، ومنرب حق على درب العلم واملعرفة،
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 تؤصل أسس املعرفة على مفاهيم اإلسالم السمحة،
 عقيدة وشريعة، وآداباً وأخالقاً، ومناهج حياة،
 مستلهمة األدب القرآين يف الدعوة إىل اهللا على بصرية

 . } ة ن س ح الْ ة ظَ ع و م الْ و ة م كْ ح بالْ ك ب ر لِ ي بِ ى س لَ إِ ع د اُ {
 مسو الشيخ محدان بن راشد آل وكذلك مؤازرة

 وزير املالية والصناعة، مكتوم، نائب حاكم ديب،
 والفريق أول مسو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم،

 . ويل عهد ديب، وزير الدفاع
 . سائلني اهللا العون والسداد، واهلداية والتوفيق

لشيخ حممد ربيع حممد زين ا وال يفوت الدار أن تشكر
 الذي قام بتوثيق النقول ـ مساعد باحث يف الدار ـ

 من اآليات واألحاديث وأقوال العلماء، كما قام بتنضيد
 . احلروف والتنسيق، وتصحيح جتارب الطباعة

 ونرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن يعني على السري
 يف هذا الدرب، وأن يتواصل العطاء، إنه على ما يشاء

 . قدير، وباإلجابة جدير
دار البحوث
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املقدمة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رمحـة للعـاملني، وآتـاه مـن % احلمد هللا الـذي أرسـل سـيدنا حممـداً
 املعجزات ما يهدي املنصفني، وخيصم املعاندين، وخصه بكتاب مبني أعجز

ـاز شـيٌء به األولني واآلخرين، فال مير بالناس زمان إال يظهر فيه من  اإلعج
 جديد يتقوى به إميان املؤمنني، ويستيقنون به أنه كتاب جميد ال يأتيه الباطل

 أراد رب العبـاد بـه أن . من بني يديه وال من خلفه ترتيل مـن حكـيم محيـد
ــريان الشــرور، ــور، وأن يطفــئ بتشــريعه ن  خيــرجهم مــن الظلمــات إىل الن

 . ويظلهم من عدالته بظالل السعادة والسرور
 شاء سبحانه أن تكون هذه الشريعة معجزة تثبت ـ بنفسها ومبـا وقد

 فيها من حكمة تضمن املصاحل وتدفع املفاسد ـ أا ترتيل احلكـيم الـرحيم،
 . ال يقدر على مثلها اخلالئق ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً

 جتلـي ) 1 ( وقد يسر يل املوىل سبحانه أن أكتـب جمموعـة مـن املقـاالت
 من التفصيل، وال شـك أن إعطاءهـا حقهـا الـذي يليـق بشيء هذه احلقيقة

 ، حيتاج إىل تفصيل كثري، لكن خشية اإلمالل جعلتين أكتفي ذه املقاالت
 وكل جمموعة منها يتجلى فيها مستوى من اإلعجـاز غـري مـا يف األخـرى،
 ففي املقالة األوىل شرحت معىن اإلعجاز، ويف الثانية ضربت مثاالً من واقع

 بـد لكـل عمـل إنسـاين أن يقـع الكتب عند العلماء، وأنه ال كيفية تأليف
 ، وأن خطـأ وقصـور هذا القرآن عن كـل ا فيه، وشرحت كيف مس القصور

. هـ 1419 / يف رمضان ” البيان اإلماراتية “ نشر بعض هذه املقاالت يف جريدة ) 1 (
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 ، مـا دام هذا ظاهر بداهة ال خيفى على أحد مهمـا قـل علمـه ومهمـا كثـر
 . يدرك هذه املعاين ويتعقلها

 ة، وقد بينت أن إعجاز القرآن من جهة التشريع ثابت من وجوه أربعـ
 : كل منها وحده يكفي إلثبات اإلعجاز إثباتاً ال يرفضه إال معاند

 إقرار اجلهات القانونية العلمية يف العامل كله جبدارتـه أن : الوجه األول
 . يكون مصدراً قانونياً مهماً

 استمرار صالحية هذا القرآن يف ضمان احلياة السعيدة : والوجه الثاين
 . تعديل، خالفاً لكل قوانني الدنيا لألمة قروناً طويلة، دون حاجة إىل

 مسوه فوق كل االنتقادات اليت وجهها إليه خصومه، : والوجه الثالث
ت الع  لـم ومواقـف اإلنصـاف أن احلـق فال يوجه إليـه أحـدهم نقـداً إال أثـب

 . القرآن، وأن منتقديه هم املخطئون جبانب
ــوانني الــدنيا يف حــل املشــاكل : والوجــه الرابــع  تفوقــه علــى كــل ق

 ملستعصية على كل القوانني مثل مشكلة املخدرات، واكتفيـت منـه بأمثلـة ا
 حمدودة، وعسى اهللا أن ييسر يل التوسع يف ذلـك ـ بفضـله ـ قريبـاً إن شـاء

 . اهللا تعاىل
 إىل احلكمـة اإلهليـة يف التشـريع القـرآين، وملا كان القصد هـو التنبيـه

 شـرح تفصـيالت وإىل املصاحل اليت حيققهـا مـن كـل حكـم يـذكر، ال إىل
 األحكام وحتقيقها وإثباا، ملا كان األمر كذلك أقللت من االعتمـاد علـى

 من االعتماد على إظهـار احلكمـة ـ حسـب املراجع كل اإلقالل، وأكثرت
اسـتطاعيت ـ واحلكمـة مــن مـدارك العقـول، تســتغين بنفسـها عـن توثيــق
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 ور وتقصـري ، وما كان فيه من خري فمن فضل اهللا، وما كان من قص املراجع
 . فمين، وأسأل اهللا مغفرته

 املســؤول أن يبــارك فيــه ويتقبلــه، لــه احلمــد يف األوىل ســبحانه هــو و
. واآلخرة، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
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 الفصل األول

قضية إعجاز القرآن خل ا مد
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 طبيعة التشريع البشري القرآن شريعة تفوق

 هلذا اإلعجاز جهات كثرية من أمههـا اإلعجـاز و ، القرآن معجزة إهلية
 التشريعي، وأعين بالتشريع كل األحكام العملية واالعتقادية، اليت كان هلـا
 أثر مهم يف إسعاد اإلنسان على مستوى الفـرد واتمـع واألمـة، وال أعـين
 القوانني القضائية وما يتعلـق بـالنظم فقـط، كمـا هـو االصـطالح يف فقهنـا

 . دراسات القانونية املعاصرة وال ، اإلسالمي
 وإذا كانت املعجزة مسيت معجـزة ألن البشـر يعجـزون عـن أن يـأتوا

 حىت يتبني لنا مكان ، فمن املهم أن نتبني شيئاً من مستويات املعجزة ، مبثلها
 القرآن الكرمي من هذه املستويات، فهذه املسـتويات جتتمـع كلـها يف معـىن

 هـو ، على يده عاجز عنها بنفسه واحد هو إثبات أن صاحبها الذي ظهرت
 . فال ميكنه أن يأيت ا لوال عونُ اِهللا تعاىل ، وكل أمثاله

 وتفترق مستوياا بني عمـلٍ يعجـز عنـه الفـرد وتطيقـه اجلماعـة، أو
 ، وبني عمل يعجز عنه مجيـع البشـر يف حال م عنه يف حال وميكنه ون يعجز

 بـل يعجـز عنـه كـل ألنه خارج عـن حـدود طبيعتـهم، ؛ مهما امتد الزمان
 . املخلوقني

 فهناك عمل ال يطيقـه إال مـن كـان مـن أهـل العلـم كتفصـيالت املسـائل
 العلمية العميقة وتعليالا، فهذا حني يأيت به إنسان أمي ـ دون خـداع وال

. إنه جاء مبعجزة تدل على أن اهللا تعاىل أيده : متويه ـ يقال
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 ما لو اسـتطاع إنسـان وهناك أمر تطيقه اجلماعة ويعجز عنه الفرد، ك
 . أن حيمل مئات القناطري حقيقة دون متويه أو ختييل أو خداع

 وال يكون معجـزاً يف غـريه، ، وهناك أمر يكون معجزاً يف عصر معني
 قومه بأنه ذهب يف ليلة واحدة مـن املسـجد احلـرام إىل % كما أخرب النيب

 املســجد األقصــى ورجــع، فقــد اكتفــوا منــه بوصــف املســجد األقصــى،
ـارج  وباإلخبار عن قافلتهم يف الطريق؛ لكي حيكموا بأن مـا حصـل منـه خ
 عن طاقـة البشـر، فـآمن مـن آمـن ونسـبه مـن جحـد إىل السـحر، فـأمجع
 الفريقان على أنه أمر غري طبيعي، ومتيز أهل اإلميان بنظرة حمكمـة اعتمـدوا
 فيها على أنه مل يعرف عنه الكذب قط، وأن هذا الذي حصل ال يـدخل يف

 ق السحر؛ ألن السحر ختييل ال حقيقة، فلم يبـق تفسـري ملـا حـدث إال نطا
 ؛ ألن واقع احلياة يومئذ كان % التصديق باخلرب على أنه تأييد من اهللا لنبيه

 يقتضي شهرين للذهاب واإلياب، ولو ادعى ذلك إنسـان يف عصـرنا لقيـل
 إن هذا ميكن أن حيصل بالطـائرة، وذلـك طبيعـي، ال حيتـاج إىل خـرق : له

 . لقوانني الطبيعة بعون اهللا تعاىل خصوصية لصاحبه
 وهناك أمر خارج عن إمكانيـات الطبيعـة البشـرية كمعرفـة املسـتقبل
 البعيد، السيما ما كان منه ميتد عرب مئات السنني أو أكثر من ذلك، ومثلـه
 ـ بل وأعظم منه ـ وضع نظام للحياة تستمر صالحيته علـى امتـداد القـرون

 يس جمرد كشف ملا يأيت به املستقبل البعيد، بـل هـو حكـم الكثرية، فهذا ل
 على ذلك املستقبل البعيد بأن أحداثـه يصـلحها هـذا النظـام، ويـدفع عنـها

. الفساد، وهو أكرب من جمرد الكشف عن حدث مستقبلي أو أحداث عدة
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 وإعجاز الشريعة القرآنية مع شرحها وهـو السـنة النبويـة ـ إذ كالمهـا
 ـ هذا اإلعجاز ثابت على كل هذه املستويات، فلو أنه جاء به إنسان واحد

 ما استطاع إال إنسان ضليع يف علوم القوانني أن يـأيت مبثـل شـريعة القـرآن
 لكان ذلك كافياً يف إثبات اإلعجاز القرآين؛ ألن األمـي مهمـا كـان ذكيـاً
 عبقرياً ال ميكن أن يأيت مبا يستطيعه العامل املتضـلع يف اختصاصـه، وكـذلك

 استطاع جمموعة من االختصاصني املتضلعني أن يأتوا مبثل شريعة القرآن، لو
 لظل هذا القرآن معجز؛ ألنه جاء به إنسان أمي، ولكن القرآن حني حتـدى

 قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثـل هـذا { %: قال للنيب
ـبعض ظهـرياً  فهـذا . ] 88 / اإلسـراء [ } القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضـهم ل

 قع التحدي ليس مقصوراً على فرد وال مجاعة وال زمان، ومع ذلك جاء الوا
 . ه خالل أربعة عشر قرناً يصدق

 : فتعال معي أيها القارئ ننظر يف هذه القضية بشيء من التمعن
 القوانني ـ كما هو مشاهد يف عصرنا ـ ال يضعها إنسان واحـد مهمـا كـان

ية، إمنا جتتمع عليها ـ يف األمم املتقدمة ـ عبقرياً متعمقاً يف الدراسات القانون
 جلنة ألحكام األسرة ـ أي األحوال : جلان ختتص كل جلنة منها بقانون معني

ـ وجلنــة للقــانون املـايل، وجلنــة للقــانون اجلنــائي، وهكــذا  … الشخصـية 
 وتبحث كل جلنة يف مراجع اختصاصها والقـوانني املتقاربـة، فـإذا تكونـت

 طرحت للمناقشة والتنقيح، مث تعتمد بعـد ذلـك للتطبيـق، القوانني املقترحة
وتظل أبداً حتت التعديل حسب ما يسـتجد مـن املعلومـات القانونيـة، ومـا
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 هذا هـو حـال البشـرية .. يكشفه التطبيق من حاجة إىل الزيادة أو النقصان
 . حني تضع القوانني

 حــىت ، كــل فــروع القــوانني مــا أن جيــيء إنســان واحــد بنظــام فيــه أ
 العسكرية والدولية، وحقوق األقليات، وحىت القواعد الدسـتورية، وحـىت

ـانون، و قواعد است  دون أن تكـون عنـده أي بـ خراج األحكام مـن مـواد الق
 مراجع، ودون أن يسبق لـه شـيء مـن الدراسـة حـىت يف أداة العلـم األوىل

 ويسـتمر العمـل بـه مئـات السـنني دون تعـديل، فيعـيش ” القراءة والكتابة “
 س بسببه يف أمان عظيم، مث يكون هذا التشريع الذي جاء بـه معترفـاً بـه النا

 لدى األكادمييات القانونية يف العامل، فهذا أمر ال ميلك عاقل إال أن يقر بأنـه
 . معجزة إهلية

 : وهذا االعتراف العاملي يظهر يف شيئني
 ) الهــاي ( هــو قــرارات املــؤمترات القانونيــة العامليــة، كمــؤمتر : األول

 حيـث قـرر اتمعـون أن الشـريعة ) 1938 ( نون الدويل املقـارن عـام للقا
 اإلسالمية تعترب مصدراً من مصادر التشريع العام، وأـا شـريعة حيـة مرنـة
 قابلة للتطور، وأا قائمة بذاا ليست مأخوذة من غريها، وتكرر هـذا يف

 نـه أ “ : وكـان مـن مقرراتـه ) 1948 ( مؤمتر احملامني الدويل يف الهـاي عـام
ــ ــبىن الدراســة املقارن ــة أن تت ــة احملــامني الدولي  ة للشــريعة جيــب علــى مجعي

. ” وتشجع عليها ، اإلسالمية
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 وال بد أن نتذكر وضع البالد اإلسالمية يف العامني املذكورين، حيـث
 كانت أكثريـة بـالد املسـلمني حتـت االسـتعمار ال تسـتطيع أن تـؤثر علـى

 . وتأخذ حقها قرارات املؤمتر، بل ال تستطيع أن تنتصف
 تلك الشهادات العلمية العليا من درجـة التخصـص املاجسـتري : الثاين

ــامل ” الربوفيســور “ إىل درجــة األســتاذ ـا اجلامعــات حــىت يف غــري الع  متنحهـ
 اإلسالمي لدارسي الشريعة اإلسالمية، فلوال أن هـذه الشـريعة ذات اعتبـار

 ما يف الـبالد الـيت علمي حمترم ملا قبلت اجلامعات غري اإلسالمية ـا، السـي
 تدين بغري دين اإلسالم، هذا االعتراف وحده كاف يف إثبـات اإلعجـاز يف

 . التشريع اإلسالمي النابع من القرآن الكرمي
 ولكن الشأن أعظم من االعتراف وأعجب، فهذه الصالحية للتطبيق ـ
 بعد مرور أربعة عشـر قرنـاً علـى صـدوره ـ خمالفـة لطبيعـة القـوانني كلـها

 والقدمي؛ ألنه بقي صاحلاً للتطبيق دون أي تغـيري يف قواعـده، بينمـا حديثها
 تــتغري، والعلــم يتطــور، القــوانني كلــها حتتــاج للتعــديل دائمــاً، فــالظروف

 تجــدد، فــال يــزال التعــديل يســتمر حــىت يكــون الفــارق بــني ت واألحـداث
 . القوانني وبني األصل الذي نشأت منه عظيماً جداً

ذي نشـأت منـه أكثـر وأظهر مثال علـى ذلـك هـو ـانون الرومـاين، اـل  الق
 القوانني األوربية، وتفرعت عنه، فلو أن إنساناً قـارن اليـوم بينـها وبينـه ملـا
ـيض إىل  خطر يف باله أنه كان أصالً هلا؛ لكثرة الفوارق، وللتغريات من النق
ـانون، مث  النقيض أحياناً كثرية، فامللك يف بعض تلك األزمان كان فـوق الق

ـوانني احلديثـة ـ إىل أال يكـون لـه تـدخل يف سياسـة آل أمره ـ يف بعض الق
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 بالده، وارم يكون حمطاً لغضـب األمـة ونقمتـها ـ يف بعـض األزمـان ـ مث
 يتحول يف بعـض القـوانني املعاصـرة إىل مـريض يسـتحق العطـف والعـالج

 هذا يـبني لنـا أن البشـر، وإن اجتمعـوا ال ميكـن أن يـأتوا بنظـام و بالترفيه،
 األحداث وتغري األزمان واألوطان ، دون تغيري وتعديل، فهل د صمد لتجد ي

 ميكن أن يأيت إنسان ـ مهما كان عبقرياً، ومهما كان علمه واسعاً ـ بقانون
 تصمد قواعده لتحديات الزمان، واختالف األمم واألوطان، ويظل صـاحلاً

 بـه إنسـان للعمل به، فيسعد الناس يف ظله باألمان ؟ فكيف ميكن أن يـأيت
 لوال أنه أنزله عليه رب السـموات واألرض مـدبر األحـداث ومقلـب ، أمي

 ! األزمان؟
ـان صـمد الختالفـات املكـان،  وكما صمد هذا التشريع لتقلبات الزم
ــة، ويف ــاة يف قلــب الصــحراء العربي ــائع اإلنســان، فوجــه احلي ــراق طب  وافت

 سـار ـا إىل أفريقية، ويف اهلند، ويف ممالـك فـارس، ويف جنـوب أوربـا، ف
 ربوع األمن واإلخاء، دون أن حيتاج إىل أي تعديل يف قواعده، وهذا أيضـاً
 على خالف طبائع القوانني، فما من قانون طبـق يف غـري منشـئه إال احتـاج
ـانون الفرنسـي أو اإلنكليـزي،  إىل تعديالت كثرية، كما هـو احلـال يف الق

 هما يف ثقافتها، وكمـا كـان اللذين طبقا يف املستعمرات، أو البالد اليت تتبع
 شأن االشتراكية حيثما دخلـت مـن الـبالد يف القـرن العشـرين، إال شـريعة
 القرآن مل حتتج إىل شيء من التعديل، رغم سعة البالد اليت حكمـت فيهـا،
وتنوع الشعوب اليت دانت ا، أفيملك بشر أن يعرف طبائع كـل األمـم،



) 

 رج مـن بـالده، وال عـرف شـيئاً ويقدر ما يصلحها من القوانني، وهو مل خي
 ! عن تلك البالد، لوال أنه أيده اخلالق العليم اخلبري؟

 ومل يستغن هذا التشريع عن التطوير فقط، بل كان يسمو دائمـاً فـوق
 كــل انتقــاد، فــال يتوجــه إليــه أحــد بنقــد ويوضــع نقــده يف مــوازين العلــم

 ان ومهـاً أو واإلنصاف إال تـبني أن احلـق يف تشـريع القـرآن، وأن النقـد كـ
 تزويراً، ولعل الـذين عاصـروا املـد االشـتراكي يف أواسـط القـرن العشـرين
 يذكرون محالت النقد اليت وجهها إليه املفتونـون باالشـتراكية، مث تآكلـت
 االشتراكية بالنقد الذايت والداخلي، وفشل التطبيـق حـىت لفتـها األكفـان،

ـا علـى وأفناها دود القبور، ومل يبق منها إال نقائضها  اليت يصر املتعصبون هل
 وأمثـال هــذه اهلجمـات كـثري يعرفـه ويعــرف . تسـميتها االشـتراكية عنـاداً

 وكـذلك يـذكر كـل مثقـف انتقـادات مـا . مصريه أهل العلـم واإلنصـاف
 يسمونه عامل احلرية يف الغرب، وكيف دمرم تلك احلرية اهلوجاء، فراحوا

 . دها غري حمدود يضعون عليها قيوداً بعد قيود، وال يزال فسا
 وفوق هذا كله فإن جناح التشريع القرآين حيث فشلت القوانني كلها
 معجزة تفوق كل مستوى سبق ذكره، فقد جنـح قـدمياً يف حـل مشـكالت
 اجتماعية تستعصي اليوم على أحـدث القـوانني يف أقـوى الـدول وأغناهـا،

 عجـز جنح يف إلغـاء شـرب اخلمـر، و ، أكثرها علماً وسيطرة على اإلعالم و
 العامل احلديث عن ذلك، وعن التخلص من املخدرات وهـي أخـت اخلمـر،

ذي يسـتحيل أن ينتشـر فيـه ، وجنح يف إلغاء الزنا  وإنشاء اتمـع الطـاهر اـل
مرض اإليدز وأخواته، وعجز العامل احلديث كله بقوانينه وعلومـه وأجهـزة
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 مــم الغنيــة إعالمــه، وجنــح يف إلغــاء وجــود الفقــر حيــث عجــزت كــل األ
 والفقرية، جنح كثرياً وفشلوا كثرياً، ومع ذلـك جنـد النـاس حـىت املسـلمني
 غافلني عن العظمة اإلصالحية فيه، غافلني عن ذلك التحـدي الـذي ال زال

 قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن علـى أن يـأتوا مبثـل { يتكرر على األمساع
 أال ] 88 / اإلسـراء [ } هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهـرياً

 فمن اتبع هـداي { : ينتبهون إىل ذلك الوعد الكرمي الذي صدقه واقع احلياة
. ؟ ] 123 / طه [ } فال يضل وال يشقى
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 مثال وتوضيح : إعجاز القرآن

 : هل القرآن الكرمي معجزة ال يستطيع البشر مجيعاً أن يأتوا مبثله؟
 سؤال ينبغي لكل مؤمن ذا القرآن، ولكل كافر بـه أن يبحـث عـن

 إن سعادة الدنيا مضمونة يف اتباعـه، وشـقاء : ابه؛ ألن هذا القرآن يقول جو
 فمـن اتبـع هـداي فـال يضـل وال { : الدنيا ناتج عـن تركـه، امسعـه يقـول

 بـل . ] 124 ــ 123 / طه [ } ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً * يشقى
 ووراءها حيـاة أبديـة سـعادا ، إن هذه احلياة ليست خامتة اإلنسان : يقول
 أمـا الـذين { : ونة يف اتباعه، وشقاؤها ناتج عـن تركـه، امسعـه يقـول مضم

 * آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املـأوى نـزالً مبـا كـانوا يعملـون
 وأما الذين فسقوا فمأواهم النـار كلمـا أرادوا أن خيرجـوا منـها أعيـدوا

 . ] 20 ـ 19 / السجدة [ } فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
 وإذا كانـت القضـية ـذه اخلطـورة فمـن واجـب املـؤمن ـ إن كـان
 حريصاً على مصلحة نفسه ـ أن يسارع إىل العمل به، ومن واجـب الكـافر
 أن يتحقق مما كفر به، فإمـا أن يتـبني لـه أنـه احلـق فـيغري موقفـه، وإمـا أن
 يكتشف أن موقفه صحيح فيتمسك به، ويشتد يف اإلنكار على املسـلمني،

 !! دعونا من هذه الدعاوي الفارغة : م ويقول هل
 : وطريق املؤمن والكافر هو النظر يف هذا التحدي الذي يعلنـه القـرآن

 قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يـأتون {
. ] 88 / اإلسراء [ } مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً
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 ب منسوب إىل اهللا ، فهذا الكتا وهذا النظر ليس بأمر غامض وال معقد
 أمـي، إنسـان وقد جاءت هذه النسبة على لسان عز وجل على أنه كالمه،

 فإن كان هو كالم اهللا حقاً فال شـك أنـه خـال مـن أي خطـأ مهمـا كـان
 بل أخطـاًء أً مه فما أيسر أن يكتشف الناس خط يسرياً، وإن مل يكن من كال
 ن يكون اخلطأ حمققاً، ولـيس مـن لكن ال بد أ ! كثرية يف كالم إنسان أمي؟

 هـذا خطـأ، : األمور اليت ختتلف فيها وجهات النظر، فيقـول بعـض النـاس
 وما أسهل أن يوجـد . ال ندري : هذا صواب، أو يقولون : ويقول اآلخرون

 ! اخلطأ احملقق يف كالم إنسان أمي؟
 يف أمور متنوعة ختتلف فيهـا أما أن يؤلف إنسان كتاباً خالياً من اخلطأ

 دون أن يكون مؤيـداً مـن اهللا فهـذا مـا ، نظار، وتغريها تغريات األعصار األ
 بل إن التجارب أثبتت أن خلو ينفيه العقل واملنطق يف تاريخ اإلنسانية كله،

 كتاب من أخطاء الطباعـة يكـاد يكـون مسـتحيالً، مـع أنـه خطـأ معلـوم،
ـا األنظـ  ار، فكيف ميكن أن خيلـو كتـاب يتنـاول أمـوراً متنوعـة ختتلـف فيه

 ل االفتراض التايل، إن شاء ويتضح ذلك من خال ! ويغريها تقلب األعصار؟
 . تعاىل اهللا

ــاب، ــأليف كت ــاون يف ت ــى أن يتع ــق عل ــه اتف ـامل كل ــرض أن العـ  لنفت
در اإلمكـان، ، ولنفترض أنه يف علـم جتـرييب  فإنـه يقـل جمـال اخلطـأ فيـه ـق

 أمراض ولنفترض أنه يف علم واحد هو الطب، ويف اختصاص واحد منه هو
ه أوثـق  القلب، وال يشترك فيـه إال أعلـم رجـال االختصـاص، يودعـون فـي

معلومام، هل ميكن أن يقع يف هذا الكتاب خطأ؟
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 ال، وقد خنتلف، إال أننا نتفـق بـال شـك علـى أن احتمـال : قد نقول
 اخلطأ قليل جداً، إن مل يكن معدوماً، لكن هل ميكن أن يكتشف فيـه خطـأ

 نعم، وقد خنتلـف، لكـن إذا مضـت مائـة سـنة : ل بعد عشر سنني؟ قد نقو
 فسنتفق على أن اخلطأ أصبح حمققاً؛ ألن التطور يكشف عن األخطـاء الـيت
 كانت خفية يف الزمن املاضي، إذن فكيف يكون حال الكتاب املذكور بعد

 ! ألف سنة ؟ وكم يظهر فيه من األخطاء ؟
 ي افترضـناه، مث تعاىل معي أيها القارئ لنغري جانباً مـن االفتـراض الـذ

 . نرى أثر التغيري
 فقــد ذكرنــا أن كــل املختصــني يف العــامل اجتمعــوا علــى تــأليف هــذا
 الكتاب، أال يزيد احتمال اخلطأ إذا شارك فيه نصفهم فقط ؟ مث كـم يزيـد
ـال إن كـانوا عشـر  االحتمال إن كانوا ربع املختصني ؟ مث كم يزيد االحتم

 وقد مضى على تأليف الكتـاب ألـف املختصني، بل ثالثة منهم بل واحداً؟
 عام ؟

 عد معي أيها القارئ ثانية إىل افتراضنا لنغري فيه جانبـاً آخـر، مث نـرى
 إن الكتاب يف اختصاص واحد هو أمراض القلب، أال : أثر التغيري، لقد قلنا

 تزيد نسبة احتمال اخلطأ لو قلنا إنه يف اختصاصني ؟ فكم تزيـد النسـبة لـو
 إنـه يف الطـب : اض الباطنية كلـها ؟ مث كـم تزيـد إذا قلنـا إنه يف األمر : قلنا

 جبميع اختصاصاته ؟ مث كيف يكون حال الكتاب لو أضفنا إىل علم الطـب
 علوماً أخرى تتعلق به كعلم الصيدلة، وصناعة الدواء، وكصـناعة الوسـائل
ـا علـى الطبية، وكاهلندسة الوراثية، وأثرها علـى األمـراض والبيئـة، وآثاره
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 وكعلم النفس وأثره على األمراض ؟ كيف يكـون حـال الكتـاب الصحة،
 واملؤلف واحد واالختصاصات متنوعـة، والعلـوم متعـددة وقـد مضـى مـن

 ! الزمن ألف عام ؟ أو قل ما الذي يبقى من الصواب يف الكتاب؟
 ال تضجر مين أيهـا القـارئ، فهـذه املـرة األخـرية الـيت أدعـوك فيهـا

 لفني أو املؤلف يف أعلـى درجـات االختصـاص، لقد افترضنا أن املؤ : للتغيري
 فلنفترض اآلن أنه مبتـدئ يف اختصاصـه، أال يزيـد احتمـال اخلطـأ ؟ وكـم
 يزيد االحتمال لو كان طبيباً غري خمتص أي هو طبيب عام؟ مث مـاذا يكـون

 الثانوية، بل اإلعدادية، بـل حال الكتاب لو كان مؤلفه ال حيمل إال شهادة
 أي القراءة العلم األويل أداة ا لو كان أمياً، ال يعرف حىت تدائية ؟ مث ماذ ب اال

 ! والكتابة، بل أملى الكتاب إمالًء؟
 كم ينبغي أن يبقى من الصواب يف هـذا الكتـاب إذا كـان هـذا حـال
 مؤلفه، وانفرد به وحده، وتناول علوماً متعددة، ومضـى عليـه ألـف عـام،

 خلوه من اخلطأ على أنه من أال يدل ! بل قل ألف وأربعمائة وثالثون عاماً؟
 ! عند اهللا ؟

 : تناول علوماً متعددة : هذا هو مثال القرآن الكرمي
 خالصة علم العقائـد الدينيـة، مـا صـح منـها ومـا أصـاا مـن ) 1 (

 . فساد
 . وخالصة تارخيها وأطوارها منذ فجر اإلنسانية ) 2 (
 . وخالصة تاريخ اإلنسانية نشأة وأطواراً مع أشهر أمم األنبياء ) 3 (
. وخالصة علم األخالق، وما يطرأ عليها من الفساد ) 4 (
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 . وأساس أنواع العبادات ) 5 (
ــه ) 6 ( ــل فروع ــوق بك ــم احلق ــة عل ــية : وخالص ــوال الشخص  األح

 واألسرية، واحلقوق املالية، والقوانني املدينة، والعسكرية واحلربية والدولية،
 . وقواعد إثبات احلقوق

 . وناقش اخلصوم ورد شبهام ) 7 (
 وتعرض لعلوم أخـرى تعرضـاً يقـل حينـاً، ويزيـد حينـاً، كعلـم ) 8 (

 . الفلك والطبيعة حبراً وبراً وجواً، وكعلم احليوان، وعلم النبات
 هذا الكتاب جاء على لسان إنسان أمي، يف بالد أمية، يف أمـة أميـة،
 وهو يتحدى منذ ألف وأربعمائة وثالثني عاماً، يتحدى كل النـاس ومعهـم

 آمنـا : أثبتوا خطأً واحداً تكونون على يقني منه، أو قولـوا : اجلن، يقول هلم
 … باهللا واشهد بأنا مسلمون

 ما بال ! هل يقدر على هذا التحدي غري اهللا الذي وسع كل شيء علماً ؟
 أفال يتدبرون القرآن ولو كان { ! الناس ال ينظرون يف شأن هذا القرآن ؟

 ! ؟ ] 82 / النساء [ } من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً
صدق اهللا العظيم
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 مقاصد الشريعة
 قواعد شاملة وتوازن حمكم

 قــد ســبق القــول بــأن التشــريع القــرآين يتجلــى إعجــازه يف اســتمرار
 صالحيته على امتداد الزمان، خالفاً للمعهود مـن حـال القـوانني البشـرية،

 ملشـكالت ويتجلى يف مسوه فوق االنتقاد عند اإلنصاف، ويتجلـى يف حلـه ا
 اليت استعصت على احلل يف القوانني األخرى، وكل واحد من هذه املظاهر

 . الثالثة حيتاج بياناً تفصيلياً خاصاً به، وشرحاً توضيحياً يكشف حقيقته
تمرار صـالحية التشـريع  وقـد تقـدم احلـديث عـن أمـر يظهـر فيـه اـس

 منـها : يـة بـه اإلسالمي إمجاالً، وهو اعتراف اجلهات العلمية القانونيـة الدول
 اجلامعات املنهجية، ومنها املؤمترات القانونية، سـواء يف بـالد املسـلمني ويف
 كثري غريها، هذا اإلمجال وإن كـان دلـيالً قويـاً، فتعزيـزه بالتفصـيل يزيـده

 : قوة، ويزيد الناظر يف القضية يقيناً، وجماالت التفصيل ثالثة
 ت جزئية ـ يقـوم علـى أن هذا التشريع ـ مع ما فيه من تفصيال : أوهلا

 أسس وقواعد مشولية يف ضـمان املصـاحل، ودفـع املفاسـد، ميكـن االعتمـاد
 عليها، مهما اختلفت الظروف دون حاجة إىل تبديل أو تعديل، وهي جزء

 . من مبدأ شامل لشؤون احلياة كلها
ـا يكـون : ثانيها  أن هذه األحكام الشمولية أدت دورها على أفضل م

 اقع يف أحـداث اسـتجدت بعـد صـدور هـذا التشـريع عند تطبيقها على الو
. بأزمان طويلة
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 أن أحكامــه التفصــيلية مل تتعــارض مــع شــيء ممــا جــد مــن : ثالثهــا
 . املعلومات، وما جد من األحداث، رغم كثرة التطورات وطول الزمان

 القواعـد ي ذه الثالثـة، وهـ هـ أول ويتناول هذا املقـال ـ إن شـاء اهللا ـ
 ا علـى اسـتمرار صـالحية هـذا التشـريع ، ومنافسـته الشمولية، لبيان أثرهـ

 التشريعات األخرى احلديثة، رغم قدمه وتطاول األعصار عليه، لكـن قبـل
 : اخلوض يف هذا احلديث البد من التنبيه على أمرين

 دفع شبهة يرددها بعض خصوم اإلسـالم، حيـث زعمـوا أن : أوهلما
 ين وشرحه ـ وهـو السـنة ـ هذه القواعد التشريعية مل تأت من التشريع القرآ

 وإمنا جاءت من عبقرية الفقهاء الذين درسوا التشريع القرآين، وصـاغوه يف
 . قواعد قابلة للتطور، ومواكبة األحداث املتجددة

 هذه الشبهة منقوضة بداهة؛ ألن التشريعات األخرى يف العصر القدمي
 لعصـر كالقانون الروماين حظيـت بفقهـاء قـانونيني عبـاقرة، وحظيـت يف ا

 احلديث م أكثر فأكثر؛ إذ أصبحت هلا جامعات وأساتذة خمتصـون علـى
ـانون  أعلى املستويات، ويؤازرهم اكتشافات العلوم احلديثة اليت حيتاجها الق
 كالطب واالجتماع والسياسة، ومع ذلك كله مل تستغن هذه القـوانني عـن

 التشـريع التغيري والتبـديل ملواكبـة تطـور األحـداث، بينمـا كانـت مواكبـة
 اإلسالمي لتطور األحداث دون تعديل وال تبديل، وهذا هـو األمـر املعجـز

 . الذي ال يستطيعه البشر
أن استمرار الصالحية مقياسه ضمان املصاحل، ودفع املفاسد، : الثاين

فاإلباحيـة الـيت ما ضر منها ومـا نفـع، الناس، شهوات وليس مقياسه تلبية
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 التشريع اإلسالمي، بل هي جرمية كربى يسموا حرية جنسية مرفوضة يف
 يعاقب عليها أشد العقاب؛ لكثرة مفاسدها الصحية، وما فيها مـن حرمـان

 هـذه يف الطفل من والده، أو من والديه، وإن كان أهل الشهوات يرغبـون
 اإلباحية، ويروا منفعة، وحقاً طبيعياً، فهذه املنفعة حتصل يف الزواج بدون

 . مر الطبيعي وليس اإلباحية أضرار، فالزواج هو األ
 فقد حان العـود إىل ني م املقصود من هذين التنبيهني امله وإذا قد انتهى

 احلـديث عـن أن التشـريع اإلسـالمي يقـوم علـى قواعـد مشوليـة يف ضــمان
 مبدأ شامل ينظم شؤون احلياة دين ذي املصاحل ودفع املفاسد، وأنه جزء من

 أ وما فيه من توجيه احليـاة الوجهـة ويوجهها يف طريق اإلصالح، وهذا املبد
 القومية، هو الذي أعان التشريع القضائي علـى جنـاح مهمتـه ذلـك النجـاح

 . املنقطع النظري
 فالتشريع اإلسالمي ـ إذا قصدنا به األحكام القضائية فقط ـ هو جـزء
 من هذا الدين الـذي يقـوم علـى عقيـدة وثيقـة الصـلة بالتشـريع، بـل هـي

 بوي داخل األسـرة، ويف املسـجد واتمـع؛ وهلـذين أساسه، وعلى نظام تر
ـانوين، ولاللتـزام بـه،  اجلانبني أثر عظيم يف تقبل األمة للتشريع يف جانبه الق
 ويف حماسبة الناس أنفسهم عليه قبل احملاكم، ويف مالحظتهم العقوبـة اإلهليـة

ـانون إال أ  قـل يف اآلخرة مع خوفهم من عقوبة الدنيا، فال يقع يف خمالفـة الق
 ويف حاالت قليلة ال تشكل اضطراباً يف األمة عند التطبيق الصحيح؛ ، الناس

ألن هنـاك حوائــل تربويــة خلقيـة ودينيــة واجتماعيــة، حتـول بــني اإلنســان
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ـا يكفـل حفـظ  واملخالفة، فـإذا وقعـت املخالفـة ففـي التشـريع القضـائي م
 . احلقوق ودفع املفاسد

 ارتباطهـا بالعقائـد ومبـادئ ، فعدم بشرية وهذا خبالف حال القوانني ال
 احلياة اليومية، أو قيامها على عقائد ومبادئ ليسـت سـليمة، جعـل دورهـا
 ضئيالً يف احلد من اجلرمية و املفاسد؛ ألن كثرياً مـن املبـادئ الـيت يعيشـون
 عليها تسبب تلك املفاسد، أو تؤدي إىل اجلرميـة، وعلـى سـبيل املثـال فـإن

 ة، معـروف أثـره عنـد كـل دارس شرب اخلمـر واحـد مـن أسـباب اجلرميـ
 غري ممنوع عندهم، وضرب األمثلة له جمال آخـر إن شـاء اهللا هو للقانون، و

 . تعاىل
 التشريع، ويكون له أثـر كـبري علـى ن أهم املبادئ اليت يقوم عليها وم

 تصرفات الناس هو اهلدف من احلياة اإلنسانية، فاإلسالم يعتـرب اهلـدف مـن
 األمشـل، وهـو اإلميـان خبـالق الكـون، ووجـوب احلياة هو اإلصالح مبعنـاه

 طاعته، وأن طاعته نفع عاجل وآجل، وأن منافع احلياة تؤخـذ ويتمتـع ـا
 بالعدل، وليست هي هدف احلياة، إمنا هي وسيلة الستمرار احليـاة القائمـة
 على احلق واخلري، وواجب كل إنسان أن يعرف حق أخيـه اإلنسـان فيهـا،

 ، فـأعظم النـاس حقـاً األقـرب نسـباً ودينـاً، مث على الوجه الذي شرعه اهللا
 الذي يليه، مث حقوق اإلنسان بغض النظر عن دينه أو قرابته، أو غري ذلك،

 . والدنيا دار عمل، واآلخرة دار جزاء
 يسـود اليـوم يف أكثـر وإذا قارن اإلنسان بني هذا املبدأ واملبـدأ الـذي

و اهلدف من احلياة، وأن أن احلصول على متع احلياة ه عندهم وجد ، البالد
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 وبـذلك ، لك، وحل االختالف الذي ينشـأ عنـه مهمة القوانني هي تنظيم ذ
 عرف الفارق بني أثر هذا وذاك على احلياة اإلنسانية مجيعاً، وعلى التشريع ي

 فإذا الحظ أن املبدأ اإلسالمي يقوم على أقـوم أسـاس . والعمل به خصوصاً
 . أن تكون بينهما مقارنة علمي أدرك أن الفارق بينهما أعظم من

 ، وباإلضافة إىل تلك املبادئ جاء التشريع كله قائماً على قواعد كليـة
 تشمل جوانب احلياة مجيعاً يف توازن حمكم بني شىت االجتاهات يف التقـنني،
 فاحلياة ليست رهبانية حتكمها قوانني الرهبان العازفني عن الـدنيا، وليسـت

 والشراب والنساء واملسكن وغري ذلـك، حسية غريزية، تلهث وراء الطعام
 يف صراع ال ينتهي، لكن فيها هذا وذاك بالقسـطاس املسـتقيم، واالقتصـاد
 ليس فردياً مطلقاً، وال مجاعياً مطلقاً، ولكن كان بني ذلك قواماً، واحلكـم

 يعطي حـق اختيـار احلـاكم ألي وال مجهورياً مطلقاً ليس استبدادياً مطلقاً،
ه إىل املصـلحني املــؤهلني فـرد، وإمنـا هـو وســ ـار احلــاكم فـي  ط يكـون اختي

 لالختيار، حسب موازين الدستور اإلهلي، وهكذا حيث نظر اإلنسان وجد
 . هذا التوازن يف كل شيء

 وتلك القواعد الشاملة منها ما ورد صرحياً يف القرآن الكـرمي أو السـنة
 ] 78 / ج احلـ [ } وما جعل علـيكم يف الـدين مـن حـرج { : النبوية كقوله تعاىل

 %: وقـول الـنيب ] 188 / البقرة [ } ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { : وقوله
 ، ومنـها مـا اسـتخرجه ) 1 ( ) البينة على من ادعى واليمني على من أنكر (

 ، وسنن البيهقي ) 206 / 4 ( ، واللفظ يف سنن الدارقطين ) 2523 ( صحيح البخاري مبعناه برقم ) 1 (
. وهو من كتاب عمر إىل أيب موسى ) 150 / 10 (
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 الضرر جيـب “ الفقهاء من النظر يف األحكام اجلزئية، واملقارنة بينها كقاعدة
 ينظـرون يف األحكـام بل نظرة التقعيد قد جعلـت فقهـاء اإلسـالم ” أن يزال

 اجلزئية، ويستخرجون أسباب األحكام وعللـها، فيجعلوـا قواعـد يشـمل
 . حكمها كل ما ماثلها

 وقد نظـم فقهـاء اإلسـالم هـذه القواعـد يف تسلسـل عجيـب، جعـل
 : بعضها يدخل يف بعض، حىت اجتمعت كلها يف الكليات اخلمس املشهورة

 ، مث رتبـوا هـذه الكليـات حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملـال
 اخلمس حسب األمهية، حبيث تقدم املصلحة األهم عند تعارضها، فيضـحي
 باملال حلفظ العرض وكل ما قبله، ويضحي بالنفس حلفظ الدين، وال جيب

 . أن يضحي ا حلفظ املال،
 ومن خالل هذه القواعد اخلمس وتفصيالا تصدى التشريع القـرآين

 فأعطى كل ذي حق حقه، وكـان ذلـك بتـوازن ألحداث احلياة املتجددة،
 حـدد الـنص اإلهلـي : دقيق بني العقل اإلنساين والنص اإلهلي كـل يف جمالـه

 املقاصد واألهداف، ووضع األسس الكربى واملناهج املثلى إلصالح احلياة،
 ولدفع الفساد عنها، وترك للعقل دوره يف استخراج األحكام اجلزئيـة لكـل

 العقل حمكم يف أصل التشريع ـ وهو ال قبل له بـه حادثة من األحداث، فال
 لكثرة ما حيتاج إليه ضبط املصاحل من العلـوم ـ فيقـع يف األخطـاء الفادحـة،
 اليت جتعل اإلنسان يضطر إىل التبديل والتعديل، وال هو مهمل دوره، فيبقى

 مما يبعد التشـريع اإلهلـي على حاالت معينة ال يتجاوزها، التشريع مقصوراً
. التطبيق عن
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دقيق، وهـذه القواعـد احملكمـة  هذا التوازن العجيب وهذا الشمول اـل
 نتجت عنـها تلـك األحكـام، الـيت عـاش عليهـا العـامل اإلسـالمي يف إخـاء

ض احلكـام ، وأمان  يف ال يعكرمها إال اإلعراض عـن تلـك األحكـام مـن بـع
 زاد ، مما يؤكـد صـالحيتها لرعايـة احليـاة اإلنسـانية، وكلمـا بعض األزمان

 التمسك زاد اإلخاء واألمان، وكلما زاد اإلعراض عنها حل اخلصام، وقـل
 األمان، وانتشر اإلجـرام، وال تـزال الـبالد الـيت حافظـت علـى بقايـا هـذا
 التشريع أكثر من غريها هي أكثر البالد اإلسالمية أمناً، وأقلها جرائم، فإذا

 الصورة املثلـى هلـذا رجع اإلنسان إىل العهد النبوي، والعهد الراشدي وجد
التشريع، ووجد األمن األمني، واإلخاء العميم، بل اإليثار العظيم يف انتظام

 كالذي نـراه يف انتظـام الشـمس والقمـر والنجـوم والبحـار واجلبـال ، رائع
 واألشجار، وسائر مكونات هذا الوجود، وال غرابة فالـذي وضـع للكـون

 حسن كل شيء خلقه، هـو الـذي نظاماً يدل على أنه الواحد القادر الذي أ
 ليدل على أنـه تشـريع احلكـيم ؛ وضع لإلنسان هذا النظام التشريعي احملكم

 العليم الرمحن الرحيم، ولكي ال تقـع الشـبهات يف القلـوب والعقـول أنزلـه
 ” ترتيـل رب العـاملني “ م اجلميـع أنـه لـيعل ، على النيب األمي يف األمـة األميـة

 ] 82 / النساء [ } وا فيه اختالفاً كثرياً ولو كان من عند غري اهللا لوجد {

. صدق اهللا العظيم
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 الفصل الثاين

 حلياة اإلنسانية شامل إصالح

يف كل زمان ومكان



)
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 شريعة تسبق التطورات

ــه ــرآين يظهــر يف مواكبت ــأن إعجــاز التشــريع الق ــول ب ــدم الق  قــد تق
 املفاسد، دون أن حيتاج لألحداث املستجدة بأحكام تضمن املصاحل، وتدفع

 إىل تغيري يف نصوصه وقواعده، وذلك ألن واقع التشريعات البشرية ـ سـواء
 ما وضعه أفراد وما تعاون فيه مجاعات ـ ال يواكب األحداث املسـتجدة إال
 بتعديالت وتغـيريات كـثرية أو قليلـة، وسـبب االحتيـاج إىل ذلـك هـو أن

ــدفع اإلنســان ال يســتطيع أن حيــيط باألســباب الــيت  تضــمن املصــاحل، وت
 فـإذا رأينـا … املفاسد، السيما ما يكون غري معروف عند وضـع التشـريع

 فأعطى تلك األحـداث أحكامـاً ، التشريع اإلسالمي جاء على خالف ذلك
 معقولة مناسبة، رغم أنه جاء به إنسان أمي واحد، علمنا علماً ال ريب فيه

 تعاىل وحده، ووجود أن ذلك التشريع صادر عمن يستطيع ذلك، وهو اهللا
 هذه اخلصوصية يف التشريع القرآين حيتاج إىل ضرب األمثلة مما استجد مـن
 األحداث بعد عصر النبوة، أي سنة عشـر مـن اهلجـرة النبويـة، عنـد وفـاة

 %. رسول اهللا
 فحني امتدت الفتوحات اإلسالمية باجتاه مشال العامل عرف املسلمون أن يف

 النهار فيها ثالثة أشهر، ويستمر الليل مثل ذلك، عمق الشمال بالداً يستمر
 فماذا يفعلون بتوقيت الصالة والصيام، ومها مرتبطـان بتحركـات الشـمس
ـا قلنـا شـرح  شروقاً وغروباً واستواًء، ونظروا فإذا السنة النبوية ـ وهـي كم

أصـحابه % للقرآن الكرمي ـ تبني احلكم يف مثل ذلك، حيـث أخـرب الـنيب
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 يف آخـر الزمـان، وأخـربهم أنـه ميكـث يف األرض أربعـني بظهور الـدجال
 ، وسـائر أيامـه كأيـامكم ، أسبوع يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم ك : يوماً
 : فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صالة يوم؟ قـال ! يا رسول اهللا : قالوا

 . ) 1 ( ) ال اقدروا له قدره (
 فيهـا النـهار كيف تقدر مواقيت الصالة والصوم يف البالد اليت يستمر

 ، يعملون بتوقيت أقرب البالد إلـيهم : قال أهل العلم ؟ ة ألشهر أو الليل ثالث
 مما فيه ليل وار وشروق وغروب واستواء وغري ذلـك، وال حيكـم علـيهم
 حبسب الليل والنهار يف احلـرمني مـثالً، ومهـا مركـز العـامل اإلسـالمي؛ ألن

 اس هناك؛ فهم حـني يكـون احلكم األول أصح يف املنطق، وأوفق لطباع الن
 يف بالدهم ليل وار يف أوقات أخرى من العام، يكونـان أقـرب شـيء إىل

 عتيـادهم عليـه يف بعـض ما يكون عند جريام ، فهم أكثر تالؤمـاً معـه ال
 . شهور السنة

 هو تعاطي املخدرات، فهو مل يكن معروفاً يف قلب : ولنأخذ مثاالً آخر
 %. اهللا اجلزيرة العربية، حيث عاش رسول

 ومــع امتــداد الفتوحــات عــرف املســلمون املخــدرات كــدواء خيفــف
 اآلالم، أو يذهب باإلحساس عند قطع بعض األعضـاء كاليـد والرجـل،ومل
 خيتلف العلماء على أنه جائز يف تلك احلالة، غـري أنـه ظهـر بعـد زمـان مـن
ذلك أناس يتعاطون بعض املخدرات كاحلشيش طلباً للذة، فحكـم العلمـاء

 ذلك بالتحرمي؛ ملا فيه من إذهاب العقل، وهو النعمة اليت ميـز اهللا ـا على
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 فـاخلمر حرمـت . واعتماداً على قياسه بتحـرمي اخلمـر . اإلنسان عن احليوان
 لذهاا بالعقل، وما ينتج عن ذهابـه مـن مفاسـد ذكرهـا اهللا عـز وجـل يف

 ا يريـد إمنـ { : ش، فقـال سـبحانه ي الكرمب، وكلها تقع يف تناول احلشـ كتابه
 الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمـر وامليسـر ويصـدكم

بغض بـني . ] 91 / املائدة [ } عن ذكر اهللا وعن الصالة  فـاخلمر جتـر العـداوة واـل
 وتصـد النـاس عـن فهـم التعـاليم ، اس، ومها مرضان اجتماعيان خطريان الن

 وعـن ، ة فهمهـا اإلهلية اليت توجه احليـاة اإلنسـانية بغيـاب العقـل، وهـو أدا
 . الصالة، وهي حق اإلله ومفتاح الطمأنينة

 كان هـذا منـذ زمـن بعيـد قبـل عصـرنا هـذا يف حـني أن بعـض دول
 الغرب احلديثة ال تزال تعد تناول املخدرات مسألة شخصية، دون مالحظة
 تلك األضرار ، ومل يشـعروا بأخطارهـا حـىت كثـرت وطغـت وضـج منـها

 عضـهم يفرضـون العقوبـات علـى تناوهلـا، الناس ، فقاموا يكافحوـا ، وب
ـانون و ، وكلهم يفرضون العقوبات علـى جتارـا  بـدون جـدوى ؛ ألن الق

 القضائي دون املبادئ البناءة والتربية اإلنسانية ال جيدي إال قليالً ، وسـيأيت
 ـ إن شـاء اهللا تعـاىل ـ حـديث خـاص مـن اإلعجـاز يف هـذه القضـية فيمـا

 … بعد
 ة الشخصية، وأنه ال ينبغي التدخل فيهـا، فهـذا أمـر أما مالحظة احلري

 يرفضه اإلسالم، إذا دخل حدود اإلضـرار بـالنفس، وقـد اضـطرت الـدول
 اليت اعتربته سابقاً مسألة شخصية إىل تغيري موقفها وقانوا، واشتركت يف

. مكافحة املخدرات، وشرعت قوانني منعها
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 مهية، ظهـرت يف هناك مشكالت أشد غرابة، وأشد خطورة، وأكرب أ
 العقود األخرية من هذا القرن، ما كانت لتخطر يف ذهن أحـد مـن العلمـاء

 منها قضية . السابقني فضالً عن اإلنسان األمي يف األمة األمية والبالد األمية
 زرع األعضاء، والتربع ا نكتفي ا عن أمثاهلا؛ إذ االستقصاء لـيس هـو

ــات صــالحية ــا املقصــود إثب ــب املقصــود، وإمن ــرآين يف غرائ  التشــريع الق
 . األحداث، اليت ال ختطر على بال أحد يف عصر النبوة

 حديث يطـول وحيتمـل اخـتالف الفهـم ووجهـات النظـر، وقواعـد
 الشريعة اإلسالمية ليست هي الوحيدة بني القوانني يف احتمال االخـتالف،

 ات، وإن إال أن االختالف أكثر انضباطاً بالقواعـد، وأكثـر تقاربـاً يف الغايـ
 . اختلفت األحكام، وهو مع ذلك يظل ضمن حدود املنطق املعقول

 ماذا قال علماء اإلسالم يف مسألة التربع باألعضاء ؟
 ذهب بعض العلماء إىل أن التربع باألعضاء ال جيـوز إطالقـاً؛ ألن اإلنسـان
 ملك هللا، ال ميلك نفسه حىت حيق له أن يتربع بشيء منـها والتـربع ـ فـوق

 فيما ال ميلكه املتربع ـ هو إضرار بالنفس، وهـو ال جيـوز لقـول أنه تصرف
 . ) 1 ( ) ال ضرر وال ضرار ( % النيب

 هذا إذا كان املتربع على قيد احلياة، فإذا كان ميتـاً كـان قطـع شـيء
 ولقـد { : منه انتهاكاً لكرامته، وهو ال جيوز أيضاً؛ ملخالفته قـول اهللا تعـاىل

 . ] 70 / اإلسراء [ } كرمنا بين آدم
 . هب آخرون إىل عكس هذا فأجازوا التربع؛ ألنه من باب اإليثار وذ
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 فكما جيوز لإلنسان أن يدافع يف القتال عن أخيه املؤمن حىت ميوت يف
 الدفاع، كذلك جيوز أن يعطيه بعـض أعضـائه لينتفـع بـه، وإن تضـرر هـو

 . بذلك
 وليس ذلك تصرفاً يف ملـك اهللا تعـاىل بـدون إذنـه، بـل هـو تصـرف

 ويثين على أهله، كمـا قـال سبحانه حيب اإليثار ويكافئ عليه، بإذنه؛ ألنه
وإذا ] 9 / احلشر [ } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة { : سبحانه

 كان اإليثار يف احلياة جـائزاً فهـو بعـد املـوت أحـق بـاجلواز؛ ألن امليـت ال
يس ذلـك انتقاصـاً مـن ينتفع بأعضائه، فهو ينفع غريه بدون أن يتضرر، وـل

 . مة امليت، بل هو رفع هلا؛ ألا مبذولة لنفع من يستحق النفع كرا
 إال أم مع ذلك منعوا التربع بعضو يـؤدي فقـده إىل املـوت؛ لكونـه
 قتالً، وهو مسؤولية كربى، وال فائدة يف إضـاعة إنسـان إلحيـاء آخـر مـع

 . احتمال أال يعيش اآلخر
 ة التحرمي فالحظوا أدل : وذهب آخرون إىل طريق وسط بني هذا وذاك

 وما فيها من معقولية وحكمة، والحظوا أدلة اجلواز ومـا فيهـا مـن وجاهـة
 يف باب اإلحسان واإليثـار، فـرأوا أنـه مـا دام بتـر األعضـاء يف احليـاة لغـري
 التربع ضرراً حمرماً، وما دام بترها بعد املوت بـدون التـربع امتـهاناً لكرامـة

 . ن بذلك مبنياً على قواعد الضرورة امليت حمرماً أيضاً، فينبغي أن يكون اإلذ
 والضرورات هي احلاالت اليت يكون الضرر ـ الذي يـراد دفعـه عمـن
ذي يصـيب املتـربع، نتربع له ـ ضرراً ال يطاق، وهـو أشـد مـن الضـرر اـل
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 فيجوز عند هؤالء أن يتربع اإلنسان بعد موته إلنقاذ حياة غـريه، كـالتربع
 . بالقلب والكبد ، والتربع بالعيون مثالً

 وجيــوز التــربع ولــو يف احليــاة باألعضــاء الــيت خيــف حتمــل ضــررها،
 ، أو يؤدي إىل املـوت ني كالتربع بالكلية، وال جيوز فيما يشتد ضرره كالعين

 .. كالقلب والكبد
 وال تظن أيها القارئ أن هذا تناقض يف الشرع كـاالختالف الـذي ال

 ؤدي إىل ضــياع ختلــو منــه القــوانني البشــرية، ال ســيما عنــد التطبيــق، ويــ
 . احلقوق

 إمنا هو اختالف يف احلدود اليت يتوقف عندها اإلحسان إىل اآلخرين،
 فأنت ترى أن الكل يتفقون هنا على أن هـذا التـربع ال يكـون إال باختيـار
 صاحب احلق األصلي، وعلى أن مصلحته هي األحق بالتقدمي، وعلى منعـه

 نحصر اخلالف يف حـدود عند التربع ضرراً ال يطاق، وي من أن يضر بنفسه
 فضيلة اإليثار أين تتوقف؟ هل يسمح به فيما ال يضر أصالًظ أو فيما خيـف

 ويشتد إذا كان يف حدود الطاقة؟
ــد ــم القواع ــف يف فه ــر ختتل ــات نظ ــل ، وجه ــل األفض  ، وإدراك احل

 غري أنك جتد املعقوليـة . واملصلحة األحق بالتقدمي، مع أن الكل فيه مصلحة
 اجلميع يعتمد على قواعد معقولة أيضاً، كما جتد الترجيح يف مجيعها، وجتد

 يقوم على قواعد ال تقل يف معقوليتها عنهما، مما يكشف عـن جـدارة هـذا
 التشريع مبعايشة جتدد األحداث، وأنه ال ميكـن أن جيـيء مـن عقـل إنسـان
أمي، لوال أنه علمه احلكيم العليم، الذي أحاط علمه باألحـداث مـن وراء
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 هو الذي قدر األحداث قبل أن تكون، وشرع هلا من األحكـام الغيب، بل
 املالئمة ما يبهر العقول؛ ليعرف كل ذي عقـل أن هـذا الشـرع لـو اجتمـع

ـبعض { اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله  ال يأتون مبثله ولو كـان بعضـهم ل
 مـا أنـزل هـؤالء { : فيقول املنصف حني يرى أحكامه . ] 88 / اإلسراء [ } ظهرياً

 . ] 102 / اإلسراء [ } السموات واألرض بصائر إال رب
صدق اهللا العظيم
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 مصاحل الصيام
 اكتشافات مستمرة

 يظهر استمرار صالحية التشريع القرآين يف أمر ثالث غري انضـباطه يف
 قواعد دقيقة، وغري حكمه يف أحداث غريبة على عصـر ظهـوره، وهـو أن

ـا خيالفهـا، الشرائع التفصيلية اليت جاء ا مل يأت يف األحداث  املسـتجدة م
 أو يكشف عن خطأ فيها حيتاج إىل تعديل، أو عن ضرر ينبغي أن يتجنب،

 . رغم كثرة األحكام التفصيلية يف العبادات واملعامالت بشىت أنواعها
ـان أن يستقصـي لطـال احلـديث كـثرياً ، ويف بعـض  ولو حاول اإلنس

 تقصاء أفرادهـا، وإن ذلك كفاية؛ ألن املراد هنا إثبات القضية أصالً، ال اس
 كان ال بد من التـذكري بـأن أي انتقـاد ال جيـاب عنـه يعـين نقـض ادعائنـا
 استمرار صالحية هذا التشريع عرب تطاول الزمن، ويأيت حديث خاص ـ إن
 شاء اهللا ـ عن االنتقادات اليت وجهت إىل بعـض أحكـام التشـريع القـرآين

 ق االنتقادات ـ رغم كثرة ملناقشة صور متعددة منه ـ فسمو هذا التشريع فو
 . اخلصوم قدمياً وحديثاً ـ من أهم مظاهر اإلعجاز

ـان اسـتمرار  أما اجلانب الذي يتناوله هذا املقال فهو ما بـدأ بـه مـن بي
 الصالحية يف التشريعات التفصيلية من خالل بعض األمثلة، السيما ما كان

 حتــرمي بعــض و ، واملضــاربة التجاريــة ، واحلــج ، منــها عمليــاً عامــاً كالصــوم
 أو بعض املعامالت التجارية، حبيث يظهر لنا مـا فيهـا مـن حكمـة ، املآكل

 وخري، دون أن يكشف تطور الزمن واألحـداث عـن معارضـتها شـيئاً مـن
املصاحل، بل اكتشـف فيهـا مـن املنـافع مـا مل يكـن معلومـاً يف عهـد نـزول
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ـان نفعـاً القرآن، فالصوم مثالً أثبتت األحباث الطبيـة أنـه نـافع جلسـم اإل  نس
 كبرياً، حىت كان يف البالد غري اإلسالمية مدرسـة للعـالج بالصـوم جزئيـاً،
 كالصوم عن غري العصـريات، أو كليـاً كالصـوم عـن الطعـام مـع السـماح

 بـأن الصـوم لـيس جمـرد عـالج : بالشرب، وقـد صـرح كـثري مـن األطبـاء
ر يف ال ميـ قـالوا ال ينبغـي أن اختياري، بل هو من مهمات الصـحة، حبيـث

 حياة اإلنسان سنة دون صوم، وبينوا أن للصوم الشرعي أيضاً فوائـد كـبرية
 املعدة واألمعاء وغريمها، وطرد املخلفات املتبقية : راحة أجهزة اهلضم : أمهها

 يف اجلسم من جراء مواصلة األكل؛ ولذا كان مـن كمـال الصـيام أن يبقـى
 كل، وال يزيد عن املعتاد اإلنسان عند السحور واإلفطار طبيعياً يف مقدار األ

 حىت ال حيرم الفائدة التامـة منـه، وأهـم مـا يف األمـر أنـه مل يقـل أحـد مـن
تمرار صـالحية هـذا  األطباء بأن للصوم ضرراً، وهـذا وحـده كـاف يف اـس
ـ مل يكـن معروفـاً ـ فهـذا فـوق املطلـوب،  العمل، فإذا كان له نفـع جديـد 

 . وزيادة فضل فيه
 العبادة أا من حني ما جاءت كـان معهـا ومن دقيق التشريع يف هذه

 . حالة األمراض، حيث خيشـى أن يتضـرر الصـائم بـاجلوع : استثناء حلالتني
 وحالة السـفر، حيـث يكـون فيـه غالبـاً مشـقة، قـد تـؤدي إىل الضـرر إذا

 ومن كان مريضاً أو على سفر { : اجتمعت مع مشقة الصوم، قال سبحانه
 . ] 185 / البقرة [ } ليسر وال يريد بكم العسر فعدة من أيام أخر يريد اهللا بكم ا

 ومثلــهما حــاالت أخــرى خيشــى منــها الضــرر، كــاحليض والنفــاس،
. واحلمل إن تضررت املرأة أو جنينها بالصوم
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 وقد حاول بعض خصوم اإلسالم أن يشـككوا يف مشـروعية الصـوم،
 فزعموا أن ارتباطه بطلوع الفجر وغروب الشمس يـؤدي إىل عـدم إمكانـه

 . د اليت يستمر فيها الليل أو النهار ثالثة أشهر يف البال
 قـد وضـع هلـذه احلـاالت اخلاصـة قاعـدة % وما دروا أن رسول اهللا

 : خاصة، حيث سئل عن الصالة يف أيام الدجال، وفيها يوم كسـنة ؟ فقـال
 وأخذ العلماء من ذلك حكم الصالة يف هذه البالد، ) 1 ( ) اقدروا له قدره (

 فلم يزد . هلم ليل وار حبسب أقرب البالد إليهم وحكم الصوم، بأن يقدر
ـهم بـدين اإلسـالم وتشـريعاته اخلاصـة  هؤالء اخلصـوم علـى أن أثبتـوا جهل

 . للظروف اخلاصة
 وإذا نظرنا إىل الصوم من جهة أخرى، جهة التأثري على نفس الصـائم
وجدنا فيه من التعويد على ضبط اإلنسان لغرائزه ما يقوي إرادتـه، ويقويـه

 حتمل احلرمان من متطلباـا عنـد الضـيق، وعنـدما يسـتغلها اخلصـوم على
 للضــغط عليــه باحلرمــان، إذا وقــع يف أســرهم، ال ســيما أن اإلســالم ديــن
 جهاد، ومع ذلك فهي عبادة خمففة حمدودة الساعات خالل اليوم، حمـدودة
 األيام خالل الشهور، ال حتجـز اإلنسـان عـن عمـل أ ي عمـل ممـا حتتاجـه

 . لواقعية احلياة ا
 وإذا نظرنـا إليـه نظـرة اجتماعيـة وجـدناه يزكـي الشـعور اإلنسـاين،
 فاجلوع يـذكر الصـائم بإخوتـه اجلـائعني ـ جـوع الفقـر والعـدم، ال جـوع
 االختيار ـ فيدعوه ذلك إىل مد يد العون إلـيهم رمحـة وإشـفاقاً، فيكـون يف

تقدم ختريج احلديث ص ) 1 (
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 يعـزز جمتمعه عنصراً إجيابياً، ال تشـغله شـهوات نفسـه عـن إخوتـه، وهـذا
 عالئق الود بني أفراد اتمع، فاإلحسان إىل احملتاج يدعوه إىل حسن املـودة

 . مع من أحسن إليه
 والصوم مع ذلك يشعر الصائمني بوحـدة اإلخـاء اإلسـالمي ، حيـث
 يقوم اجلميع بعبادة واحدة ، يبدؤوا معـاً يف الشـهر ويف اليـوم والسـاعة،

 ىل ؛ إذ املطلـوب مـن اجلميـع واحـد، كما يشعرهم بالتساوي أمام اهللا تعـا
 واجلــزاء واحــد ، وإن تفــاوت يف املقــدار حســب اإلخــالص ، وللشــعور
 بالوحدة والتساوي أثر اجتماعي كبري، ميأل القلوب بشعور اإلخـاء واملـودة
 واملساواة ، بل يشعرهم بالوحدة مع األنبياء السابقني ، ومـن أطـاعهم مـن

 يـا أيهـا الـذين آمنـوا { : قـال اهللا تعـاىل األمم ؛ إذ الصوم عبادة قدميـة ،
ــم ـبلكم لعلك ــن قـ ــذين م ــى ال ــب عل ــا كت ــيكم الصــيام كم ــب عل  كت

 . ] 183 / البقرة [ } تتقون
 وفوق ذلك فإن الصوم يصفي النفوس فيخرجها من االنشـغال باملـادة
 والشهوات احلسية من طعام وشراب ونساء، فيهيئهـا للتوجـه إىل اهللا تعـاىل

ــاالت ا ــدر الكم ــة مص ــائل اخللقي ــة، والفض ــية كانــت أو ، لروحي  شخص
 وهذه الفضائل قوة لإلنسان تعصمه من القلق الذي يسيطر علـى . اجتماعية

 كثريين ممن جرفتهم تيارات املادة، فظنوها كل شـيء يف احليـاة، أو كانـت
 فقلقـوا علـى ، ظروفهم عسرية مل متكنهم من أن ينالوا من الدنيا حظاً كافيـاً

ــا ــهم أو ذري ــوم، أنفس ــهم بالص ــفو نفوس ــت تص ــاموا لكان ــو ص  م، ول
ويتوجهون بقلوم إىل اهللا تعاىل ـ مصـدر اخلـري ومصـدر العطـاء ومصـدر
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 الرزق والتيسري ـ فترتاح نفوسهم، وتطمئن قلوم، فيواجهون احليـاة بغـري
 . النفس القلقة اليت أرهقتها احلياة املادية

 ق اإلميـان وطريـق وهذا حني يستجيبون لـه حقـاً يعـود ـم إىل طريـ
 الطاعــة، وهــو طريــق كلــه أخــالق إنســانية وتســامح، وهــو يبعــدهم عــن

 يـوم صـوم إذا كـان و الصـيام جنـة، ( %: الفساد، كما قال رسـول اهللا
 ه فليقـل إين امـرؤ قاتل أو أحد سابه ، فإن يصخب أحدكم فال يرفث وال

 . ) 1 ( ) صائم
 كتـب { قرآنية وهذا كله من مثرات الصيام، اليت أشارت إليها اآلية ال

ــم ـبلكم لعلكـ ــن قــ ــذين مـ ــى الـ ــب علـ ــا كتـ ــيام كمـ  علـــيكم الصـ
 . ] 183 / البقرة [ } تتقون

ـان عبقريـاً ـ أن يضـع أحكامـاً ـاين يسـتطيع ـ مهمـا ك  أي عقـل إنس
 تفصيلية لعبـادة دينيـة تكـون إصـالحاً روحيـاً ونفسـياً، وإصـالحاً جسـدياً

 تفـيض ـ كما كانت حـني شـرعت ـ واجتماعياً، مث متر عليها القرون وهي
ـاج إىل تعـديل أو تبـديل، وفيهـا  على العاملني ا اخلري الكثري، دون أن حتت
 من االحتياطات والتيسري ما يدفع عنها كل فسـاد ـ كـثرياً أو قلـيالً ـ علـى

 . اجلسم والنفس
 بينما جند العبادات اليت اخترعها بعض الناس ـ يف غري اإلسالم ـ زعماً

ــ ــاىل جن ــرم إىل اهللا تع ــا تق ــها أ ــزهلم عن ــاة، وتع ــن احلي ــرجهم م  دها خت

 ، وصحيح مسلم، يف ) 1805 ( البخاري، يف الصوم، باب هل يقول إين صائم، برقم صحيح ) 1 (
). 1151 ( الصيام، باب فضل الصيام، برقم
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 كالرهبانية، أو جندها على عكس ذلك صوراً من العبادة جوفـاء، ال تعطـي
 أثراً روحياً، فهي أقـرب إىل املراسـم السياسـية مـن معـىن العبـادة، كتلـك
 احلركات اليت يؤديها بعض الوثنني أمام أصنامهم رقصاً وقرعـاً بـالطبول أو

. د عبادات أخرى ما هي إال تعذيب للنفس وإيذاء كما جن . شيئاً مثل هذا
 أي عقل إنسـاين يسـتطيع أن يـأيت بعبـادة خاليـة مـن كـل مفسـدة،

 كـذلك، وهـو مـع ذلـك أمـي مـا ة دينيـ ة عة لكل مصلحة، وكل عباد جام
 عرف من أمور األديان السابقة إال ما يراه اجلار من جـاره، أال يـدل ذلـك

 اس رسالة ال يزيد عليها وال ينقص منـها ؟ على أنه أدى هذه التعاليم إىل الن
 . ] 4 ـ 3 / النجم [ } إن هو إال وحي يوحى * ما ينطق عن اهلوى { وأنه

صدق اهللا العظيم
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 مناذج للمصلحة يف شىت األعمال

ــة الســابقة متجهــاً إىل الكشــف عــن اســتمرار  كــان القصــد يف املقال
 واحـد هـو صالحية األحكام القرآنية من خالل استعراض مفصل ملوضـوع

 إن استعراض كل موضوع ذه الطريقـة يسـوقنا : الصيام، وقد قلت هناك
ـ مـع طولـه ـ مقصـد آخـر غـري  إىل دراسة كاملة للتشريع القـرآين، وهـو 

 . إثبات اإلعجاز القرآين
 وأؤكد ثانية على أن اإلعجاز يثبت بإثبات أن هـذه األحكـام ـ رغـم

ت مستحسـنة يف منطـق امتداد الزمان وتغري األحداث واملعلومات ـ  مـا زاـل
 يتفـق نصـف، وال جيـد فيهـا خطـأ ال يستقبحها العقل امل ، احلكمة اإلنسانية

 عليه، وإن خالفت شيئاً مما اعتاده غري املسلمني، فعـادات النـاس أهل العلم
 ليست ميزاناً للشرائع، أياً كانت، فضالً عن التشريع الربـاين ـ ومـع ذلـك

. عاً يأيت، وهو وجه خاص من اإلعجاز فإن لالعتراضات ومناقشتها موض
 وإذا كان االستعراض التفصيلي ملوضوعات هذا التشريع قـد اضـطرنا
 إىل االقتصار على موضوع الصيام، فاالستعراض اإلمجايل أكثر فسحة، وإن
 كان كالمها غري مقصود أن يستقصى، وإمنا املقصود ذكر مناذج توضح مـا

 وتدفع املفاسد، وتظلل الناس بالرمحة فيه من حكمة بالغة، تضمن املصاحل،
 على امتداد الزمن، دون أن يظهر فيها خطـأ، فتـدل بسـموها فـوق اخلطـأ

. على أا ليست من قول البشر، إمنا هي وحي يوحيه اخلالق العليم
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 وحــىت ال يظــن أحــد أن هــذه احلكمــة مقصــورة علــى جانــب دون
 إن شـاء اهللا ـ منـاذج جانب، أو موضوع دون آخر فإن هذا املقال يتناول ـ

 من أبواب متفرقة، فمـن بـاب العبـادات يتنـاول الطهـارة، ومـن احملرمـات
 يتناول األطعمة احملرمة، ومن املعامالت يتناول البيع، ومـن أحكـام األسـرة

 . يتناول النكاح
 فإذا حنن نظرنا إىل أحكام الطهارة ـ وهي ال متس قـوانني احملـاكم مـن

 اً كلـه حكمـة ومنـافع ومحايـة مـن املضـار، قريب أو بعيـد ـ وجـدنا نظامـ
 وهي أشياء يستقذرها الطبع السليم، أمهها : فالطهارة تبدأ بإزالة النجاسات

ـا علـى اإلنسـان يف أي موضـع مـن  البول والرباز والدم وآثار امليتة، وبقاؤه
بدنه جير عليـه األمـراض، وجيعلـه مسـتقبحاً يف أنظـار اآلخـرين، ويضـايقه

 النجاسـة أمـر جعلـه اهللا فريضـة، فـال غسـل تبه إىل ذلك، و ياً وإن مل ين نفس
 وقـد بلـغ مـن ، أن يعجز اإلنسان عنـها لسـبب قـاهر إال ، يقبل معها عبادة

 : وقـد مـر بقـربين % أمهيتها أن يعذب املتهاون فيها، حىت قال رسول اهللا
 فكـان ال : إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، بلى إنه كبري، أما أحدمها (

 . ) 1 ( ) فكان ميشي بالنميمة : من البول، وأما اآلخر يستربئ
 مث تأيت بعد ذلك الطهارة اليت ال تتوقف على وجود تلك املستقذرات

 الغسـل لعمـوم البـدن : من النجاسات، فهي مرحلة أرقى من السابقة، منها
 عنــد اجلنابــة واحلــيض والنفــاس، فرضــه اهللا تعــاىل قبــل أي صــالة، ومنــها

 ال ( بلفظ ) 213 ( صحيح البخاري، يف الوضوء، باب من الكبائر أن ال يستتر من بوله، برقم ) 1 (

 ال يستنـزه عن ( بلفظ ) 292 ( بول، برقم ، وصحيح مسلم، يف اإلميان، باب الدليل على جناسة ال ) يستتر من بوله
). البول
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 اىل للصالة والطواف وتالوة القرآن، هذه الطهارة إن الوضوء، فرضه اهللا تع
 شئت نظرت إليها مبنظار النظافة احلسية وجدا منفعـة كـبرية ووقايـة مـن
 األذى، فأعضاء الوضـوء إذا الحظنـا حاجتـها إىل النظافـة وجـدناها أكثـر
 األعضاء تعرضاً للغبار وغريه مما يصيب البدن، وإذا نظرنا إليهـا مـن حيـث

 التطهري املعنوي وجدناها أيضاً أكثر األعضـاء حاجـة إىل ذلـك؛ احلاجة إىل
 ألا األعضاء اليت تكتسب ا اخلطايا بالنظر إىل ما حرم اهللا، أو استماعه
 أو الكالم فيه، أو مزاولته باليد، أو التوجه إليه سرياً على القدمني، وغسـل

 مرات يف احلـج هذه األعضاء رمز للتوبة ومباعدة اخلطايا، كما أن رجم اجل
 . رمز ملعاداة الشيطان
 واملواقف النفسية كـثرية يف حيـاة النـاس مسـلمني عاين والرموز إىل امل

 وغري مسلمني، وكثري من العادات ما هي إال رموز كتحية العلم وهو مجـاد
 يهتم ـا النـاس؛ ألن العلـم رمـز لألمـة وللـبالد الـيت ترفعـه، وكـثري مـن

 ل معىن رمزياً، وإن كان فيهـا معـان ذات أثـر العبادات يف كل األديان حتم
 حقيقي، كما مر يف الصوم أنـه رمـز لطاعـة اهللا يف الكـف عـن الرغائـب،

 . وهي أمور مألوفة معقولة ال ميكن إنكارها
 % وإمعاناً يف احلفاظ على الطهارة احلسية والنفسية أكـد رسـول اهللا

 كيـداً بالغـاً، فقـال ـ إضافة إىل األمور السابقة ـ على غسـل يـوم اجلمعـة تأ
 أي كـل بـالغ سـن ) 1 ( ) اجلمعة واجب على كـل حمـتلم يوم غسل ال ( %:

 ، وصحيح مسلم، يف ) 820 ( صحيح البخاري، يف صفة الصالة، باب وضوء الصبيان، برقم ) 1 (
). 846 ( اجلمعة، باب الطيب والسواك، برقم
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 وأكد على السواك ـ وهو ذو أثر صحي كبري، فوق مـا فيـه مـن . االحتالم
 ، أو علـى لوال أن أشق على أميت ( %: نظافة الفم وطيب رائحته ـ فقال

 ليـدين كما أكـد علـى غسـل ا ) 1 ( ) مع كل صالة بالسواك ألمرم الناس
 . قبل الطعام وبعده

 هذه هي الطهارة يف شريعة القرآن، إن شـئت كانـت صـحة ونظافـة
 ومجاالً وطيب رائحة، وإن شئت خلقاً اجتماعياً طيباً، وإن شئت رمـزاً إىل
يء ال يستحسـن ؟ وهـل يف  طهارة النفس ومباعدة اخلطايـا، فهـل فيهـا ـش

 املبادئ واألديان اهتمام ا كهذا االهتمام ؟
 ال ننسى أن هذا التشريع ظهر يف بيئة قليلة املـاء، مل تعـرف الطهـارة و

 كعبادة حىت عند جماوريها من أهل األديان، كما ال ننسى أنه ال توجد أمـة
ى النظافـة والصـحة ـ جعلـت  ـ حىت يف عصرنا احلاضـر عصـر احلفـاظ عـل
 الطهارة جـزءاً مـن مبادئهـا، ومرامسهـا اهلامـة حبـق، وال أمـة نظمـت هـذا

 لتنظيم يف شأن النظافة والطهارة، أي عقل بشـري ـ يف مثـل ظـروف هـذا ا
 النيب األمي ـ يستطيع ذلك، أو خيطـر يف بالـه، لـوال أن اهللا تعـاىل اصـطفاه

 % . لرسالته، وجعله رمحة للعاملني
 فإذا حنن جتاوزنا حديث الطهارة إىل األطعمة احملرمة، وجدنا هنـا مـن

 ناك أو أهم؛ ألن للمأكوالت أثـراً أكـرب، احلفاظ على الصحة ما وجدناه ه
 من حيث إا تداخل اجلسم أكثر، وتتمثل فيه فتدخل يف تركيبه، فإذا وقع

 ، وصحيح مسلم، يف ) 847 ( صحيح البخاري، يف اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة، برقم ) 1 (
). 252 ( ب السواك، برقم الطهارة، با
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 منها ضرر كان أشد؛ فلذا كانـت أهـم مـن أمـر الطهـارة، ومـن عجائـب
 اإلحكام يف قواعد هذا املوضوع أن اهللا تعاىل أوجـزه يف قاعـدة واحـدة، مث

 جانباً آخر منه باألحاديث، أما القاعدة اليت % فصله بآيات، وفصل النيب
 حيـل هلـم { %: أوجزت املوضوع كله فهي قوله سبحانه يف وصـف نبيـه

 فاخلبـث يف املـأكوالت هـو ] 157 / األعـراف [ } الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث
 قـال اهللا : سبب هذا التحرمي، فما املقصود به ؟ هذا ما تبينه األدلة األخـرى

 } ليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل به لغـري اهللا إمنا حرم ع { : تعاىل
 . ] 173 / البقرة [

 أما امليتة فحسبنا منها أا عرضة للفساد السريع، فهي مرتع للجراثيم
 واألضرار، فضالً عن أن النفس متجها وتستقذرها، وأمـا الـدم فلـيس بأقـل

 البول، مع ما فيه من تركيز بعض األمحاض املضرة كحمض ، قابلية للفساد
 ومع أن النفس الطبيعية متجه وتستقذره، وأما حلم اخلرتير فهو عند شـعوب
ـ وكلها تأكله ـ مضرب مثل يف رعي األقذار والتمرغ فيهـا ـ ومـن  أمريكا 
 غذاء احليوان تتكون خالياه ـ بل هو مضرب مثـل يف قـذارة الطبـاع، وقـد

 إن اخلرتيـر : كان بعض األطباء يف أمريكـا ـ وهـو جـايلورد هـوزر ـ يقـول
 . ليس له مكان يف نظام غذائي صحيح

 وأما ما أهل به لغري اهللا فهذا مل حيـرم لضـرر صـحي، إمنـا حـرم ألمـر
 معنوي يتعلق باالعتقاد، فقد حرمه اهللا تعـاىل لتضـمنه معـىن الكفـر، كمـا
حرم الصالة دون تطهري األعضاء؛ ألـا تكتسـب ـا اخلطايـا، فـالتحرمي
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 يحة رمزاً ملعىن خبيث، ال لوجـود اخلبـث يف حلمهـا ههنا مرتبط بكون الذب
 . وأكلها

 وقد جاءت يف احلديث النبوي تفصيالت جلانب آخر من اخلبـث غـري
 وغري الضرر االعتقادي، وهو خبث الطباع، حيث ، جانب الضرر الصحي

 كـل ذي وعـن ، كل ذي ناب من السـباع عن ى % رسول اهللا أن (
 يقصـد منـه دفـع الضـرر الصـحي ـ وإن فالنهي هنا ال ) 1 ( ) خملب من الطري

 كان رمبا يوجد فيها ـ وقد أشار احلديث السابق إىل سبب التحرمي وحكمته
 اليت هـي أداة االفتـراس، فالنـهي هنـا مـراد منـه ” ملخالب واألنياب ا “ بذكر

 محاية اإلنسان من سريان طبع االفتراس إليه من تلك احليوانات، أي إنه قـد
 سـية للغـذاء بلحـوم هـذه احليوانـات، وهـو جانـب لوحظت فيه اآلثار النف

ه إىل نتيجـة  مهم، وإن كان ما يزال قيد الدراسـة، ومل يصـل الدارسـون فـي
 قاطعة، إال أن بعض البـاحثني لفـت االنتبـاه إىل شـيء مـن الظـواهر الدالـة
 عليه، كتأثري حلوم اخليل على الشعب األملاين، ومتيزه على جريانه بالنشـاط

 أن البيئـة الطبيعيـة تـؤثر علـى : ومـن األدلـة علـى ذلـك وضخامة اجلسـم،
 ساكنيها حسب طبيعة األرض، وطبيعة اهلواء، وطبيعة الغذاء، فـإذا كانـت
 طبيعة اإلنسان تتـأثر مبوطنـه، وهـو ال يـدخل يف جسـمه، وال تتكـون منـه
 خالياه مباشرة، فكيف ال يكون لطباع احليوان الـذي يتغـذى بـه اإلنسـان

 . وهو يدخل يف تكوين دمه وخالياه تأثري على نفسه،

 ، وأبو داود، برقم ) 1934 ( صحيح مسلم، يف الصيد، باب الصيد بالكالب املعلمة، برقم ) 1 (
) 3803 .(
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 وعلى كل حال فهذا ال يعنينا كثرياً؛ ألنه ليس يضري التشريع القـرآين
 أن ال يكتشف الناس حكمته، إمنا الذي يضريه ـ لو وجد ـ هو أن حيرم مـا

 مهماً فيمـا متس احلاجة إليه، وأن يكتشف الناس ضرراً فيما أباحه، أو نفعاً
 نه شيء خالل أربعة عشر قرناً مـرت علـى هـذا م يوجد حرمه، وهذا ما مل

 وهـذا هـو ولو كان موجوداً لظهر خـالل تلـك القـرون املتكـاثرة، الدين،
 . مظهر اإلعجاز

 مث إن هذا الذي تقدم من أحكام أكل احليـوان كلـه يـرتبط بـاألحوال
 العادية، حيث يتوفر الغذاء لإلنسان، أما حني تـأيت الضـرورات، وال جيـد

 طعام ما يدفع عنه خطر اجلوع، فحياة اإلنسان أهـم بالرعايـة اإلنسان من ال
 من تلك االعتبارات؛ لذلك أذن اهللا تعاىل بأكل ما حرم مـن اللحـوم فقـال

 فمــن اضــطر غــري بــاغ وال عــاد فــال إمث عليــه إن اهللا غفــور { : ســبحانه
 . ] 173 / البقرة [ } رحيم

 كلـها رعايـة لصـحة و هـذه هـي ـ باختصـار ـ قضـية اللحـوم احملـرم
ــة ــا اإلنســان اجلســمية والنفســية واالعتقادي  ، وال يضــريها أن يلقــي حوهل

 ، فالشبهات ليسـت مـن العلـم واملصـلحة يف قليـل وال خصومها الشبهات
 ، فالـذي ال ، كما أن جهل اإلنسان ببعض املصاحل ال يشـكل شـبهة كثري

 فيهـا ضـرراً، ، إمنا يضريها أن يثبـت يف مـوازين العلـم أن نعلمه كثري جداً
. وهذا شيء مل يقع قط
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 ولننـتقل بعد حديث الطعام إىل حديث البيع، فهو من القضـايا املهمـة
 يف حياة اإلنسان، ال يستغين عنه جمتمع أياً كان؛ إذ ال يستطيع اإلنسان أن
 يؤمن مصاحله كلها بنفسه، فيحتاج إىل أن حيصل من اآلخرين على ما ليس

 . ، فال بد من البيع عنده، وليس كل الناس يبذل دون مقابل
 ومهمة التشريعات دائماً هي أن تؤمن للناس مصاحلهم، وتدفع املفاسد
ـام، فلنتأمـل كيـف نظمـت ذلـك شـريعة  عنهم، وتعـدل بينـهم يف عالق
 القرآن يف موضوع البيع، مث نرى كيف أنـه ال حيتـاج إىل تعـديل أو تبـديل

 . رغم أنه صدر يف بيئة أمية منذ أربعة عشر قرناً
 ياأيهـا الـذين آمنـوا ال { : ام البيع أوجزها لنا اهللا تعاىل يف قولـه وأحك

 تــأكلوا أمــوالكم بيـــنكم بالباطــل إال أن تكــون جتـــارة عــن تـــراض
 : واآلخـر ثبويت، وهو التراضـي، : أحدمها : فههنا شرطان ] 29 / النساء [ } منكم

 عدمي، وهو انتفاء الباطل، والناظر إىل هذين الشرطني يرى فيهما املصلحة
 ملصــلحة، قبــل أن يــدخل يف تفصــيالما، فــإذا رأى التفصــيل ازداد كــل ا

 . بذلك يقيناً
ــال ــالغ؛ إذ األطف ــن ب ــون م ــحيحاً إال أن يك ــرب ص ــي ال يعت  فالتراض
 القاصرون ال يدركون مصـلحتهم، وأن يكـون مـن عاقـل، ففاقـد اإلدراك
 الصحيح ال عربة لبيعه وشرائه، وأن يكون راشداً، أي ممن حيسن التصـرف

 ماله حسب ما تقتضـيه املصـلحة، وال يبـذره بـدون فائـدة، فمثـل هـذا يف
 ويعني له القاضي وليـاً، وهـؤالء الثالثـة ، وتوقف تصرفاته ، يستحق احلجر

ذلك أوقفتـها شـريعة القـرآن، وقضـت بـأن ضعفاء يف تأمني مصـاحلهم؛ ـل
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 يكون هلم ويل أمني يرعاهم يف ذلك، ومع توفر الشـروط الثالثـة ال بـد أن
 إقدامه على البيع أو الشراء بإختيـاره دون إكـراه، فالـذين يكرهونـه يكون

 . رمبا ألزموه بشراء ما ال حيتاج إليه
 أما غري هؤالء فمسؤوليته على نفسـه، يبيـع ويشـتري ويتصـرف مبالـه
 كما يشاء، لكن باحلق ال بالباطل، وانتفاء الباطل ضروري، فاهللا ال يرضـى

 نتفاء ال يتحقق إال بشـروط ـ اسـتخرجها الظلم، ولو تراضى به الناس، واال
 الفقهاء من اآليات واألحاديث ـ

ـا ال نفـع فيـه : أوهلـا  أن يكـون املبيـع صـاحلاً ألن ينتفـع بـه، فشـراء م
 كما هو مرفوض يف منطق املصلحة، وأوىل من ذلك أنه ال ، مرفوض شرعاً

 ة جيوز شراء ما يضر كاخلمر وأشباهها، وليس ذلك حجراً للحرية، فاحلريـ
ـا ال تستحسـن  تستحسن يف اخلري، وال تستحسن يف اإلضرار بـالنفس، كم

 . يف اإلضرار بالغري
ــع مملوكــاً، فمــا ال ميلكــه أحــد ـ : وثــاين الشــروط  أن يكــون املبي

 كحيوانات الصيد قبل أن تصاد ـ ليس من املعقول أن يبيعه أحـد لغـريه؛ إذ
 رمبـا ال ميكنـه ، مـع أن الـذي يبيعـه ليس هو أوىل بأخذه من الذي يشـتريه

 . احلصول عليه
 أن يكون املشتري قادراً على تسلمه؛ إذ ال نفع يف شراء شيء : وثالثها

 ال يستطيع اإلنسان حيازته، كمـا لـو اشـترى داراً مغصـوبة ال يقـدر علـى
. ختليصها من الغاصب، فإن كان يقدر جاز الشراء
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 ومل ، يـره أن ال يشتمل البيع على غرر، كأن يشتري شـيئاً مل : ورابعها
ــها  يعــرف عنــه شــيئاً، أو يشــتري واحــداً مــن أشــياء كــثرية ختتلــف قيمت

 . ؛ لذلك منعته شريعة القرآن ومنفعتها، فمثل هذا يؤدي إىل التنازع
 أن يكون املبيع والثمن متساويني إن كانا من نوع واحـد، : وخامسها

 كــالقمح بــالقمح، والــذهب بالــذهب، فبيــع هــذه األشــياء ببعضــها دون
 ي ظلم إذا كانت قيمتها غري متساوية، وجمهولة حقيقـة العدالـة فيهـا التساو

 فسد الشرع الباب أصالً دفعاً للظلـم، وإن كـان ، إذا كانت متفاوتة القيمة
ـا اشـتراه  حمتمالً غري حمقق، وشبيه ذا أن الشرع منـع اإلنسـان مـن بيـع م

 هـو ومـن حىت حيوزه؛ ألنه قد يعوقه عن متام تسليمه عائق، فيقع يف احلرج
 اشترى منه، فاملنع من هذا البيع ليس لوجود الظلم فيه، وإمنا إلمكان وقوع
 احلرج فيه للبـائع أو للمشـتري، واهللا رب الفـريقني ال يرضـى احلـرج ألي
 منهما، وإذا كان يف تلـك الشـروط شـيء مـن التقييـد حلريتـهما أو حريـة

 عـاً، ودفعــاً أحـدمها فـذلك للحـرص علـى املصـلحة هلـذا وذاك أو هلمـا مجي
 . ذي ال يتحقق دفعه للباطل احملقق أو ال

 ترى هل رأى أحد من العقالء فيما مضى مـن القـرون األربعـة عشـر
 أو ضرراً على البائع أو املشتري، أو رأى نظاماً أصلح ، نقصاً يف هذا النظام

 : منه ؟ أم هي احلكمة البالغة تظهر فيه لكل عاقل ؟ ونسأله حبـق اإلنصـاف
 يف بالد األمية أن يأيت مبثـل هـذا الـذي مل تتنبـه يف األمة األمية ي أيقدر األم

 أم هي حكمة اخلبري العليم أنزهلـا إليـه يف هـذا التشـريع ؟ إليه أرقى القوانني
! القرآين احلكيم رمحة للعاملني ؟



) 

 دع هذا أيها القارئ وانتقل معي إىل حديث النكاح، ففيه مـن ضـمان
 ل عن الوصف؛ إذ يلحظ الناظر املتبصر يف نظـام املصاحل ودفع املفاسد ما جي

 النكاح القرآين توازناً عجيباً بني تلبية نداء الفطرة اإلنسانية والشروط الـيت
. تضمن املصاحل وتدفع املفاسد

 الـذي يـدعو الرجـل إىل املـرأة، ويـدعو ـ تلبية نداء الفطرة اإلنسـانية
 منضبط، وجاء عنـد بعضـها جاء عند كثري من األمم غري ـ املرأة إىل الرجل

 هـذه اإلباحبـة الـيت . يف غاية اإلباحية، كما هو يف احلضـارة الغربيـة اليـوم
 جرت عليهم األمراض املستعصية، وتبدد األسرة، وحرمان األطفـال منـها،

 . مسوها احلرية اجلنسية تزييناً هلا وتزويراً
 وزعموا أن اجلنس حاجـة ماسـة ـ كالطعـام ـ يضـر كبتـها باإلنسـان،
 ويوقعه يف العقد النفسية واالكتئاب واضطراب األعصاب، فـال بـد ـ علـى

 . رأيهم ـ من إطالق احلرية هلذه الغريزة
 ترى أمل يفكـر هـؤالء ـ الـذين شـبهوا احلاجـة إىل اجلـنس باحلاجـة إىل
 الطعام ـ يف أن الطعام ليس مباحاً بال حدود وال قيـود، وأن احلصـول عليـه

 د قانونية، ومهما اختلفت، فإا متنـع االخـتالف يف الدنيا كلها يكون بقيو
 بني الناس عليه، فهال نظموه كما نظموا احلصول على الطعام، ومنعوا تلك

 . الفوضى اليت أمثرت هلم األضرار الصحية واالجتماعية اليت سبق ذكرها
 : عجب هلذه احلكمة اليت تبهر العقول إ انظر إىل التشريع القرآين و

 كأنـه فقـد مـن ، جل، فإذا حرم منها شعر بالنقص املرأة خلقت من الر
نفسه جزءاً، وإذا حرمت منه شعرت بـنقص أشـد، كأـا شـجرة فقـدت
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 أن : أقلـها ، جذورها، لكن اجتماعهما لـو ظـل بـال تنظـيم أمثـر مثـاراً مـرة
 يقضي الرجل شهوته وميضي ـ وهو الطرف األقوى يف هذه العالقة ـ ويترك

 دة والرضـاع وتربيـة األوالد، وهـي الطـرف للمرأة مسؤولية احلمل والـوال
 األضعف، إذا غلبتها عاطفة األمومة محلت املسؤولية وحدها، أو تضطر إىل

 . ذلك إذا مل تتمكن من إسقاط احلمل ملانع صحي
 احلرية اجلنسية أن املشكلة حتل اإلباحية اليت زينوها باسم وظن منظروا

 حىت يبلغـوا السـن القانونيـة، بإجياد املستشفيات اليت ترعى هؤالء األطفال
 فإذا هم مبجتمع مليء باأليتام الذين ال يعرفون هلـم أبـاً وال أمـاً، عاشـوا يف
ـن احلنـان مبقـدار املرتـب الـذي تأخـذه، فنشــؤوا  رعايـة موظفـة متـنحهم م
ــاً معينــاً، وال أســرة حتــس  معقــدين مبتــورين عــن النــاس، ال يعرفــون قريب

 ! اء اإلنساين، أهذه هي احلضارة ؟ بآالمهم، فلم يشعروا بشعور اإلخ
 أين هذا من شريعة القرآن اليت اعتربت هـذه العالقـة ـ إذا خلـت عـن
 ضمان مصاحل املرأة والطفل ـ جرمية يعاقب فيها الرجل الباحـث عـن اللـذة

 ! أشد العقاب ؟ وبطفلها واملرأة املفرطة بنفسها مسؤولية بال
 يوانـاً خالصـاً ـ كمـا يتصـور ليس اإلنسان ح : وقالت الشريعة القرآنية

ـا يلـده إال بعـد أن يسـتغين  هؤالء ـ ولو كان حيواناً فإن احليوان ال يترك م
 . عنه بنفسه

 مث فرضـت هـذه الشـريعة علـى الرجـال والنسـاء معـاً أن ال تـتم هــذه
 العالقة بينهما على أساس اللـذة وحـدها، ولكـن علـى أسـاس عقـد موثـق

ف األضعف، حيافظ وليها على حقوقها، بشاهدين وويل للمرأة؛ ألا الطر



) 

 سواء حضر العقد أصيالً أو راعياً، واشترطت يف ويل املـرأة أن يكـون غـري
 سفيه، فإن مل يكن هلا ويل فوليها القاضـي، واشـترطت الشـريعة أن يكـون
 الشاهدان من أهل الصـدق والفهـم، حـىت يشـهدا بـاحلقوق علـى وجههـا

 الرجل حبقوق زوجته وأطفالـه، وال الصحيح عند اخلالف، هذا العقد يلزم
 يدع له جمـاالً للتـهرب، وهـذا العقـد يقتضـي حيـاة مسـتمرة يطمـئن فيهـا
ـان بــالود والرمحـة، وينفــق الطـرف األقــوى ـ وهــو الرجـل ـ علــى  اجلانب
 األضـعف ـ وهـو املـرأة ـ وتتفـرغ املـرأة ألطفاهلـا إال عنـد احلاجـة املاسـة،

 غريزي، ويلزمان برعاية األطفـال حـىت ويتحمل الفريقان مسؤولية التمتع ال
 يستغنوا، مث يعيش اجلميع حياة التعاون حتت مظلة األسرة، كـم هـو عظـيم
ـ حني تسمي الفوضى وإضـاعة األطفـال وظلـم  الفرق بني أحدث القوانني 
 النساء وحتطيم األسرة حرية ـ وبني التشريع القرآين ـ حني مينع ذلـك منعـاً

 ه أشد العقاب، ويـأيت بالبـديل الـذي يـدفع كـل باتاً ـ ويعاقب على ارتكاب
 تلك املفاسد، وما ينشأ عنها من خصام، ويضمن للزوجني وأوالدمها حيـاة

 ! التعاون والود اإلنساين ؟
ة إىل نظـام يف األمة األمية و أميكن أن ينتبه اإلنسان األمي  يف بالد األمـي

 ويبقـى يضمن لألسرة كل هذه املصاحل، ويـدفع عنـها كـل تلـك املفاسـد،
 مـع أـا ! نظامه هو األنفع، بينما تفيض النظم األخرى باألضـرار فيضـاً ؟

 . بعد دراسات علمية كثرية؟ نظم وضعتها جلان علمية خمتصة
 أميكن أن يكون ذلك أم هي احلكمة اإلهلية، أعجزت العاملني حىت يشهدوا
أن هذا التشريع القرآين أنزله رب السموات واألرض، الـذي أحكـم نظـم
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 جعل هذا التشـريع كـذاك النظـام، وحـىت يشـهدوا أن و لسماء واألرض، ا
 ! الذي جاء به رسول من رب العاملني؟

 من أراد االستزادة من معرفة هذه احلكم الربانيـة يف التشـريعات اإلسـالمية
 فلريجع إىل الكتب اليت اهتمت ذا اجلانب، فسيجد قلبـه وعقلـه يـرددان

 هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون إن هذا القرآن يهدي لليت { : معاً
. ] 9 / اإلسراء } الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً



)



) 

 الفصل الثالث

شريعة فوق كل انتقاد



)



) 

 تـمهيــد
 قبل مناقشة املنتقدين

 هـل ميكـن أن يسـمو أحــد مـن البشـر فــوق االنتقـاد مهمـا أويت مــن
 . العلوم؟

 . للبشر كلهم جمتمعني أن يبلغوا هذا املستوى ؟ بل هل ميكن
 ال، بـل إن هـذا التقـدم : التقدم العلمي الذي تشهده الدنيا دائماً يقول

ـام،  نفسه يشهد بأن كل أهل العلم يغريون من آرائهم حني تتوسع معلوم
 أي هم ينتقدون أنفسهم، فإذا جاءنا إنسان بكتـاب ويكتشفون أخطاءهم،

 فهذا دليل قاطع على أن هذا الكتـاب مـن عنـد مـن ال ، د يرقى فوق االنتقا
 خيطئ، وهو اهللا رب السموات واألرض، وكلمـا كـان هـذا اإلنسـان أقـل
 حصيلة علمية كان الدليل أوضح، فإذا كـان أميـاً كـان الـدليل أوضـح مـا

 حممـد عليـه سـيدنا ميكن، كما هو شأن القرآن الذي جاء به نـيب اإلسـالم
 . الصالة والسالم

 كيـف يصـح هـذا االدعـاء يف حـق القـرآن : قد يتساءل متسـائل لكن
 مع أن االنتقاد عليـه كثـر كثـرة هائلـة، حـىت ألفـت فيـه كتـب ، وتشريعه

 خاصة من خصومه، وألفت كتب خاصة للدفاع عنه ؟
 قبل الدخول يف تفصيالت هذا األمر البد من بيان أن املقصود به ليس

 شريع اإلسالمي، وإمنا املقصود به أن خلو الواقع من انتقاد الناس ألحكام الت
تلك االنتقادات حني توضع يف موازين العلم احلقيقية ال تثبت للنقد أصـالً،
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 ويظهر أن اخلطأ فيها ال يف القرآن، وال يف تشريعه، بـل إن اإلنسـان ليجـد
 . بعض تلك االنتقادات فاسدة حىت يف موازين أهلها الذين صدرت عنهم

 االنتقــادات أنــك ال جتــد أصــحاا يبنــون وأول مــا يلقــاك مــن هــذه
 كالمهم على املوازين العقلية والعلمية املتفق عليها، واليت يتقبلها كل عاقـل
 سليم، كما هو شأن احلوار بني املختلفني، وإمنا جتدهم يبنون كالمهم على
 تقاليد عاشوا عليهـا ومفـاهيم ألفوهـا، ومعلومـات مل تبلـغ يف العلـم درجـة

 ا خالفها هـو عنـدهم الباطـل واجلهـل والتخلـف، وكـل مـا اليقني، فكل م
 وافقها هو احلق والعلم والرقي، مع أم خيالفوا خمالفات صارخة يف كثري

 .. من األحيان، وخيتلفون فيما بينهم عليها فينقدها هذا أو ذاك
 هذا موقفهم، أما موقف أتباعهم يف بالدنا فهو أشد عصبية وأشد بعداً

 مثال على ذلك ما يسمونه حق املرأة يف العمل، ينتقـدون عن احلق، وأظهر
 التشـريع اإلسـالمي ـ فيمـا يزعمـون ـ لكونـه مل يعـط املـرأة حـق العمـل،
 وجمالم النسائية تنادي ـ وعلى لسان مسؤوالت كـبريات لـديهم ـ بعـودة

 . املرأة إىل البيت، وهي قضية تأيت مناقشتها إن شاء اهللا
 ة، ينتقــدون اإلســالم علــى رفضــه إياهــا، ومثــل ذلــك احلريــة اجلنســي

 وكتبهم تتحدث اليوم ـ كما حتدثت باألمس ـ عن األضرار الصحية الكثرية
 الكــبرية منــها، ناهيــك عــن األضــرار االجتماعيــة، وأظهرهــا ايــار نظــام
 األسرة، وعالقة القرابة حىت بني الولد وأبيه وأمه، فهذا يكشـف لـك عـن

 ي غري موضوعي مـع غـض النظـر شخص نقد حقيقة هذه االنتقادات، وأا
عن التحامل واالدعاءات الباطلة، اليت يعرف قائلها أا باطلة، وأنه يتعامى
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 عن بطالا عداًء هلذا الدين وكتابه وشريعته، ويأيت بيان ذلـك يف مناقشـة
 . انتقادام أو أمهها، إن شاء اهللا

ـان احلـوار عـن غـري ال  قـرآن وتشـريعه ـ ومنهج املناقشة العلمية ـ لو ك
 يقتضي أال نناقش منـتقدينا يف هذه القضية، اليت تعترب جزئية بالنسبة لقضية
ـا ال ميكـن أن يكـون إال بعـد  اإلميان ذا الدين، وذلك ألن اإلميان بدين م

 ؛ ألن نبيه هو الـذي جـاء بـه مـن عنـد اهللا، فمـن مل يـؤمن % اإلميان بنبيه
 هللا، ومـن مل يـؤمن بوجـود اإللـه ال ا عـن وحـي بالنيب مل يؤمن بصدور دينه

 ميكن أن يؤمن بنيب يأيت من عند اهللا، فمنطـق احلـوار العلمـي املختصـر أن
 نبدأ احلوار مع خمالف ديننا مما بعد النقاط اليت نتفـق عليهـا، فـال حنـاور يف

 وال حناور يف بل نقدم إليه براهني ذلك أوالً، شأن الدين من ال يؤمن بنبيه،
 وعلـى بل نقدم له براهني ذلـك أوالً، ال يؤمن بوجود اإلله، شأن النيب من

 قياس هذه القاعدة ال داعي ألن نناقش منتقد التشريع القرآين يف تفصيالت
 هذا التشريع، وإمنا نبدأ معه من اإلميـان بـاهللا، فـإن كـان مؤمنـاً انتقلنـا إىل

 إن : قـال إن هذا النيب الذي آمنـت بـه : ، فإن آمن به قلنا % اإلميان بالنيب
 هذا الكتاب من عند اهللا، والنيب ال يكذب فيلزمك التسليم بالتشريع الـذي
 جاء به، ذا يقضي املنهج العلمي يف احلـوار أصـالً، وهـو طريـق صـحيح
 وخمتصر، إال أن هذا القرآن الكرمي خيتلف عـن غـريه مـن الكتـب واملبـادئ

 ته، زيــادة علــى الدينيــة، فيــأذن املنــهج العلمــي مبناقشــته ومناقشــة تفصــيال
: املناقشة اإلمجالية السابقة، وذلك ألمرين اثنني
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 اهللا وحي أن القرآن نفسه قد جعل العالمة الدالة على صدوره عن : أوهلما
دبرون القـرآن   ولـو { : هي صحة معلوماته وعدم اختالفها فقال أفـال يـت

 ا تصـريح وهـذ ] 82 / النساء [ } كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً
 بأنه يدعو كل مـن يتشـكك يف صـدوره مـن عنـد اهللا إىل أن يتـدبره حـىت

 فيعلم أنـه وال قصور، فيه وال خطأ، اختالف يظهر له من هذا التدبر أنه ال
 من عند اهللا، بل إن القرآن مل يكتف ذا التحريض، بـل حتـدى بـه البشـر

 خلف عـن قبولـه مجيعاً ومعهم اجلن، وأعلن نتيجة التحدي سلفاً، كي ال يت
 قل لئن اجتمعت اإلنس واجلـن علـى أن يـأتوا { : أحد له قدرة عليه فقال

 } مبثــل هــذا القــرآن ال يــأتون مبثلــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض ظهــرياً
 وإذا كان توافق املعلومات القرآنية وصحتها دلـيالً علـى أنـه مـن ] 88 / اإلسراء [

 ، وأن يكـون % عند اهللا صح أن يكون هو دليالً علـى نبـوة سـيدنا حممـد
 ال تـرى % معجزته الكربى؛ ألن املعجزات احلسية اليت جرت على يديـه

 بل تروى بأسانيد ـ هي رغـم قوـا ـ جمهولـة عنـد الكـثريين ممـن ال اآلن،
ـاس يرونـه يبحث فيها علمياً،  أما القرآن فهو موجـود دائمـاً بـني أيـدي الن

 جـود أي خطـأ صح أن و ف بعقوهلم، وحيكمون بشأن صاحبه الذي جاء به،
 خطـأ “ حقيقي فيه يكـون دلـيالً علـى أنـه لـيس مـن عنـد اهللا، وقـد قلـت

 أنه خطـأ، كـان اخلطـأ فيـه القرآن ألن كثرياً ممن ادعى يف أمر من ” حقيقي
 . من الناقد، كما يأيت بيانه، إن شاء اهللا تعاىل

 الذي يربر مناقشة االنتقادات التفصيلية اليت يزعمها منتقدو : واألمر الثاين
أن القـرآن نفسـه قـد حـاور ناقديـه يف عصـر نزولـه يف أمـور : القرآن هـو
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 حاورهم يف قضـايا األلوهيـة، ، تفصيلية، كما حاورهم يف األمور األساسية
 الســيما التوحيــد؛ ألنــه خيــالف مــا ألفــوه وتلقــوه عــن اآلبــاء واألجــداد،

 ، وحاورهم يف صدور القـرآن مـن عنـد % وحاورهم يف نبوة سيدنا حممد
 ، وحاورهم يف تفصيالت الشـريعة الـيت انتقـدوها، وأقـرب مثـال علـى اهللا

 يصلي إىل بيـت % ، فقد كان % قضية حتويل القبلة يف حياة النيب : ذلك
 املقدس ـ والصالة عمود الدين ـ وظل كذلك ستة عشر شـهراً بعـد قدومـه

 ، وكــان اليهــود فيهــا كثــرة، وكــانوا حيــاورون أهــل ) 1 ( إىل املدينــة املنــورة
 م يف كثري من قضاياه، فلما أمره اهللا تعاىل بالتوجه إىل الكعبة املشرفة اإلسال

 يف مكة املكرمة ثارت ثائرة اليهود وأعلنوا انتقادهم، ومل يكن هـذا االنتقـاد
 وإىل القـرآن % للعمل نفسه فقط، وإمنا وجه إىل أصل نبوة سـيدنا حممـد

 أي مـا ] 142 / البقـرة [ } ا ما والَّهم عن قبلتهم اليت كانوا عليه { : نفسه فقالوا
 هو السـبب الـذي دعـى إىل تغـيري القبلـة، فلـئن كانـت القبلـة األوىل حقـاً
 فاالنتقال عنـها باطـل، وإن كانـت الثانيـة حقـاً فالتوجـه إىل األوىل ـ فيمـا
 مضى ـ باطل، فهذا التغيري ال ميكن أن يكون من عنـد اهللا؛ ألن اهللا يعـرف

 ذا كانت القبلة األوىل باطلة فما مضى مـن احلق والباطل سابقاً وال حقاً، وإ
 وضاعت جهودهم فيه عبثاً، وجاء اجلواب من عند . الصالة فيها كله باطل

 أن هذا احلوار ليس حواراً منطقياً، إمنا هو حوار افتعله قـوم : اهللا، فبني أوالً
 سفهاء، والسفاهة قلة العقل؛ ألم جعلوا التوجه إىل القبلة يدور بني اخلطأ

 } إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً { %: قال اهللا تعاىل لنبيه ) 1 (
 ـ ) املنورة ( بصفة املنورة % وخصت مدينته ) مناراً ( ه فإذا كان هو منرياً كان كل مكان دخله دين

. وهي صيغة تدل على زيادة الصفة ـ ألن حظها من نوره كان أكرب احلظوظ
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 واب، ومل ينظروا أنه مرهون بإرادة اإلله سبحانه، فحيثمـا أمـر عبـاده والص
 ن مِـ ُء اْ ه فَ سـ الْ ولُ قُ ي سـ { بالتوجه فهذا حقه، واتباعه هو الصـراط املسـتقيم

 رب غـ م الْ و رق شـ م هللا الْ لْ ا قُـ ه لي وا ع ن اْ ي كَ ت الْ هم ت بلَ ق ن ع م ه الَّ و اْ م اسِِِِِِِ ن الْ
ي ه د ي م ن ي ُء اْ ش اْ إىل صر ٍٍٍٍط م س ت وقـد اعتمـد احلـوار علـى ] 142 / البقرة [ } م قي 

ه أن يـأمر عبـاده مبـا  كوم أصالً يؤمنون باهللا ، ويؤمنون بأن من حق اإلـل
 . يشاء، فال داعي ألن يبدأ معهم مبا هو قبل هذا من احلقائق الدينية

 س معىن ذلك بطالن الصالة أن اهللا تعاىل إذا غري القبلة فلي : وبني ثانياً ٍِ
ـان نفسـه، فهـذا ال يناسـب  إىل القبلة السابقة، وهي لب اإلميان كأا اإلمي

 ومــا كـان اهللا ليضــيع إميــانكم إن اهللا بالنــاس لــرؤوف { رمحـة اهللا تعــاىل
 ، ويف هذا طمأنة للمـؤمنني، ودفـع للقلـق الـذي أثارتـه ] 143 / البقـرة [ } رحيم

 . الشبهات
 هذا التغيري ، وهي إظهـار مـن يطيـع اهللا مهمـا احلكمة من : وبني ثالثاً

 أمره ممن يطيعه ما دامت األوامر توافق رغباته، أو توافـق مألوفـه، وينقلـب
 عن الدين إذا جاء فيه خـالف ذلـك؛ وذلـك ألن العـرب كـانوا يعظمـون
 الكعبة، وال يرون أن يف الدنيا مسجداً أفضل منها، فاألمر بالتوجه إىل بيت

 بة إليهم ـ امتحان كبري، كما أن التوجـه إىل الكعبـة امتحـان املقدس ـ بالنس
 وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من { ملن آمن من أهل الكتاب

 يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيـه وإن كانـت لكـبرية إال علـى الـذين
 وــذا النــهج شــرع لنــا القــرآن الكــرمي أن ننــاقش ] 143 / البقــرة [ } هـدى اهللا

وم الناقــدين، ونكشــف شــبهام، ونــربز حكمــة التشــريع القــرآين اخلصــ
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 حسب منطق الدين ومنطق احلق، وهذه املناقشة تزيد املـؤمن إميانـاً ويقينـاً،
ـارع إليـه، وتكـون حجـة دافعـة ملـن  وتكشف احلق ملن حيبه وال يعرفه فيس
 ينتقد عناداً، فتكشف حقيقته حىت ال يغتـر بـه إال أمثالـه، كمـا شـرع لنـا

 . ه م قرآن مبحاوراته تلك أن حناور كل ناقد باملنطق الذي يفه ال
 والناقــدون يف عصــرنا هــذا يلتقــون مــع أولئــك القــدامى يف شــيء،
 وخيتلفون عنهم يف شيء، يلتقون معهم يف أم جعلوا أعرافهم اليت نشـؤوا
ـام الـيت تعـودوا عليهـا هـي احلـق  عليها، وتقاليدهم اليت ألفوها، ومعلوم

 رقي، وما خالفها هـو الباطـل واجلهـل والتخلـف، مث وزنـوا ـا والعلم وال
 . تشريعات القرآن

 وخيتلفون عنهم يف أن األولني كانوا أهل كتاب يؤمنون بـاهللا واألنبيـاء
 السابقني وكتبهم، بينما هؤالء اآلخـرون ال يؤمنـون باألديـان، ومـن آمـن

 ي منـهم وذو منهم فإميانه إمجـايل ال يرقـى إىل التفصـيالت، يتفـق الوجـود
 الدين على أن التشريع من حق اإلنسـان، واإللـه ال عالقـة لـه بـه، وذلـك
 ألم كانوا على النصرانية احملرفة واليهودية احملرفة وما فيهما مما كـان حقـاً
 مل حيرف كان لزمان معني، فلما رأوه ال يناسب احلياة اليت يعيشـوا كفـر

 ، وراحوا يبحثون عمـا يـنفعهم به من كفر، وآمن بعضهم إمجاالً ال تفصيالً
 من التشريع حسب علمهـم ورغائبـهم، فميـزان التشـريع الصـحيح الراقـي
 عندهم هو ميزان املنفعـة، وليسـت املنفعـة مبعناهـا الشـامل لكـل اجلوانـب
 اإلنسانية، بل جندهم يف األكثر ال ينظرون إال إىل املنافع اليت تلـيب رغائـب

ما يوافـق عليـه األكثـرون، وإن كـان يف ، واملسموح به هو احلس والغريزة
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 ميزان علوم الطب والنفس واالجتماع ضرراً حبتاً كاللواط، واملمنوع هو ما
 . ترفضه األكثرية، وإن كان نفعاً حبتاً كحجاب املرأة

 واجلوانب اإلنسانية اليت ينظرون إليها كحريـة االعتقـاد والعدالـة فيـه
 ئـز واحلسـيات أحيانـاً كـثرية، ختبط وتنـاقض، فـوق أنـه تـتحكم فيـه الغرا

 فالعدالة مثالً هـي إتاحـة الفـرص للجميـع أن يغتنمـوا مـن تلـك الشـهوات
 حسب ما يرغبـون، واجلرميـة الـيت يقاوموـا هـي جتـاوز احلـدود يف هـذا
 السباق، بينما التشريع القرآين يقوم علـى عكـس هـذا األسـاس، أعـين أن

 رآين، وأن مطالب الغرائز تـأيت اجلوانب اإلنسانية هي األهم يف التشريع الق
 يف الدرجة الثانية، ويكون توزيعها بنظم، حبيث تكون فيها عدالـة واقعيـة،
 بعد رعاية ذلك اجلانب اإلنساين، ولو أنت وزنـت أنظمـة األمـم األخـرى
 وتشريعام مبوازينـهم نفسـها وزنـاً صـحيحاً ـ فضـالً عـن مـوازين العقـل

 أكثر ما هم عليه باطالً وجهالً وتأخراً، السليم واملصاحل اإلنسانية ـ وجدت
 كاحلرية اجلنسية، اليت مألت حيام أمراضاً وأطفـاالً حمـرومني مـن اآلبـاء
 وأقارب اآلباء، ويف كـثري مـن األحيـان حيرمـون مـن األمهـات وأقـارن،
 ووجدت انتقادام للتشريع القرآين مثـل ذلـك، فـتعلم حينئـذ أنـه يسـمو

 لو كان من عنـد غـري اهللا لوجـدوا فيـه { أيضاً أنه فوق كل انتقاد، وتعلم
 . ] 82 / النساء [ } اختالفاً كثرياً

 ـ عـاىل ت وهلذا اإلمجال تفصيل يصدقه فيمـا يـأيت مـن املقـاالت ، إن شـاء اهللا ـ
 احلديث عن مسو التشريع القرآين فوق كل انتقاد ال يكفي فيـه اإلمجـال الـذي ف

يظهـر فضـل هـذا التشـريع وخطـأ سبق ذكره، وال بد فيه مـن التفصـيل الـذي
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 انتقاده، حسب املوازين اليت يقر ا العقـالء املنصـفون، ويلـزم ـا اخلصـوم أو
 . يقرون ا حني ينصفون

 وامليزان الذي حتاكم إليه االنتقادات هـو ميـزان ضـمان املصـاحل ودفـع
 املفاســد؛ إذ هــو ميــزان يقــر بــه كــل إنســان، وال ســيما أهــل الدراســات

 ية القانونية، فالقوانني حيث وجدت يـراد منـها العـدل يف احلصـول التشريع
 علـى املصـاحل، ومنـه تكـافؤ الفـرص، كمـا يـراد دفـع املفاسـد عـن احليــاة
 اإلنسانية، ال سيما منع التظامل حني تتعارض املصاحل، وعند النظر التفصـيلي

 اقشـة تظهر حقيقة االنتقادات وحقيقة التشريع القرآين، وهذا يدعونا إىل من
 االنتقادات واحداً واحداً، إال أنه ال بد من االقتصار علـى أهـم االنتقـادات
ــرد، وأهــم ــا البحــث وال  وأعظمهــا يف نظــر اخلصــوم، حــىت ال يطــول بن

 قضـية املـرأة، واحلريـة : االنتقادات اليت وجهها خصوم اإلسالم املعاصـرون
. كالربا الشخصية، والعقوبات، والدميقراطية، وبعض األمور االقتصادية
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 أساساا الواقعية .. قضية املرأة

 ونبدأ بقضية املرأة، فهي األشهر، وهي األظهر، وهـي األكثـر ترديـداً
 على ألسنة اخلصوم، وعلى ألسنة أتباعهم يف قلب بالدنا وقلـب جمتمعاتنـا،
 وقلب مؤسساتنا الثقافية؛ إذ يرى هؤالء أن املساواة بني الرجل واملـرأة مـن

 ضـارة احلديثـة، ويزعمـون أن اإلسـالم حـرم املـرأة هـذه أهم منجـزات احل
 املساواة يف جوانب كثرية داخل احلياة األسرية وخارجها، فمـا هـو موقـف

 ! املسلم من هذا كله ؟
 قبل مناقشة أي مسألة مـن قضـايا املـرأة ال بـد مـن النظـر يف األسـاس

 الذي تقوم عليه هذه املساواة، ما هو ؟
هـو : ذهن اإلنسان حني تطرح عليه هذه القضـية إن أول ما يتبادر إىل

 أن املساواة تعين املساواة يف احلقوق والواجبات، فهل يسوي أهل احلضـارة
ـأعلى  احلديثة بني الرجل واملـرأة يف احلقـوق والواجبـات ؟ الواقـع يصـرخ ب

 . ال : صوته
 وهي واجب محاية األوطان : ولنبدأ بأظهر األمور اختالفاً يف الواجبات

 اخلدمة العسكرية ـ فمن حـق املـرأة يف الـدول الغربيـة أن تتقـدم إىل ـ أعين
 دخول اجليش، هذا صحيح، ولكن هل واجب عليها كوجوبه على الرجال
 حني تكون اخلدمة إلزامية ؟ وهل نسبة النساء يف اجليش كنسـبة الرجـال ؟

 وهل مها سواء يف املهمات اليت تسند إليهما ؟
 . ال يف اإلجابة على األسئلة الثالثة : يقول إن كل مطلع على هذا األمر

فاخلدمة العسكرية ليست إلزامية للمـرأة حـني يكـون هنـاك إلـزام، ونسـبة
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 النساء أقل بكثري من نسبة الرجال، واملهمات اليت تسند إىل النساء مهمات
ـاك مسـاواة يف هـذه األمـور يس هن  غري قتالية يف األكثريـة السـاحقة، أي ـل

 هل هي الصدفة، أو الفارق الطبيعي بـني النسـاء والرجـال ! الثالثة فلماذا ؟
 هو الذي يفرض التفريق بينهما يف هذا الواجب ؟

 إن كانت الصدفة ـ وال نظن ذلك ـ فمـا هـي قيمـة نظـام يقـوم علـى
 وإن كان الفـارق الطبيعـي ـ ونظـن أـم ! الصدفة يف احلقوق والواجبات؟

 هـذا الفـارق الطبيعـي يف يقولون ذلك ـ فقد وجـب علـيهم أن ينظـروا إىل
 التشريع كله، وليس يف مسألة اخلدمة العسكرية اليت تفـرض نفسـها واقعـاً
 ملموساً، فاالستعداد اجلسمي للمرأة أقل تناسباً مع القتال ـ ومع كل عمـل
 حيتــاج إىل القــوة ـ والفــارق كــبري ال ميكــن جحــوده، هــذا إذا مل نالحــظ

 مـن الضـعف عنـد احلـيض والنفـاس الفوارق الطارئة، كالذي يطـرأ عليهـا
 واحلمل والرضاع، والفـارق ال يكمـن يف اجلسـم وحـده، فـالقوة النفسـية
 وجرأة القلب ذات أمهية كربى يف القتال ويف جماالت أخـرى مهمـة كـثرية

 . يف احلياة
 وإذا كان أمر القتال واضحاً، فلنأخذ النظرة احلقيقية إىل القوة النفسـية

 هو جمال الطـب، وهـو اـال الـذي تقـدمت فيـه : عند املرأة من جمال آخر
ــود،  احلضــارة احلديثــة تقــدماً كــبرياً، وفتحــت اــال فيــه للمــرأة دون قي

 كم هي نسبة النساء يف اختصاص اجلراحة ؟ مهما اختلـف القـول : ولنسأل
 يف النسبة، ومهما اختلفت النسبة بـني البلـدان والـدول، فهنـاك ظـاهرة ال

مل كان هذا ؟ هل : جال أكثر كثرياً، فلنسأل ثانية هي أن الر : خالف عليها
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 الطبيعـة بـني و اخـتالف هـ و الصدفة هي اليت حتكمـت يف هـذه النسـبة ؟ أ
 . الرجال والنساء ؟

 إن كانت الصدفة ـ وال نظن عاقالً يزعم ذلك ـ فالواقع ال يقـوم علـى
 وإن كانت الطبيعـة . الصدفة، وإن كان التشريع غري العلمي قد يقوم عليها

 ـ طبيعة اجلرأة القلبية عند الرجل وضعف اجلرأة القلبية عند املرأة ـ هي اليت
 أدت إىل هذا االختالف الواقعي فال بد أيضاً من مراعاة أمهية هذه الفـوارق
 عند وضع القوانني والتشريعات يف كل جمال تكون له عالقـة ـذا اجلانـب

 . من طبيعة املرأة وطبيعة الرجل
 أمهية عن الفارق اجلسمي والفارق النفسي، يالحظه ومثة فارق ال يقل

 املتأمل لشأن املـرأة يف واقـع حياـا عنـد شـعوب احلضـارة احلديثـة، عنـد
 مالحظة املهمات اليت يفضلون إسنادها إىل املرأة، وعند مالحظة األسـباب
ـ حسب أقواهلم هم ـ وأظهر ما يكون ذلك  اليت تدعوهم إىل هذا التفضيل 

 علمـات الروضـات املدرسـية ودور حضـانة األطفـال، فهـذه عند اختيـار م
 جماالت ال خيتار هلا الرجال إال يف حاالت نادرة، ترى ما هو السبب الـذي
 حيمـل أولئــك املســؤولني علـى اختيــار النســاء ملثـل هــذه األعمــال، وتــرك

 الـذي يسـمع ـ مع إقرار اجلميع بقضية املساواة بني الرجل واملـرأة ، الرجال
 كرر على ألسنتهم هـو أن هـذه األعمـال حتتـاج إىل رقـة وعطـف منهم ويت

 وصرب ال يتمتع ا الرجل كما تتمتع املرأة، أي أن عند املـرأة مـن العطـف
 واحلنان ورقة الشعور ما ليس عند الرجل، فهي تتفوق عليه يف ذلـك تفوقـاً
واضحاً، لكن هذا التفوق العاطفي له جانب من التأثري خيتلـف يف اـاالت
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 األخرى، حيث يؤثر على أحكامها ومواقفها تأثرياً كبرياً أكثر مما يكون من
نفس الغربيـون والقـائمون  ذلك عند الرجل، وهذا أمر ال جيحـده علمـاء اـل
 على الوظائف اليت حتتاج إىل قرارات مهمـة، إمنـا جيحـده الـذين يتنكـرون

 االت نادرة حب ستدلون للواقع العلمي والواقع احليايت الذي يشهده الناس، في
 يف قيـادة من تفوق املرأة يف بعض األحـوال علـى رجـال جمتمعهـا، فتكـون

 ملكة أو رئيسـة وزراء أو رئيسـة للجمهوريـة، واحلـاالت جيش، أو تكون
 النادرة ليست مقياساً حيكم به على املرأة يف اتمع اإلنساين كلـه، فهـؤالء

 الحظنـا فيهـا، أو تاريخ الدول اليت حكمـن الحظنا ، سواء وجودهن نادر
ـا الفـرق بينـهن نسبة الدول اليت وجدن فيها إىل الدول األخرى،  أو الحظن

 . مع أن بالدهن ال متنع وصول املرأة إىل هذه املناصب وبني نوادر الرجال،
ـارق احلقيقـي  فما الذي جعل ذلـك نـادراً أهـي الصـدفة ؟ أم هـو الف

 ان هلـا يف الواقـع، وأمـا الطبيعي بني الرجل واملـرأة ؟ أمـا الصـدفة فـال مكـ
 الفارق الطبيعي الذي جيعل غلبة العاطفة على العقل عند املـرأة يف األحكـام
 واملواقف أكثر مما عند الرجـل، فهـو الـذي يفـرض هـذه النتـائج الواقعيـة،
دقيق الـذي تدعمـه احلقـائق ال العواطـف، وال نعـين  والعقل هو احلكـم اـل

 ين عند الترجيح بني العقـل والعاطفـة، بالعقل الذكاء، فهو على أمهيته ال يغ
 . كما أن سعة العلم مل تغن املرأة عن جرأة القلب يف االختصـاص باجلراحـة

 هذه الطريقة يف تفكري املرأة مع ما هلا من أثر على املواقف، أليس من حقها
ــل ــوق الرج ــا وحق ــرأة وواجبا ــوق امل ــريع يف حق ــد التش ــى عن  أن تراع

وواجباته؟؟
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 جــديراً باالهتمــام أكثــر إذا الحظنــا الفــوارق الثالثــة مث ألــيس األمــر
 فـارق القـوة البدنيـة، وفـارق القـوة النفسـية، وفـارق القـوة يف .. جمتمعة؟

 األحكام واملواقف حني خيتلف العقل والعاطفة؟
 وحىت ال يتوهم دعاة املساواة الغربية أن التشـريع القـرآين ينظـر إىل املـرأة

 ينبغي أن نبني أا جوانب . الضعف الثالثة نظرة انتقاص من خالل جوانب
 ضعف بالنظر إىل املسؤوليات والعمل الشاق والتعامل مع الرجـال، ولكنـها
 : بالنسبة إىل مهماا احلياتية اليت طبعت عليها ورشحها هلا هذا الطبع وهي

 جوانب قوة ملا ، ورعاية األسرة داخلياً، ورعاية األطفال ، والرضاع ، احلمل
 . تناسب مع تلك املهمة، وهو أمر مشاهد واقعاً معترف به علماً فيها من ال

 إننـا ال نعـين باملسـاواة إنكـار كـل فـارق : فإذا قال لنا دعـاة املسـاواة
 طبيعي يف اجلسم والنفس وأحكـام العقـل بـني الرجـل واملـرأة، وإمنـا نعـين

 .. املساواة بينهما يف اإلنسانية، فاجلواب هنا سهل
 رق بـني الرجـل واملـرأة يف اإلنسـانية إطالقـاً ، وهو أن اإلسـالم ال يفـ

 فالرجل واملرأة كل منهما إنسـان، ومهـا يف احلقـوق والواجبـات اإلنسـانية
 . سواء

 وهـذه ، ويفترقان يف الذكورة واألنوثة يف اجلوانب الثالثة اليت سبقت
 فكـل حـق أو . الفوارق ال بد من رعايتها عند تشـريع احلقـوق والواجبـات

 لى األنوثـة ال نصـيب للرجـل فيـه، وكـل حـق أو واجـب يعتمد ع واجب
 هـذا وال ال يصح أن يتساويا يف يعتمد على الذكورة ال نصيب للمرأة فيه،

باسم اإلنسانية ظلم فادح لكل منـهما، ال أحدمها يف بينهما ، واملساواة ذاك



) 

 يقل ظلماً عن التسوية يف احلقوق والواجبـات بـني الطفلـة الصـغرية واملـرأة
 أو األنوثة؛ ألا إن كانـت احلقـوق ة بدعوى تساويهما يف اإلنسانية الكبري

 والواجبات حسب طاقة الكربى ظلمت الصغرى، وإن كانت حسب طاقة
 ، وال يقـل ظلمـاً عـن املسـاواة يف الصغرى أهـدرت طاقـة الكـربى الزائـدة

ــات  املستشــفى بــني الطبيــب املخــتص وبــني املمــرض يف احلقــوق والواجب
ــاويهم ــدعوى تس ــوق ا يف اإلنســانية ب ــت احلق ـا إن كان ــة؛ ألـ  أو الرجول

ـا تكليفـاً فـوق  والواجبات حسب طاقة الطبيـب كـان تكليـف املمـرض 
 طاقته، يضر به وباملريض، وإن كانـت حسـب طاقـة املمـرض كـان ذلـك

 . إهداراً لعلم الطبيب وطاقته
 االت القادمة ولعل اهللا تعاىل ييسر بيان ذلك يف قضايا املرأة تفصيلياً يف املق

 ، فيظهر لكـل منصـف ـ والسـيما أهـل االختصـاص ـ أن إن شاء اهللا تعاىل
 املرأة املسلمة أكثر من الرجـال حقوقـاً وأقـل واجبـات، وذلـك مظهـر مـن
 مظاهر الرمحة اإلهليـة يف هـذا التشـريع ، ومظهـر مـن مظـاهر التفـوق فيـه

 اهللا تعـاىل هـو و . يستحق اإلكبـار ال االنتقـاد، ويظهـر بـه اإلعجـاز البـاهر
 .. املسؤول أن يوفق إىل ذلك بفضله

. … واحلمد هللا



) 

 املرأة
 حقوق أكرب ، ال مساواة ظاملة

) 1 ( 
 ن التـدبر املتعمـق يف تفصـيالت قضـية إ : يف ختام املقالة السـابقة قلـت

 املرأة لدى التشريع القرآين يكشـف عـن أن املـرأة فيـه أكثـر حقوقـاً وأقـل
 ساواة، وهذا التفضيل يقوم على أسـاس مـن واجبات، وهو أفضل هلا من امل

 العدل والرمحة؛ ألن املرأة أضعف من الرجل، والضعيف يستحق مزيداً مـن
 . الرعاية واحلقوق يف منطق القرآن ويف املنطق اإلنساين

 وقد راعـى التشـريع القـرآين ـ عنـد تقسـيم احلقـوق والواجبـات بـني
 قة القلب وغلبـة العاطفـة، الرجل واملرأة ـ ضعفها الناشئ عن رقة اجلسم ور

 وراعى مع ذلك أا ـ حبسب خلقتها ـ حتمل العبء األكـرب مـن مسـؤولية
 فعليها احلمل والوالدة : بقاء النوع اإلنساين، أعين التناسل واستمرار الذرية

 والرضاعة ورعاية األطفال، والرجل لوال الزواج يشاركها املتعـة الغريزيـة،
 إليهــا عبــأً آخــر هـو العمــل ـ يف تلــك تلــك األعبــاء، ويضـيف ل ويتركهـا

 ها، مث حيرم طفله من نعمة أوالد الظروف الصعبة ـ لتنفق على نفسها وعلى
 عند الشدائد واألخطار، مع أنـه أقـدر الوالـدين علـى محاية األبوة األبوة، و

 . واحلماية النفقة
 منع التشـريع القـرآين أي ا هل ا طف وأ املرأة ال تقع تلك املظامل على وحىت

 ة بــني الرجــل واملــرأة تــؤدي إىل التناســل دون أن تكــون موثقــة بعقــد صــل
فسمى : فرق بني احلالتني حىت يف األمساء قد ، و املرأة وشاهدين ورعاية أهل
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 فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن { : املوثق زواجاً ونكاحاً وحث عليـه فقـال
 اره واعتربه جرمية وحذر منه ومن أخطـ ” زناً “ ومسى اآلخر ] 3 / النساء [ } النساء
 ] 32 / اإلســراء [ } وال تقربــوا الزنــا إنــه كــان فاحشــة وســاء ســبيالً { : فقــال

 الزانية والزاين فاجلـدوا { : وأوجب أشد العقاب على املشتركني فيه فقال
 ـ هـذا قبـل أن يتزوجـا، ويعرفـا ] 2 / النـور [ } كل واحـد منـهما مائـة جلـدة

 ليهما الرجم مسؤولية األسرة واألطفال، أما بعد ذلك فع بالتجربة الواقعية ـ
 رمـي مسـؤولية باحلجارة حىت املوت، فحرمان الطفولة مـن نعمـة األبـوة و

 على الطرف األقل قدرة عليهـا جرميـة عظمـى، يزيـدها شـدة أـا ة رعاي ال
 . ترتكب يف حق أضعف الضعفاء ومن جهة أقرب الناس إليه

 وال يقدر اإلنسان هذا النظام حق قدره إال حني يرى يتيماً حرم أبـاه،
 وشقيت أمه مبشقة السعي إىل الرزق مع ما هـي فيـه مـن الضـعف، بـل إن
 طفل الزنا مصيبته أشد من اليتـيم؛ ألن اليتـيم إذا فاتـه األب بقـي لـه اجلـد
 واإلخوة واألعمام وأبناء األعمام، وإن فاته من هؤالء النفقة والعون املباشـر

ـ وهذا ال يقع يف اتمع اإلسالمي ـ بقي له الشعور الن  فسي بصلة القرابـة، 
درك  أما طفل الزنا فهو حمروم من األسرة أصالً، واحلرمان من األسـرة ال ـي

 ، ومـا يعانونـه مـن هـذه الفئـة مـن األطفـال راره إال من اطلع على واقع ض أ
ــنفس ــريب وعلمــاء ال ــها اتمــع الغ ــة يضــج من  أمــراض نفســية واجتماعي

ة دور الرعايـة مع رعاية احلكومات هل موجود ، وهذا فيه واالجتماع  م بتهيـئ
 اليت تكفلهم حىت يبلغوا سن الزواج، فما بالنا حبال اللقطاء يف الـبالد الـيت

ألوالد حالة ا ! ال توجد فيها هذه الرعاية احلكومية، وهي أكثر بالد الدنيا ؟
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 هي بعض مثار اإلباحية اليت يسموا احلرية اجلنسية، ويدعون إليها بال آباء
 ة أحياناً، فهي يف حقيقتها جرمية كربى يلبسوا اسم حتت شعار حرية املرأ

 . احلرية خداعاً للمرأة وتزويراً للحقيقة
 ومسألة قوامة الرجل على املرأة تدور كلـها يف فلـك رعايتـها ورعايـة
 أطفاهلــا، كمــا يظهــر إن شــاء اهللا عنــد استعراضــها ورد الشــبهات عنــها،

 أتباعهم، حيـث يتصـورون وليست كما يتوهم دعاة املساواة من الغربيني و
 من كلمة القوامة رجالً حيمل السوط بيده، وينهال به علـى املـرأة جلـداً ال

 ، كمـا كـانوا هـم يفعلـون قبـل أن يتصـلوا باحلضـارة رمحة فيه وال هـوادة
 . اإلسالمية

 ومســألة القوامــة يف التشــريع القــرآين حتمــل معــىن احلمايــة والرعايــة
 عند املنصف العاقل ـ من حقوق املـرأة واإلنفاق قبل أي شيء آخر، فهي ـ

 عند الرجل، ال من مميزات الرجل على املرأة، حقوق هلـا عنـده ناشـئة عـن
 الفوارق الطبيعية اليت سـبق بياـا، هـي مـن حقوقهـا علـى أبيهـا وجـدها
ـا علـى زوجهـا  وأخيها وعمها قبل الزواج وبعد الطالق، وهي مـن حقوقه

 . عند الزواج
 ة من اتمـع ومـن اخلاليـا األسـرية يتكـون واألسرة هي صورة مصغر

 اتمع، فكما أنه ال بد يف كل جمتمع من حكومة ترعاه، وتردع املخـالفني
 لقوانينه كذلك ال بد لألسرة ممن يقوم بدور احلـاكم فيهـا، يقـيم احلقـوق،
ومينع املخالفات، حىت املخالفات اليت ال تكون ضده، وأحق أفراد األسـرة



) 

 الكسـب واإلنفـاق : القيام بـه وبسـائر حقـوق األسـرة بذلك أقدرهم على
 . واحلماية والرعاية واحلكم بني أفراد األسرة

ة العقـل  واملميزات الطبيعية يف الرجل ـ قوة اجلسـم وقـوة القلـب وغلـب
 على العاطفة ـ جتعله أجدر بالقوامة دون نزاع بني املنصـفني، وكمـا أنـه ال

 ود احلكومـة يف اتمـع خطـأ، يقال ـ إذا وجـدت حكومـة ظاملـة ـ إن وجـ
ـام القوامـة  كـذلك ال يقـال ـ إذا وجـد بعـض القـوامني الفاسـدين ـ إن نظ
 فاسد، فالعربة بالكثري ال بالنادر، والرجل مدفوع بطبعه إىل حسـن املعاملـة

 . مع أوالده وزوجته إذا كان أصل االختيار سليماً عند بناء األسرة
 يف مـن بـني الطـرفني ، بل األوحـد وملا كانت املرأة هي اخلاسر األكرب

 الرجل، إذا أراد أن حيصل ضد املعاشرة غري الشرعية كانت جديرة باحلماية
 على شهوته منها وميضي دون أن يشاركها املسؤولية عـن احلمـل والـوالدة
 والرضاع ورعاية األوالد، هي جـديرة باحلمايـة، سـواء أراد الرجـل ذلـك

ـارا كمـا هـو شـأن منها مبوافقتها ـ وهي ال تعرف ح  قهـا وال تقـدر خس
 املرأة الغربية ـ أم أراده منها خبداعها عن طريق وعـود احلـب والـزواج ـ إذا
 كانــت تعــرف تلــك اخلســارة وختشــى العواقــب كمــا هــو شــأن املــرأة يف
 اتمعات الشرقية، اليت انساقت بعض الشيء مع فكرة احلريـة الغربيـة ـ أم

ــها بطريــق االغتصــاب، ــد أراده من ــوم حــىت عن ــا زال يقــع إىل الي  وهــو م
 . الغربيني، كما تصرح بذلك إحصائيام، ومتثله أفالمهم

ا أو هــذه احلمايــة هــي مهمــة القــوام عليهــا ضــد مــن يريــد اغتصــا 
خداعها، محاية هلا من التهور يف العالقة مع املخادعني، أو يف الزواج ممن ال
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 أن تتعاون مع القوام عليها، هلا يرعى حقوقها؛ ولذا كان واجباً عليها وحقاً
 فال يتم عقد الزواج إال بإشرافه، سواء قامت هـي بالعقـد مـع موافقتـه، أو

 قام هو بالعقد مع موافقتها ـ حسب اختالف الفقهاء ـ
ام، فكــثري مــن وحــىت اخلطوبــة ال بــد أن تكــون حتــت رعايــة القــو 

ـا إىل  رغائبـهم مـن املخادعني يتخذون اخلطوبة شبكة اصـطياد، يصـلون 
 املرأة، مث يهربون، كما يشهد بـذلك الواقـع يف عصـرنا احلاضـر، وأمـا مـا
 يدعيه املنساقون وراء فكرة حرية املرأة، ومسالك الغربيني يف الزواج من أن
 اخلطوبة فترة للتعارف بني اخلطيبني، حـىت تكـون حيامـا الزوجيـة أكثـر

 كن أن حيصل بعد العقد قبـل مي عند سالمة القصد تفامهاً وأكثر دواماً، فهو
 الدخول، حتسباً من وقوع معاشرة بينهما، يكون منها ولد يتربأ منها الرجل

 لكن فكرة التفاهم يف اخلطوبة غري صحيحة ال مبيـزان الواقـع، وال . إذا شاء
 مبيزان املنطق، أما الواقع فيشهد أن كثرياً من الرجال استمتعوا باخلطيبات مث

 ة اإلمهال واإلعراض، ومنهن من تكـرر ذلـك عليهـا تركوهن يتجرعن مرار
 حىت وقعت يف األمراض النفسية، فضالً عن اللوايت محلن محالً غري شـرعي
 تربأ منه اخلطيب، ويشهد واقع احملاكم باالحصـائيات علـى وقـوع الطـالق

 هذه اخلطوبة تفوقـاً كثرياً بنسبة تفوق ما كان يف اتمعات قبل التعود على
 إن اخلطيـبني يتظـاهر  كـل منـهما يف فتـرة : ، وأما املنطق فيقول كبرياً جداً

 اخلطوبة مبا يوافق اآلخر، وتبقى احلقيقة أو أكثرهـا يف خفـاء، ال تظهـر إال
. بعد الزواج، وهذا أمر مشهود يف الواقع أيضاً ملن تأمل حياة أولئك الناس
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 ة مـع ال بد من أن يكون للمرأة حريتها يف العالقـ : وبعض الناس يقول
 خطيبها، فاألهل رمبا ظلموها فزوجوها ممن ال تريد، أو منعوها ممـن تريـد،
 وهذا اعتـراض سـطحي ال حقيقـة لـه يف مـوازين مصـلحة املـرأة، فاألهـل
 أحرص الناس على مصلحة بنتهم، ومع ذلك فلو افترضـنا  صـحة فكـرم
 فليس احلل يف أن حترم كل النساء حق قوامة األهل ألجـل حالـة شـاذة مـن
 فئة من األهايل ال يقدرون مصلحة بنتهم، وال يف أن حترم هذه البنت رعاية
 أهلها إطالقاً، وإمنا احلل فيما شرعه اهللا وهو أن تشكو أمرها إىل القاضـي،

 . فيزوجها مبن يكافئها، ومينعهم أن يزوجوها ممن ال تريد
 بـاملفهوم ـ ومن أشهر االعتراضـات ـ الـيت ينشـرها دعـاة حريـة املـرأة

 الغريب للحرية ـ أن األهل ال ميكن أن حيولوا بني البنت وبني االنزالق وراء
ـا الفائـدة يف  أهل الشـهوات املخـادعني، فـال فائـدة يف قوامتـهم عليهـا، إمن

 ، فال تكون ألعوبة بأيدي الشباب ، تثقيفها وتوعيتها حىت تعرف مصلحتها
 . بل تقيم العالقة مع من حيبها وحيترمها

 ال يقل عن سابقه سطحية؛ ألن املسـألة ليسـت مسـألة هذا االعتراض
ـاطفي علم وثقافة، إمنا هي مسألة طبع، فرقة القلب  جتعـل وغلبة اجلانب الع

 املرأة ـ كما هو مشاهد كثرياً يف الواقع ـ تنساق مع وعـود احلـب والـزواج
 مهما كانت مثقفة، ومهمة األهل القوامني هي محايتها مـن هـذا االنسـياق

 ، علـى أن اإلسـالم ال ينكـر أثـر الثقافـة محايتها مـن االغتصـاب إضافة إىل
 ” وهو السلوكيات القائمة على الفهم للدين واخللق والعلم “ مبعناها الصحيح

تكميـل ف قوامـة األهـل أما بل هذا هو األصل يف محاية املرأة من االنزالق، و
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 ومساعدة، ومحاية من االغتصـاب أيضـاً، كمـا هـي محايـة مـن االنـزالق،
 وليست هي كل شيء، ويأيت إن شاء اهللا بيان بعـض ذلـك عنـد احلـديث

 . عن احلجاب وعن مكافحة اجلرمية
 إن فكـرة : ومن عجائب االعتراضات اليت يلقيها هؤالء أـم يقولـون

 احلماية هذه تصور اتمع اإلنساين من الرجال كأنه جمتمع ذئاب، ال تكاد
 أو تكلم رجـالً يف أمـر مـن ، أو تكشف عن جسمها ، املرأة خترج من بيتها

 يـرى األمور إال انقض عليها ليغتصبها، أو لرياودهـا عـن نفسـها، ولـذلك
 حباجة إىل محاية الرجال ؟ املسلمون أا

 أن األمر ليس كما يقولون، فارم حيتـاط النـاس : وجوابنا على ذلك
 منه ال ألن كل اتمـع جمرمـون، بـل ألنـه موجـود غـري معـروف، وجمـرد

ـا احلكومـات إىل تنظـيم وجـود ـ وإن مل يكثـر تلـك الكثـرة اهلائلـة ـ دع  ه 
الشرطة ونشرهم يف كل مكان، فكذلك رعاية األهل للمـرأة حاجـة ال بـد

 مادام يوجد بني الرجال من جيرؤ على االغتصاب، أو تطاوعه نفسـه ، منها
 . على خداع املرأة

 وشـرع ، لقائهـا غـري احملـارم عنـد للمـرأة وكذلك شرع اهللا احلجاب
إعفاء املرأة من العمل لكسب الرزق إكماالً هلـذه احلمايـة بسـتر حماسـنها،

 ن االختالط شرع االبتعاد ع احلصول عليها، و أن حياولوا الرجال تغري اليت
 للعـدوان عليهـا بـالقوة أو اخلـداع، وهـي قدر اإلمكان لتجنب أي فرصـة

 واملهم هنا أن يالحـظ مسائل تأيت مناقشتها ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ فيما بعد،
ما يف هذه املسـائل مـن قصـد محايـة املـرأة ورعايتـها ورمحتـها مـن جانـب
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 أباً أو أخاً أو عماً أو زوجاً، وهي املعاين اليت متنح املـرأة الطمأنينـة : الرجل
 واالستقرار اللذين حتلم مـا أول مـا تفكـر بالرجـل، كمـا يشـهد بـذلك

 . الواقع امللموس
 أعـين رعايـة املـرأة ومحايتـها وختفيـف “ هذا األمر وإذا الحظ اإلنسان

 فإن عقله ال يتساءل ملاذا كان الرجل قواماً على املرأة ومل تكن ” األعباء عنها
 ، واستعالًء املرأة قوامة عليه؛ ألن القوامة مسؤولية تكليفية، وليست تشريفاً

 بياـا والتكاليف توكل إىل من هو أكثر استعداداً هلا، والفوارق اليت سـبق
 ال يشك عاقل يف أا جتعل الرجل أنسب هلذه املسؤولية، سواء كان أباً أو
 زوجاً، وإذا كان ال بد لكـل عمـل مجـاعي مـن قيـادة، فالقيـادة ال تعطـى
ـو اسـتوى الرجـل واملـرأة يف  اعتباطاً وفوضى، وإمنا تعطى لألكثر تأهالً، ول

 والعاطفة ـ يف كثري العاطفة عليها عند تعارض العقل ة كل شيء لكانت غلب
 القلـب من املواقف ـ كافية إلعطائه القوامة عليها، فكيف ومـع ذلـك قـوة

 وإذا كانت هـذه الفـوارق متنـع ! وقوة البدن، ومعه شرط العدالة والرمحة ؟
 املرأة أن تكون قوامة على األسرة، وهي جزء مـن اتمـع فهـي أحـرى أن

 . اسة أو القضاء وحنومها متنعها من القوامة على اتمع كله يف الرئ
 هذا النظـام احلكـيم الـذي اختـار للقوامـة أكثـر : ترى أيهما أحق بالنقد

ـاحبه  ـ وهـذا هـو معـىن تفضـيل الطرفني أهلية هلا وأقدرمها علـى رعايـة ص
 الرجال قوامون علـى النسـاء مبـا فضـل اهللا { : فقال الرجال على النساء،

أم أولئـك الناقـدون ] 34 / النسـاء [ } بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمـواهلم
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 أشـد اإلسـاءة باسـم احلريـة الذين زعموا اإلحسان إىل املرأة فأساؤوا إليهـا
 . واملساواة

. وهلذه املسألة جوانب أخرى تأيت يف املقاالت التالية، إن شاء اهللا تعاىل
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 املرأة
 حقوق أكرب ال مساواة ظاملة

) 2 ( 
 يبلغ اإلنسان منها ما يريد، يع الناس يتمنون حياة كلها مباهج ومتع مج

 رجالً كان أو امرأة، بكـل حريـة دون قيـود ودون أضـرار، ولكـن الواقـع
 يفكر أن يكون أغىن النـاس وجيتهـد يف ذلـك، فـال اإلنسان ف : ليس كذلك

ـ يف الغالب ـ إال أقل ممـا يطمـح فريضـخ للواقـع  وكـل رجـل يـتمىن . ينال 
 لرجال إليها، وأكثر الرجـال أعجب النساء إليه، وكل امرأة تتمىن أعجب ا

 والنساء ال ينالون مـا يطمحـون إليـه فريضـخون للواقـع، ولـو تـرك النـاس
 يتزامحون على األموال بال قيود، أو على سـائر الشـهوات لعمـت الفوضـى
 يف الدنيا كلها، كالذي يكون يف بعض البالد أيام الثـورات قبـل أن ينتصـر

 . أحد الفريقني
 أن تنظم حياا، وغرض اجلميع ـ عنـدما وكل مجاعة وكل أمة حتاول

 يكون املشرع نزيهاً، ليس ذا غرض شخصي ـ أن تتاح الفـرص بالتسـاوي
 حلـد إىل ا أمام اجلميع، ويندفع أكرب قدر ممكن من الفسـاد، وإن أدى ذلـك

 ففـي كـل قـوانني . من احلرية يف بعض احلاالت، وهذا واقع يفـرض نفسـه
 أو يف العالقـات االجتماعيـة، أو اسـتعمال الدنيا أمور ممنوعة يف االقتصاد،

 إن هــذه : الــدواء، أو غــري ذلــك، وكــل مــن يضــع هــذه القــوانني يقــول
. املمنوعات مرادفها دفع اخلصومات واملشاكل واألضرار
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 والعالقة بني الرجل واملرأة واحدة من أهم املسائل اليت حتتاج إىل ضبط
 األمم يف الشروط، وأقل وتنظيم ـ كما مر بيان بعض ذلك ـ مهما اختلفت

 والتراضي وحده حيد الرغائـب واملتـع، فكـثرياً مـا . ما يف ذلك هو التراضي
 ويأبـاه اآلخــر كـل اإلبــاء، وإذا جتاوزنــا ، يرغـب أحــد الطـرفني يف اآلخــر

 الوفاء للشريك يف احليـاة الزوجيـة، فاخليانـة : التراضي وجدنا أمراً آخر هو
ـا القـانون يف بـالد العـامل وجرمية قانون ، الزوجية جرمية خلقية  ية يعاقب عليه

 ومن حرية الرجل أيضاً، لكن ، املتحضر، وهي حتد من حرية املرأة املتزوجة
 احلد من احلرية يف هذه احلالة ضرورة ال بـد منـها يف نظـر القـوانني؛ ألـا

 . األلفة بني الزوجني تفتت األسرة وتقلقها ، وتدمر عالقة
 تقييـد حريـة الرجـل واملـرأة يف العالقـة وهكذا يظهر لنا أنه ال بد مـن

 هـذا مبـدأ إنسـاين . وعن احلياة اإلنسانية ، بينهما بقيود تدفع الفساد عنهما
 . واقعي عام

ـ وإن أدى إىل شـيء مـن  وإذا كان دفع الفساد هو األهم يف القـوانني 
 تقييد احلرية ـ فال شك يف أن أفضـل التشـريعات هـو الـذي يـؤمن املصـاحل

ـار إىل ل يدفع عنها أكرب قدر ممكن من الفساد، ف اإلنسانية، و  ننظر ـذا املنظ
 . االنتقادات اليت ينادي ا خصوم التشريع القرآين يف مسألة حرية املرأة

 ، فهذا التشريع يف نظرهم قد خنق املرأة خنقاً، فألزمها القعود يف البيت
 وخنـق ] 33 / األحـزاب [ } وقـرن يف بيـوتكن { : ومنعها عن خمالطة الرجال فقال

 وشــوه } وال تــربجن تــربج اجلاهليــة األوىل { : مجاهلــا حــني ختــرج فقــال
يـــــدنني علـــــيهن مـــــن { منظـــــرهن حـــــني خيـــــرجن فـــــأمرهن أن
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 قـل للمـؤمنني { اً ممنوعـ واعتـرب جمـرد النظـر إلـيهن ] 59 / األحـزاب [ } جالبيبهن
ــارهم ــن أبص ــوا م ــن { ] 30 / النــور [ } يغض ــن م ــات يغضض ــل للمؤمن  وق

 وج للعمل ممنوع، فالعمل للرجل، واحلكـم وحىت اخلر ] 31 / النور [ } أبصارهن
 فـأي عدالـة ] 34 / النساء [ } الرجال قوامون على النساء { على النساء للرجال

 ! وأي مبدأ يقر ذلك ؟ ! وأي حرية بقيت للمرأة ؟
 إن القضية ليست قضية شعارات براقة، : وحنب أن نقول لكل منصف

 جتتنب، ولوال ذلـك لكانـت احلريـة ولكنها قضية مصاحل تكتسب ومفاسد
 أن : املطلقة بال قيود أحـق املبـادئ باالتبـاع، وقـد تقـدم يف املقـال السـابق

 احملرومني مـن باألطفال اإلباحية املتسترة باسم احلرية قد مألت العامل الغريب
ـن األحيـان، وأن هـذه  اآلباء واإلخوة واألعمام، ومن األمهـات يف كـثري م

 مراض اجلسـدية فضـالً عـن األمـراض االجتماعيـة، وأن اإلباحية تنضح باأل
ة احلمـل  الرجل يهرب من مسؤولية األبناء، واملرأة حتملها وحدها يف مرحـل
 والوالدة لزومـاَ، ويف مرحلـة اإلرضـاع والرعايـة حـىت سـن الشـباب إن مل
 يطاوعها قلبها بالتنازل عن فلذة كبدها، وأن اإلسـالم منـع أي عالقـة بـني

 ة تؤدي إىل احلمل محايـة هلـا، وتقـدم أن األحـق باحلمايـة هـو الرجل واملرأ
 اجلانب األخسر يف العالقة، وهو املـرأة، وأن األحـق باحلمايـة هـو الطـرف

 . األضعف، وهو املرأة أيضاً
 وبقاء املرأة يف البيت لرعاية أوالدها وزوجها ليس سجناً؛ ألنه حيق هلـا

 كما حيق هلـا أن ختـرج إىل أي اخلروج ولقاء كل النساء، والرجال احملارم،
ال يشـكل عليهـا خطـراً يف ، وتتعامل مع الرجـال علـى وجـه مكان نظيف
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 العالقــة مــع الرجــال، واملمنــوع هــو اخلــروج الــذي يــؤدي إىل االخــتالط
 بالرجال، حبيـث يسـهل العـدوان عليهـا غصـباً أو خـداعاً أو انزالقـاً؛ ألن

 الرجـل، ويف بقائهـا يف رغائب الرجل تتوجـه إليهـا، ورغائبـها تتوجـه إىل
 ، البيت عـون هلـا علـى ذلـك وعـون للرجـل علـى مباعـدة العـدوان عليهـا

 باإلضــافة إىل أن بقاءهــا يف البيــت مقامســة لزوجهــا يف أعبــاء احليــاة، فهــو
 هـي هـذه و ـ ومـا أكثرهـا ـ لألعمال اخلارجيـة، وهـي لألعمـال الداخليـة

 يـت فيكـون حسـب مـا عملها األنسب هلا وألطفاهلا، أمـا اخلـروج مـن الب
 . امللحة تقتضيه الظروف

 وإمعاناً يف هذه احلماية ويف العدالة بينها وبني زوجهـا ويف الرمحـة ـا
 من أن تضيف إىل مشقة احلمل والوالدة والرضـاعة وأعمـال البيـت مشـقة
 العمل اخلارجي ـ مع ما هي عليه من رقة اجلسم ورقة القلب وغلبة العاطفة

 رآين من العمل لكسب الرزق، وأوجب علـى زوجهـا ـ أعفاها التشريع الق
 أو أي قائم مـن القـوامني عليهـا أن ينفـق عليهـا، فحـق املـرأة يف ، أو أبيها

 . اإلسالم هو هذا
 كسوا به إرهاق املـرأة ، وأما شعار حق املرأة يف العمل فهو شعار براق

 جبمع متاعـب العمـل اخلـارجي إىل متاعـب عمـل البيـت ومتاعـب احلمـل
 وكـل ذي عقـل حق املـرأة هـو كثـرة املتاعـب، : دة، كأم يقولون والوال

 . ” احلقوق مكاسب ال متاعب “ سليم يعلم
 إن حق املرأة يف اإلسالم هو ترك العمـل، وحقهـا يف تـرك : ولذا قلت

العمل ال يعين أا ال متلك شيئاً، وليس هلا مال إطالقاً، فـاملرأة يف اإلسـالم
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 جل متاماً، وليس له عليهـا وصـاية يف ماهلـا ذات ذمة مالية مستقلة كذمة الر
 ما دامت سوية التصرف، وكذلك ال يعين حقها يف ترك العمـل أن تكـون

 ؛ ألن حقهـا يف النفقـة واجـب بسبب إنفاقه عليهـا ذليلة مهينة عند زوجها
 وهـي غـري ولـيس صـدقة عليهـا وتفضـالً، عليه لقاء تفرغها لـه وألوالده،

ـاءت أن تقـوم بشـؤونه وشـؤوم يف ملزمة خبدمته وخدمتهم، لكـن إ  ذا ش
 املرتل تطوعاً منها ومودة وتعاوناً مع زوجها ورقة على أوالدها فهـذا فضـل
 منها، ويف هذه احلالة ال تكون العالقة عالقة حماسبة على املال بني الطرفني،

ذي يسـري األمـور، فيقـدم هلـا ، بل يكون الود هو السـائد  والعطـف هـو اـل
 توسعة يف العيش أو التوسعة يف اهلـدايا، أمـا إذا مل تقـم الزوج مقابل ذلك ال

 خبدمة بيتها فال جيب هلا عنده من الطعام والشراب واللباس إال قدر احلاجـة
 األساسية، أي قدر ما تعيش به دون مشقة، وال حق هلا يف التوسـعة إال أن

 . يتربع الزوج بذلك
 احلـاالت وهذا ليس هـو األصـل يف التعامـل الزوجـي، إمنـا يكـون يف

 يف أداء الطارئة عند اخلالف، وعند متسك كل منهما حبقه كله، واقتصـاره
ـاون والتعـاطف هـي حقوق شريكه  على الواجب فقط، وحالـة الـود والتع

 ومن آياتـه أن خلـق لكـم { : األصل كما صرح بذلك القرآن الكرمي فقال
 . ] 21 / م الرو [ } من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة

 وشعار حق املرأة يف العمل ولد يف اتمع الغريب حني كانـت املـرأة ال
 جتد من ينفق عليها، وال حيق هلا أن تعمل، كمـا أن شـعار مسـاواة الرجـل
واملرأة ولد هناك، حيث كانت املرأة تعترب إنساناً ناقصاً بناء علـى نظريـات
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ـام أكادميية أرادوا إلغاءهـا وإلغـاء مـا ترتـب عليهـا مـ  ن معاملـة يف جمتمع
 . وقوانينهم

 وحق املرأة يف العمل حسـب الشـريعة القرآنيـة مضـمون حـني حتتـاج
 إليه، وال يكون عندها من يقوم بأمرها فهو حالة اسـتثنائية، أو حـني ختتـار
ـاالت العلـم والرقـي حـىت ـ وختدم جمتمعها يف جم  هي أن تعمل ـ دون إلزام 

 مـع السـتر واحلشـمة ووجـود @ ت ميدان اجلهاد، كما فعلت الصـحابيا
 بالرجال تتعرض من خالهلـا للعـدوان خلوة احملارم، لكن على أال يكون فيه

 أو االنزالق، وعلى أال تكشـف هلـم مفاتنـها فتسـوقهم إىل ذلـك عمـداً أو
 جهالً، وهذا يكشف لنا أن مسألة احلجاب ـ من مجلة قضـية املـرأة ـ نـوع

 من حقوقهـا ال مـن مميـزات الرجـل من احلفاظ عليها وعلى جمتمعها، وهي
 عليها، كما خيبأ اجلوهر وال يعرض على األنظار خوفاً من السـارقني مهمـا
 قلوا، فهو حفاظ عليها؛ ألن كشف املفاتن يغري الرجال ا حسـب امليـل
 الغريزي إىل األنثى، فيسعون إىل التمتع ا، ولـو كـان ذلـك يقتصـر علـى

 كبرية، ولكن احلقيقـة الـيت أثبتـها واقـع طريق الزواج مل تكن هناك مشكلة
 اتمعات غري اإلسالمية وواقع اتمعات اإلسـالمية الـيت انسـاقت وراءهـا

 دون مسـؤولية، منها أن الرجل يف األكثر حياول أن حيصل على رغائبه : هو
 . فتكون املرأة هي الشريك اخلاسر، عدا خسارة الطفل نفسه

 املتعصبون لإلباحية أا حتل املشكلة أما وسائل منع احلمل ـ اليت يزعم
ـ فلو سلمنا هلم أا تنجح يف منـع احلمـل لكانـت بقيـة األضـرار الصـحية
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 واالجتماعية تدعو إىل منـع العالقـة اإلباحيـة، ولكـن موانـع احلمـل تفشـل
 . كثرياً، وحتول دون االعتماد عليها موانع كثرية صحية فيقع احلمل احملذور

ــر ــاك خســارة لكــل ام ــع وهن ــة للجمي ــة مرغوب  أة يف اتمــع، فاجلميل
 اتمـع فـوق خسـارة ة ر ا خسـ ويف اخلصومة ، يتزامحون عليها، فيختصمون

 تلك املرأة، وختسر كل امرأة يقل نصيبها من اجلمال، حيث ال يرضـى ـا
ه ال يسـتطيع أن حيصـل ؛ زوجها فتحرم حبه ورغبته، وخيسر هو بالقلق  ألـن

 . ميالت على كل ما يريد من أولئك اجل
 من أجل ذلك كله شرع اهللا تعاىل الستر للمرأة فصـاا فـرداً وصـاا

 بعـض وقـد اعتمـد . نوعاً ـ أي كل النساء ـ وصان أطفاهلا، وصان الرجال
 وملاذا وجب احلجاب على املرأة : قالوا حني على السفسطة خصوم اإلسالم

 ي اخلاسـر تـذكروا أن املـرأة هـ : دون الرجل ؟ أليس هذا ظلماً ؟ نقول هلم
 الوحيد يف حالة العدوان، واحلماية حيتاجها الذي خنشى عليـه اخلسـارة، ال
 ســيما إن كــان أضــعف مــن الطــرف اآلخــر معرضــاً لعدوانــه، واحلجــاب
 أسلوب من أساليب احلماية، وإن كان أصل االعتماد يف ذلك علـى التربيـة

ـا يضـرها، وحت  اسـبها ـ كمـا الدينية واخللقية، اليت تعلم املرأة ما ينفعهـا وم
 وفـرض . حتاسب الرجل ـ على خطيئة الزنا أشد احلساب يف الدنيا واآلخرة

 احلجاب عليها يتناسب مـع مهمتـها األساسـية، وهـي رعايـة األسـرة، وال
 . يتناسب مع مهمة الرجل األساسية وهي العمل خارج البيت

 ع ترى أيهما أحق باالنتقاد إذا وزنت األمور مبيزان تأمني املصـاحل ودفـ
املفاسد، ال مبيزان الشهوات اهلوجاء، اليت ال تبايل بتدمري احلياة اإلنسانية ؟
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 التشريع الذي خيفف أعبـاء العمـل عـن املـرأة، وال يكلفهـا إال مبـا يناسـب
 طبيعتها الرقيقة، ويصـوا مـن العـدوان واالنـزالق وراء املخـادعني الـذين

 يات أم هؤالء الناقدون أحق يشاركوا املتعة ويتركون هلا املتاعب واملسؤول
. باالنتقاد ؟؟؟ وللحديث بقية تأيت، إن شاء اهللا
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 املرأة
 حقوق أكرب ال مساواة ظاملة

) 3 ( 
 صعب غاية الصعوبة أن حتاور غـري أهـل اإلنصـاف؛ ألـم قبـل بـدء
 احلوار يضعون بني أعينهم التمسك برأيهم والسفسـطة يف الـدفاع إىل آخـر

 وبة أن حتاور ناساً نشؤوا علـى أفكـار واعتقـدوا احلوار، وصعب غاية الصع
ـارت هلـم عـادة ال تناقشـها صواا، وعاشوا عليها ال يعرفون سواها،  وص

 وجيعلوـا ميزانـاً يرفضـون ـا كـل مـا خيالفهـا، ويعجبـون منـه عقوهلم،
ــهم مــن حتــرر عقلــه مــن تلــك  ويعتربونــه ختلفــاً حضــارياً، إال أن جتــد بين

 عن احلق بتجرد وإنصـاف، كأولئـك العلمـاء مـن املألوفات، وراح يبحث
 أهل احلضارة احلديثة الذين نظروا يف اإلسالم فـاعتنقوه عـن قناعـة علميـة،
 وهذا وجه مـن إعجـاز هـذا التشـريع القـرآين أن يتبعـه علمـاء مـن أديـان
 أخرى، وهو دين جاء به إنسـان أمـي، بعـدما مـر عليـه أربعـة عشـر قرنـاً

 . ، وارتقت رقياً عظيماً رف تقلباً كثرياً تقلبت فيها العلوم واملعا
 هناك انتقادات يعلنها خصوم اإلسالم مما يتعلق بقضية املرأة ومسـاواا
 بالرجل، حتتاج عند احلوار إىل قدر كبري من التجرد يندر وجوده عند أكثر
 هؤالء الناقدين؛ إذ هي أمور تستنكرها أعرافهم وتقاليـدهم، بـل أصـبحت

ـ  اليت سـيطرت عليهـا كذلك أيضاً يف عدد  غري قليل من البلدان اإلسالمية
 أفكار اخلصوم ـ فأنت ال تلقى واحداً من هؤالء الناقدين إال ذكرها لـك يف

إن هنــاك أمــوراً : رأس قائمــة االعتراضــات علــى التشــريع القــرآين فيقــول
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 واضحة من األحكام متيز الرجل على املرأة متيزاً كبرياً، ففي املـرياث يعطـى
 حظها، ويف الزواج يعطى أربعة أمثال حقهـا، وميلـك حـق الطـالق ضعف

ب بالعـدة دونـه، فـال حيـق هلـا أن  دوا مع أا شريكته يف عقـده، وتطاـل
 فأي مساواة بني الرجـل . وإذا خالفته كان له احلق يف ضرا ، تتزوج قبلها

 ـذا اهلجـوم ! واملرأة ميكن أن يزعمها املسلمون لتشريعهم بعد هذا كلـه ؟
 العنيف يقابلك أولئك الناقـدون ، وهـم واثقـون كـل الثقـة أـم ضـربوك

 . الضربة القاضية اليت ال قيام لك بعدها
ــان ال بــد مــن اجلــواب فــال بــد أن نالحــظ أن الناقــدين منــهم  وإذا ك

 أما غري املنصفني فـال املنصف، الذي ال يعلم احلقيقة، ومنهم غري املنصف،
 ، ومهما كثر املصفقون هلم، وأما املنصفون قيمة لقوهلم مهما ارتفع صوم

ـا ال نـزعم املسـاواة  فال بد لنا أن نذكرهم مبا بدأنا به هذه القضية، وهـو أن
 للمرأة يف هـذا والتفضيل يف احلقوق وال نقرها، ولكنا نزعم العدالة والرمحة

 ، واالخـتالف حسـب الطبـائع التشريع، وليست املشكلة يف وجود التمييـز
ـاس علمـي واقعـي، وقـد إمنا املشكلة  يف كونه متييزاً ظاملاً ال يقـوم علـى أس

 إن املـرأة والرجـل كـل منـهما “ : قلت يف بدايـة احلـديث عـن قضـية املـرأة
 فهما يف احلقوق والواجبات اإلنسانية سواء بال متييز، ومها يفترقـان ، إنسان

ذكورة وأنوثة، فال بد من التفريق بينهما يف كـل حـق وواجـب ينشـأ عـن
ــهما الــذ  كورة واألنوثــة، حبيــث يضــمن املصــاحل لكــل منــهما، ويــدفع عن

 ، فكل حق أو واجب ينشأ عـن األنوثـة فـال نصـيب للرجـال فيـه، املفاسد
. ” وكل حق أو واجب ينشأ عن الذكورة فال نصيب للنساء فيه
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 ومن نظر يف التشريع القرآين هـذه النظـرة وجـد املـرأة أعظـم حقوقـاً
 نـا يف هـذه االنتقـادات نظـرة ضـمان املصـاحل وإذا حنن نظر . وأقل واجبات

 ودفع املفاسد عن املرأة وجدنا العدالة والرمحة اللذين يقـر مـا كـل عاقـل
 . منصف

 ولنبدأ بقضية املرياث اليت جتعل املرأة ـ حسب قوهلم ـ نصـف إنسـان،
 فهؤالء الناقدون ينظرون إليها نظرة مبتورة عن سائر حقوق املـرأة املاليـة يف

 القرآين، وال يتنبهون إىل أن حق القوامة يعفي املرأة من النفقة على التشريع
ة علـى أطفاهلـا عنـد  نفسها عند وجود الزوج أو األب، ويعفيهـا مـن النفـق

 أو أي قوام آخر عليهم، فمسؤوليتها املالية أقل من مسـؤولية ، وجود أبيهم
 . الرجل كثرياً

 يف طي كان حظ املرأة وإذا كانت العدالة أن يأخذ اإلنسان بقدر ما يع
 أوفر من حظ الرجل، كما يظهر لكـل مـن تأمـل الواجبات واحلقوق املالية

 . ذلك بعقل منصف ونظرة شاملة
 وتشبه مسألة املرياث عندهم مسألة اإلذن للزوج بضرب زوجتـه، بـل

 دون مالحظــة هــذه أغــرب، وهــي ال ميكــن أن تــدرك إدراكــاً صــحيحاً،
ـ ودون مالحظـة احلكمة واملصلحة يف نظام القوا  مة اإلسالمي ـ كما تقـدم 

 دون مالحظـة أن احلاجة املاسـة يف األسـرة إىل مـن يقـوم بـدور احلـاكم، و
 اإلسالم يريب أتباعه رجاالً ونساء على العدالة، وحياسبهم عليها يف احملـاكم
 كما حياسبهم عليها يف اآلخرة، وأن على املرأة وأوليائها أن خيتاروا اإلنسان

ين واخللق، حبيث ال يظلـم زوجتـه، وال يضـرا إال حـني تـأىب الصاحل الد
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ـانون اليت أوجبها أداء واجباا ـ  الشرع يف احلياة الزوجية، والشرع هو الق
 الذي تزوجا على أساسه ورضيا به حكماً بينـهما ـ وتـأىب قبـول النصـيحة

 . وتأىب العودة إىل احلق بعد اهلجران
ــة، وقــد بينــا يف املقــاالت الســابقة ضــر ــاة الزوجي  ورة القوامــة يف احلي

 وضرورة أن تكون يف يد الرجل دون املرأة، فإذا عرضت مشكلة يف احليـاة
 الزوجية كان أحق الناس حبلها هو القوام على شأن األسرة وشأن الزوجـة،

 ه ال ولكنـ ـ كمـا يعاقـب القاضـي املخـالفني ـ ولو أدى ذلـك إىل الضـرب
 . ” ري مربح ضرب غ “ يؤذي، وال يترك أثراً، فهو

 ال فهي تعجز عـن ذلـك، : أحيق هلا أن تضربه إذا شذ ؟ قلنا : فإن قالوا
 وهي غري مكلفة بإصالحه؛ ـ وهو األقوى جسدياًـ وتعرض نفسها النتقامه

ا ليست قوامة عليه لعدم وجود صفات القوامة لديها، فاخلري هلا حيئنـذأل 
 . الختالف أن تذهب إىل القاضي كما يذهب إليه كل الناس عند ا

 وليس التمرد : إن الضرب ليس وسيلة إصالح إنسانية ؟ قلنا : فإن قالوا
 ة السلبية عقوب وال سيما إذا كان مع رفض الصلح، ورفض ال ، تصرفاً إنسانياً

 بــاهلجر، فــالقرآن مل يــأذن بضــرب املــرأة دون عــذر، ولكــن أذن بضــرب
ــا ــذلك فق ــد صــرح ب ــيت ال ينفعهــا نصــح وال هجــران، وق  : ل املتمــردة ال

 والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن {
 . ] 34 / النساء [ } فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً

 بلـى، : إن الضرب ليس طريقـة صـحيحة لإلصـالح ؟ قلنـا : فإن قالوا
ـان يريـد غصـب ـ وكل الناس ـ تستعملونه، أرأيـت إذا هامجـك إنس فأنتم 
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 ان علـى طفلـك، ومل تسـتطع أن تكفـه إال شيء مما لديك، أو يريـد العـدو
 بالعنف أكنت تتركه يفعل ما يشاء أم تردعه بالعنف بيدك أو بيـد الشـرطة

 ، فقـد نفـع العنـف : أردعه بالعنف ـ وال بد مـن ذلـك ـ قلنـا : ؟ فإن قلت
 وارتدع به كل إنسان متطاول، يعلم أن الناس يردعونه بالعنف لـو اعتـدى

 . عليهم
 أا إن شذت عن احلق ردعها زوجها ـ اسـتقامت واملرأة ـ إذا علمت

 وأبعـد عـن ، حياا الزوجية وحيـاة زوجهـا وأطفاهلـا، وكـان ذلـك أنفـع
 ، بل خري مـن وخرياً هلم مجيعاً من تدمري األسرة واضطراا وقلقها ، الفساد

 اللجوء إىل احملاكم إلدخـال احلكـام يف خصوصـيات األسـرة، مـادام ذلـك
 . ممكناً مرجواً
 يش الدعوة إىل حرية املرأة ومساواا بالرجل منـذ زمـن ا رب يع إن الغ

 إن املـرأة تضـرب إىل حـد اجلنايـة : طويل، ولكن إحصائياته ما تزال تقـول
 تافهة أو أنانية، وال جترؤ على الشكوى خوفـاً مـن انتقـام ألسباب اجلسدية

 الرجل، ومع ذلك ينتقدون النظام اإلسالمي ألنـه يـأذن بضـرا لإلصـالح
 ط، ولو رأت نساؤهم املـرأة املسـلمة مـع زوجهـا الصـاحل لكُـن هلـا مـن فق

 . احلاسدين، ولرددن أشد الرد على الناقدين
 أما نظرة الغربيني ومقلديهم إىل الطالق فهي نظـرة جزئيـة جانبيـة، ال
 تنظر إىل املوضوع من مجيع جهاته، ال سيما أـم ال يراعـون حاجـة املـرأة

ـاون اإلنسـاين ة اجـة طبيعيـة تقتضـيها طبيعـ إىل قوامة الرجل، وهـي ح  التع
بينهما، حبيث حيمل هو املسؤوليات الشاقة، وحتمل هي ما يناسب طبعهـا،
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 ورعايــة ملصـاحلها ومحايــة هلـا وإنفــاق ، فـإذا الحظنـا أن القوامــة مسـؤولية
 رعاية ألطفاهلا، أدركنا أنه أحق منـها مبسـؤولية إـاء هي عليها، وكذلك
 ال سيما إذا الحظنا أن عواطفها غالبة، وأنه أكثـر سـيطرة احلياة الزوجية،

 على عواطفه، وأنه أكثر اجلانبني خسارة عند هـذا القـرار؛ إذ يكـون عليـه
 . حتمل املسؤولية املالية هلذا القرار، واملسؤولية األسرية، وهي رعاية األوالد
 بل ومع ذلك فإن التشريع القرآين مل حيرمها حق إاء احلياة الزوجية،

 أذن هلا به على أن يكون ذلك عند القاضي، أو عند حكـم يتراضـيان عليـه
 ، وتتحاور مع أهلها وذويهـا من أهلها ومن أهله، حىت تراجع نفسها كثرياً

 . قبل اختاذ هذا القرار اخلطري، فال تندم عليه بعد فوات األوان
 ون أما زعمهم أنه قد يظلمها بقرار الطالق فيوقعه بال ذنب منها، وتك

 أن حياـا معـه وهـو ال يريـدها : هي حباجة إىل البقـاء يف بيتـها ؟ فجوابـه
 حيئنذ تعين شركة بينهما باإلكراه، وبقاؤها معه رغم ذلـك، ورغـم تفوقـه
 عليها يف القوة البدنية يفتح عليها باب الظلـم أكثـر، وال ريـب أن الطـالق

ة سـوء وهـذا جـزء مـن حتملـها وحتمـل أهلـها ل أرحم من تلك احلياة،  عاقـب
 وقد جنـت علـى نفسـها أصـالً يـوم تزوجـت إنسـاناً ـذا اختيار الزوج،

 . املقدار من ضعف اإلنسانية
 أما مسألة تعدد الزوجات وأن حظ الرجل فيها يعـادل أربعـة أضـعاف
 املرأة فهي كلمة تقوم على مـوازين شـهوانية ال إنسـانية، فتعـدد الزوجـات

 منكر يف نظر احلضارة الغربية ألمرين
. أنه ليس مساواة يف احلظ الشهواين بني الرجل واملرأة : أوهلما
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 . أن الزوجة الثانية تزاحم األوىل على حظها من الزوج : وثانيهما
 فعند النظـر إىل الفـرق اجلـوهري بـني الرجـل واملـرأة : أما األمر األول

 مـع أي ضرورة منع تعـدد األزواج، وتقدمي مصلحتها فيه، تظهر ضرورته،
 عدد الزوجات؛ وذلك ألن املرأة حبكم طبيعتها مسؤولة عن احلمـل اإلذن بت
 ويف التعدد يضيع املسؤول من األزواج عن الطفـل وعنـها، وحيـرم ، وتوابعه

 طفلها من نعمة األبوة، كما يكون يف اإلباحية املطلقة بدون زواج، وفـوق
 اً كم حا ذلك فإن الرجل حبكم الفوارق الطبيعية بينه وبينها يكون يف األكثر

 ومعيشـتها حتـت سـيطرة . عليـه كم حىت لو أعطاها القانون حق احل ، عليها
 وكل من يكون حتت قيـادتني معـاً . اثنني تنتج هلا الشتات والقلق واإلرهاق

 . يكون مشتتاً قلقاً مرهقاً
 فهو أمر قـد : وأما العدل بينهما يف مسألة الزواج بتحرمي التعدد عليهما

 تزوجت وضمنت لنفسـها رجـالً حيميهـا ويرعـى يكون يف صاحل املرأة اليت
 شؤوا، وتكمل به إنسانيتها، كما تكمـل ـا إنسـانيته، وتكمـل نفسـها
 بشعور األمومة حني يأتيها الولد، ولكنه لن يكون يف صاحل عموم النساء يف

ـاء علـى الرجـال  ـ يف اتمـع ككـل؛ ألن الواقـع يشـهد بزيـادة عـدد النس
وهذا أكثر ما يظهر يف حاالت احلـروب، تمعات، األكثرية الساحقة من ا 

 وهؤالء النساء اللوايت يبقني بال أزواج أين يذهب اتمـع ـن ؟ أيـرميهن
ــان ؟ ـاوي احلرم  أوىل تني فــأي املصــلح ! يف مهــاوي اإلباحيــة، أم يف مهـ

 أنانية الزوجـة األوىل ـ الـيت حـازت نعمـة القوامـة، ونعمـة منفعة : بالرعاية
األمومة، فال تريد أن تشاركها األخرى فيها ـ أم مصـلحة الزوجية، ونعمة
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 أو اإلباحية ، األخرى ـ اليت ال خيار هلا عند عدم التعدد إال احلرمان الكامل
 ولو كانت األخـرى مكاـا ! اليت تؤذيها وتؤذي األطفال واتمع كله ـ ؟

 نـع بـأن الرضـا جبـزء مـن نعمـة ت ملا رفضت أن تكـون زوجـة ثانيـة، بـل تق
دري الشـبعان ال زوجية والقوامـة واألمومـة أفضـل مـن احلرمـان الـذي ال ـي

 . ، وال يرأف حبال احملرومني طعمه
 وعجيب أمر هؤالء الناقدين يعيشون على اإلباحية، وتعدد اخللـيالت،
 حيث تكـون املـرأة للمتعـة بـال حقـوق هلـا وال لطفلـها، ويرفضـون تعـدد

 فأي الفـريقني ! ة الكاملة حيث تنال هي وطفلها احلقوق األسري ، الزوجات
 ! أحق بالنقد يا عقالء الدنيا من أنصار املرأة ؟

 ومرة أخرى يشعر الناظر املتبصر أن آراءهم وانتقادام تأيت من نظـرة
 فـريون اإلباحيـة جانبية غري شاملةـ  حتكمها املألوفات الـيت عاشـوا عليهـا،
 اتمــع، ومتلــؤه مبــدأ إنســانياً، رغــم أــا تــدمر احليــاة األســرية، ومتــزق

 العدالـة احلقيقيـة والرمحـة مبنظار ون نظـر ي ال باألمراض اجلسمية والنفسية، و
 تلـك العدالـة الـيت حتفـظ . اليت تتميز ا أحكام التشـريع القـرآين احلكـيم

ــراد، وتصــوم مــن التمــزق واألمــراض اجلســمية  اتمــع واألســرة واألف
 حيارب التعدد، ىل اإلسالم ملنتسبني إ ومن العجيب أن نرى بعض ا . والنفسية

 } فـإن خفـتم أال تعـدلوا فواحـدة { : ويزعم أن القرآن مل يأذن به ألنه قال
 ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـني { : قولـه دليل والعدل غري ممكن بـ ] 3 / النساء [

ـار علـى الواحـدة عنـد ] 129 / النساء [ } النساء ولو حرصتم  فـإذا أمـر باالقتص
. دد غري جائز أصالً عدم العدل، والعدل غري ممكن فالتع
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ة علـى أن املمتنـع هـو  وهم يعرضون عـن سـياق اآليـة وألفاظهـا الداـل
ــت ــة األخــرى، ودل ــة الــذي شــرطته اآلي  العــدل القلــيب، ال عــدل املعامل
 األحاديث النبوية عليه، وجيعلـون الكـالم اإلهلـي كالعبـث يسـمح بالتعـدد

 . ومينعه حقيقة حني يعلقه على شرط مستحيل ، لفظاً
 ني مــن حكــم اهللا يقتضــي أن تكــون األكثريــة ب ر ه هــؤالء املتــ وتأويــل

 خمـالفني ألمـر اهللا، وأن رسـول اهللا ـ رضوان اهللا عليهم ـ الساحقة من الصحابة
 فـرأوا ، قد أقرهم على خمالفة اهللا، فليتهم عرفوا حكمة اهللا يف أحكامـه %

 : ما فيها من الرمحة بعباده، وقالوا قول أهل اإلميان
وال أن هـدانا اهللا لقـد احلمد هللا ال { دي ـل  ذي هـدانا هلـذا ومـا كنـا لنهـت

 . ] 43 / األعراف [ } جاءت رسل ربنا باحلق
. صدق اهللا العظيم
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 الرحـمة
 ! ؟ حق الظامل أم املظلوم

) 1 ( 
ـ حني يعترضون عليـه ـ هـو أنـه ال  أول ما يقابلك به خصوم اإلسالم 

 نظام العقوبـات فيـه نظـام وحشـي يناسب التقدم احلضاري اإلنساين؛ ألن
 يقوم على ضرب الرقاب، وقطع األيدي، وجلد الظهور؛ وألنه يوقـع هـذه
 العقوبات يف أحوال ال تستحقها، فـالزاين يـرجم ألجـل تصـرف شخصـي
 بينه وبني اليت تشاركه، والسارق تقطع يده يف مقابل شيء من املال، مهما

ـا يكـون سـرق عـن حاجـة كثر فإنه ال يساوي قيمـة اليـد اإلنسـانية، و  رمب
 ماسة، ويكون الغين الذي مل يرق له قلبه أحق منه بالقطع، وعلـى افتـراض
 أنه جمرم، فالتقدم العلمي النفسي أثبت أن ارم مريض حيتـاج إىل العـالج،

 العقوبات القاسية ال تصلح نفسـه، بـل ألن ؛ فهو أجدر بالرمحة ال بالعقوبة
 . ه فيمعن يف اجلرمية أكثر تزيده تعقيداً وحقداً على جمتمع

 الذي يناسب عندي يف جوام هـو أن ! فبماذا جنيب هؤالء الناقدين؟
 هؤالء يفيضون رمحة ورقة على ارم، وال يتـذكرون ضـحاياه بشـيء مـن

 يف صـورة إنسـان ـ الرمحة والرقة، فيخيل إليك أن أحدهم إذا رأى وحشـاً
 لطفـل الـربيء املقطـع ينشغل عن ذلـك ا ـ هجم على طفل فقطعه مث أحرقه

 مبنظر ارم املعقد النفس، يرثي له وينعى على اتمع الـذي حرمـه حقوقـه
!! فجعله جمرماً
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 ! أخربونا يا عقالء الدنيا أي اجلانبني أحق بالرمحة اـرم أم الضـحية ؟
 فهؤالء الناقدون للتشريع القرآين يزعمون أن ارم مريض نفسياً ينبغـي أن

 فســية ترحيــه جبوهــا اجلميــل ونعيمهــا الرغــد ورعايتــها يوضــع يف مصــحة ن
 اللطيفة، حىت تزول عنه عقدة الرغبة يف اإلجرام، ولو أنت أردت أن ختتـرب
 أحدهم فسلمته مسدساً يف وقت هجوم اللصوص عليه يريدون مالـه فضـالً
 عن نفسه، الال عليهم رمياً بالرصاص دون تريث، فيثبت لك أنه رحـيم

 ن الضـحية غـريه وغـري ذويـه فيتكـرم بـالعفو، لكـن علـى بارم حني تكو
 وهؤالء حـني يقـدمون نظريتـهم تلـك يف . حساب اآلخرين ال على حسابه

 العقوبات حيسبون أم ارتقوا قمة التحضر واإلنسـانية، وصـار مـن حقهـم
 أن يسخروا من نظم العقوبات كلها، السيما النظم اإلسالمية؛ ألا جعلته

 . لعالج هدفاً للعقاب ال ل
 أهدافـه وأساسـياته ورعايتـه : ولو عمقوا النظر املنصف يف التشريع القـرآين

 ه لعلموا أنه مل تفته نظرة العطف والرمحة على اتمـع لكل رعايا االجتماعية
ـاتمع فبمكافحـة اجلرميـة مكافحـة كاملـة، . وعلى ارم مجيعاً  أما رمحته ب

رم فتوقيتـها قبـل أن يرتكـب حىت يعيش بطمأنينة وأمان، وأمـا رمحتـه بـا 
 جرميته، وذلك بتأمني احلاجات األساسية له، حىت ال يقـع يف عقـدة احلقـد

 ، إن أمكنه العمـل العمل الشريف تأمني عن طريق تقدم إليه على اآلخرين،
 عـن طريـق ف وإال عن طريق كفالة األهل إن كانوا قادرين على ذلـك، وإال ف

 وإال فعـن طريـق إلـزام احلـاكم ل إن وجد، رعاية اتمع له، أعين بيت املا
على القادرين إن مل يوجد بيت املال، مث حبمايته من عدوان املعتدين لألغنياء
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 حىت ال ينتقم منـهم بنفسـه فيكثـر الفسـاد، مث بإعالمـه عـن ماله وحقوقه،
 حـىت يرتـدع عنـها مسـبقاً، العقوبة اليت تنتظره فعالً إن جترأ على اجلرميـة،

 ه تربية اعتقادية أساسها أن الناس سواسـية كأسـنان املشـط، وقبل ذلك كل
 وأن كل إنسان حماسب على خطئه وظلمه يف العاجـل ويف احليـاة اآلخـرة؛

اجلميع هو احلاكم األعظم، الذي ال يرضـى بظلـم أحـد، وال ألن اهللا رب 
 ينجو من عقابه جمرم، وهو حيـب العفـو، لكـن ال جيـرب املظلـوم عليـه؛ ألن

 . للظامل على املظلوم وإضاعة حلقه ذلك حيف
 فإذا مل ينفع ذلك كله يف كفه عن اجلرمية فليس اتمع هو الذي عقـده
 وساقه إىل اجلرمية، فهذه الوقاية الكثرية تنتج إنساناً سوياً، واملتجرئ بعـدها

 وحقـده الـذي ال وأنانيتـه جشعه سبب على اجلرمية فاقد الشعور اإلنساين ب
 بالعقاب ال يردعـه عـن اجلرميـة إال خوفـه منـه، وإذا مل مربر له، فهو جدير

 يردعه هذا اخلوف كان حقه من الرعاية قد انتهى، وكان العقاب له جـزاًء
 أجــواء املصــحات النفســية ، وفاقـاً، وكــان الرفــق بــه يف األجـواء الرحيمــة

 بنعيمها وحدائقها ورعايتها إغـراء لـه باجلرميـة قبـل الوقـوع فيهـا، وإغـراء
تمع كله يف سـبيل فـرد شـاذ مل مبعاودا بعد الوقوع فيها، وإمهاالً ألمن ا 

ه بعـد  ينجع فيه العالج قبل اإليغال يف طريق اجلرمية، ويستبعد أن ينجـع فـي
 فتقدمي موانع مرض اإلجرام هو احلـل األمثـل، وجعلـه . كل االستبعاد ذلك

 ت فاتـت قبل وقوع اجلرميـة أهـم مميـزات الشـريعة القرآنيـة، وهـذه املميـزا
. أصحاب النظرية اليت جتعل العالج بعد وقوع اجلرمية
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 ولذلك جند بعـض الـدول الغربيـة نفسـها مـا زالـت يف موقـف احلـذر
 وكـم يتركـون، ومـىت ، كم يأخذون منها : الشديد من العمل ذه النظرية

 ومىت يفعلون ذاك؟؟ ، يفعلون هذا
 وب للوقاية قبل وأما يف التشريع القرآين فقد اعتمد قضية الرعاية كأسل

 واعتمد أسلوب العقـاب بعـد اجلنايـة ، حصول اجلناية، فقلل وقوعها كثرياً
 حسماً ملادة اإلجرام ـ كما يقطع العضو الفاسد من البدن ـ وحفظـاً لسـائر

 ويفتكوا مبن تصل إليه أيديهم من ، اتمع من أن يقض ارمون مضاجعهم
عطـى كـالً منـهما توقيتـه الناس، فجمـع هـذا التشـريع بـني العالجـني، وأ

 . املناسب، ووضع الرمحة والرفق يف موضعهما املناسب
 وأما اعتبار ارم مريضاً نفسياً بعد وقوع اجلرمية حبيـث يكـون مرضـه
 مقتضياً إلغاء العقوبة، فهذا إمنا يكـون يف اإلسـالم عنـدما يصـل املـرض إىل

 يعي السليم الذي خيرج صاحبه عن التصرف الطب ، درجة االضطراب العقلي
 كانون، وهذه احلالة استثنائية، ال يعتـرب فيهـا جمرمـاً أصـالً، ومـع فيكون

 ذلك ال يضيع حق الضحية إطالقاً، بل تعوض الضـحية أو أهلـها مـن مـال
 ذلك انون أو مال أسرته، حسب نظام األسرة التعاوين اإلسالمي يف هذه

 . احلالة
 قد يضطر إىل اجلرميـة كالسـارق وأما ما يقوله املعترضون من أن ارم

 الذي يسرق بسبب اجلوع وحنوه من احلاجات املاسة، فيكون الغـين الـذي
 االدعاء مل يساعده قد ساقه إىل أن يسرق منه، فهو أحق بالعقاب منه، فهذا

غفلة منهم أو جهل بتفصـيالت التشـريع القـرآين، فالنظـام االجتمـاعي يف
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 ومع ذلك فإا حـني ، من هذه احلاالت هذا التشريع له دروع كثرية واقية
 وتعفـي السـارق مـن العقوبـة، ومـن أهـم تلـك ، تقع تؤخذ بعـني االعتبـار

ــة ــدروع الواقي ــه : ال ــري حــىت ال لك ــاة للفق ــدفع الزك ــزم ب ــين مل  أن الغ
 وإن مل تكف الزكاة وجب عليه أن يدفع له زيادة عليهـا حـىت . الضرورات

ـإن أىب تزول ضرورته، وإذا امتنع عن أداء الز  كـاة أجـربه القاضـي عليـه، ف
 ا عـن نفسـه قاتلـه احلـاكم حـىت يـدفع الزكـاة أو  وكان عنده قوة يدافع

 وهكذا يظهر أن اإلسالم ال يعاقب السارق إال بعد ضمان حاجاته، ميوت،
 وقد بلغ نظام الزكاة وتوابعها من ضمان الضـرورات واحلاجـات األساسـية

 أبواب املساجد عاماً كامالً فال جتـد لكل فرد أن كانت الزكاة تعرض على
 من يأخذها، ومن تعفف عن الزكاة كان أبعـد عـن السـرقة بعـداً شاسـعاً،
 وهكذا يظهر أن عقوبة الغين الباخل حبق الفقـري أشـد مـن عقوبـة السـارق

 اإلسالم ال يعاقبه إال أن يكـون مسـتغنياً بينما نه إال فقرياً، و الذي ال يتصور
 . عن السرقة

 ل جرمية طوارئ تطرأ عليها تغري نظرة التشـريع إليهـا وإىل وكذلك لك
 أي منع تطبيق ” درء احلدود بالشبهات “ حىت إنه جعل من قواعده ، عقوبتها

 . العقوبة عندما تكون اجلرمية حماطة بشبهة
 بقيت علينا شبهة مما يلقيه خصوم اإلسالم حول نظـام العقوبـات فيـه،

 وال تليـق مبعاملـة ، التربية اإلصالحية أن العقوبات القاسية ال تنفع يف : وهي
 عصــر حقــوق : اإلنســان، الســيما يف عصــر احلضــارة اإلنســانية املعاصــرة

. اإلنسان
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 وهو أن العقوبات القاسية ال تنفـع يف : أما اجلزء األول من هذه الشبهة
 التربية اإلصالحية؟ فجوابه من جهتني

ـو سـلمنا بـذلك فـإن هـذه العقوبـات : أوالمها  ليسـت المية اإلسـ أنا ل
 وسيلة أساسية للتربية؛ ألن تربية اتمع لدى التشريع القرآين مرحلة تسبق

 الفعلـي الـواقعي عـن والعقوبـة للـردع ـ كمـا تقـدم ـ وقوع اجلرميـة كـثرياً
 . ، مث يأيت دور العالج اجلرمية، وليست جمرد عالج

 لـون على حالتها هذه اليت يعم أننا ال نسلم بصحة هذه النظرية : الثانية
 فهي جمرد نظرية، وليس هلـا أن بعض علماء النفس ال يسلم ا، ا، كما

ة الثابتـة،  وألن من األسس العلمية ما يرقى ا إىل مسـتوى احلقـائق العلمـي
 الواقع يشهد بأن كثرياً من الناس يقدمون على اجلرمية إذا أمنوا العقاب، فال
 جتد جمرمـاً إال وهـو حيـاول أن خيفـي جرميتـه اتقـاء العقـاب، ولـو اسـتيقن

 أمـران يف واقـع ضرورة العقوبـة العقاب الرتدع عن جرميته، والذي يؤكد
 : اتمعات اليت تعمل ذه النظرية

 رم يكـون عنـدهم يف فتـرة العـالج مسـجوناً، والسـجن أن ا : أوهلما
 . عقوبة بال ريب

 هو أن احلرب مشروعة للدفاع عن الـنفس عنـد كـل األمـم : وثانيهما
 ويف كل القوانني، ومن تأمل فيها مل جيدها إال نوعاً من الردع القاسـي عـن
 اجلرمية، وإذا نفع الردع القاسي يف تعويد الشعوب على ترك العدوان كـان

 أيسر وأهم، فكما أن هنالك شعوباً ال يردعها أكثر و فعه يف تعويد األفراد ن
كذلك هناك أفراد ال يردعهم عـن العـدوان ، عن العدوان إال خوف عواقبه
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 إال خوف عواقبه، وما الشعوب إال جمموعات كبرية من األفراد، فإذا صـح
 صـار أن ترتدع الشعوب بالعنف عن العنف صح أن يرتـدع األفـراد، فـإذا

 . االرتداع عادة فتلك مثرة التربية
 وهو أن الضرب والقطع وأشباههما : وأما اجلزء الثاين من هذه الشبهة

 أن : من العقوبات ليست وسيلة تليق باإلنسانية يف عصر احلضارة ؟ فجوابه
 احلروب أقسى كثرياً من الضرب والقطع، ال تقتصر على العصا والسكني،

 وتنشر القتل والتشويه والدمار، فكيـف كانـت بل تستخدم احلديد والنار،
 وسيلة حضارية يف ردع عدوان املعتدين، ومل يكن الضـرب والقطـع وسـيلة

 ! وبأي ميزان صح ذاك ومل يصح هذا ؟ ! حضارية يف ردع عدوان ارمني؟
ـق تقـدمي رمحـة ـاتمع وأمنـه، ومنط  إن املنطق السليم ـ منطق الرمحة ب

 إن أكثر العقوبات حضارة هي أكثرها : ـ يقول الضحايا على رمحة ارمني
 وردعاً لذوي القلوب القاسـية، السـيما إذا ، وتقليالً للجرمية ، ضماناً لألمن

 كانت بعد استنفاذ كل فرص الوقاية من اجلرمية بالتربية اخللقية والضمانات
 . الشاملة الكاملة، كما هو احلال يف شريعة اإلسالم االجتماعية

 م اإلنسانية احلضارية من هـذا النظـام احلكـيم يف شـدته أين تلك املزاع
ـذين تـوزن عنـدهم ورمحته، وأيهما أحق باالنتقاد عند العقـالء املنصـفني  ال

 القــوانني مبيــزان األمــن، وضــمان املصــاحل، ودفــع املفاســد، ال بالنظريــات
 . القاصرة املفتقرة إىل التجربة الواقعية والرباهني العلمية

. اء اهللا تعاىل وللحديث بقية إن ش
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 الرحـمة
 ! ؟ حق الظامل أم املظلوم

) 2 ( 
 مل تستوف املقالة السابقة اجلواب عن األسئلة اليت ذكرت يف أوهلا على

 اـام : لسان ناقدي التشريع القرآين، وكلها جتتمع يف دائرة واحـدة، هـي
 نظامه يف العقوبات بأنه نظام وحشـي كلـه ذبـح وقطـع وجلـد، وأن هـذه

 قوبات تنال ناساً وقعوا يف أخطـاء يسـرية إذا قورنـت بتلـك العقوبـات، الع
ـاء شخصـية ال وقعوا يف كعقوبة القاذف باجللد، والسارق بالقطع، أو  أخط

 تضر إال صاحبها، وال ينبغي أن حياسبه عليها غريه كعقوبـة شـارب اخلمـر
 بـاً تنـاهلم علـى أمـور طبيعيـة ال يصـح أن تعتـرب ذنو منها عقوبات باجللد، و

 كالتصرفات اجلنسـية، وحـىت حـني تكـون العقوبـة منطقيـة بعـض الشـيء
 ، كإعدام القاتل تظهر يف اإلسـالم بشـكل فظيـع كضـرب الـرأس بالسـيف

 بينما تقع هذه العقوبة يف البالد املتحضرة الـيت مل تلغهـا حـىت اآلن بصـورة
 ،هكـذا يقـول أقل فظاعة كالشنق أو اخلنق بـبعض الغـازات السـريعة التأثري

 خصوم اإلسالم
 مل جيعلـوا أـم ـ كمـا قـدمت مـراراً ـ إن مشكلتنا مع هؤالء الناقدين
 جعلوا واقعهم ومـألوفهم مـن األنظمـة العلم واملصلحة احلقيقية مقياساً، إمنا

 واألفكار مقياساً لكل األنظمة واألفكار، فما وافقـه كـان حضـارة وتقـدماً
 رغــم أــم مــازالوا ، وعلمــاً، ومــا خالفــه كــان وحشــية وختلفــاً وجهــالً

 وهذا يـدل علـى يكتشفون بني حني وآخر يف قوانينهم أخطاًء فيصلحوا،
وحنــب أن نــذكرهم ـ قبــل أن نبــدأ مبناقشــة أن ذلــك اليصــلح مقياســاً،
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 هو مقدار ما فيـه مـن : انتقادام ـ أن القياس الصحيح للمجتمع احلضاري
 ن القياس الصـحيح للنظـام وأ ومسو املبدأ، واإلخاء، ، واألمن وفرة احلوائج،

 هـو مقـدار أثرهـا يف إجيـاد ذلـك اتمـع، : احلضاري واألفكـار احلضـارية
 وليســت قيمتــها بعباراــا الرباقــة، وال بأحالمهــا الشــعرية، وال بنظرياــا

 . ومل الضحية وأمن اتمع من حساا ، العاطفية اليت ترحم ارم
 شامل فيهـا جوانـب مـن الرمحـة والعقوبة القاسية إذا أدت إىل األمن ال

 : ثالثة
 قلة من تناهلم العقوبة؛ ألم إذا علموا ا أقلعوا عن اجلرمية قبل : أوهلا

 اهلجوم عليهـا فنجـوا مـن العقـاب، وقـد ذكـرت بعـض كتـب التـراث أن
ـ وهي العهد النبوي والراشدي ـ ني ع ب عقوبة الرجم نفذت يف خالل أر  سنة 

 . ست مرات فقط
 أهم ـ تقليل ضحايا اإلجرام حـني يرتـدع اـرم خوفـاً ـ وهو : وثانيها

 من العقوبة، فهم أحق بالرمحة ممن حتوم أفكارهم يف عامل اجلرمية، وإن كفوا
 . عنها خوفاً من العقاب

ــق : وثالثهــا ــاة القل ــة اتمــع مــن حي ــب ـ محاي  ـ وهــو أهــم اجلوان
 لقسوة اليت اإلجرام، فإذا قيست ا أهل واالنتقام من ، واالضطراب واإلجرام

 تقع على ارم النادر وجوده كانت أرحم وأفضل وأعظم حتضراً مـن رفـق
 بارم يؤدي إىل ضياع الرمحة من تلك اجلوانب الثالثـة بـال ريـب، وكـان
 . ذلك الرفق وحشية وختلفاً؛ ألنه أمثر وحشية وختلفاً بني أفراد اتمـع كلـه

 لذي يضربه على رقبته بالسـيف بل لو قارنا بني عقوبة القاتل يف اإلسالم ـ ا
ضربة واحدة ـ وبني ما تفعله بعض الـنظم عنـدهم ـ وهـو الشـنق أو اخلنـق
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ـا أـا  بالغاز ـ لوجدنا أن العقوبة اإلسالمية أنسب وأرحم بارم نفسه، أم
ـاهدين وردعـاً  أنسب؛ فألن منظر القتل الفظيع أقوى تأثرياً على نفوس املش

 فإنه يفصل الدماغ عـن البـدن يف ثـوان : بالقاتل عن اجلرمية، وأما أنه أرحم
 اء احلياة أكثر من أي طريقة أخـرى إ فينعدم اإلحساس باألمل، ويسرع يف

 نفس، تـ مـوت الـدماغ، وتوقـف ال : القتل، وذلك بثالثـة أسـباب طرق من
 فجمعـت العقوبـة . وخروج الـدم مـن أوسـع جماريـه حـىت يتوقـف القلـب

 الـذي يفكـر يف ر الصـورة العنيفـة يف ردع زيادة أثـ : اإلسالمية بني رمحتني
 حـىت يـأمن النـاس شـره، وختفيـف األمل عنـه بسـرعة موتـه، فـأي اإلجرام

 ! الطريقتني أكثر حتضراً يف نظر العقالء املنصفني؟ وأيهما أحق بالنقد؟
يوقع العقوبات الشديدة على أخطاء يسـرية، إذا اإلسالم إن : أما قوهلم

 قطع يد السارق ـ فإن سـرقته مهمـا كـربت قورنت األخطاء بالعقوبات، ك
ـ وكجلد القاذف ـ وهو الذي يتهم اآلخـرين بـالزىن ـ  ال تساوي قيمة يده 

 فهـذا . فإن إيذاء املتهمني ذا القول مهما عظم ال يساوي أمل مثـانني جلـدة
ذي يكشـف عـن خطـأ الناقـدين، ونظـرم االعتراض منـهم  لـه جوابـه اـل

 ا قطع اليد مقابالً للمـال املسـروق، وهـو وهـم اجلانبية القاصرة، فقد جعلو
 ناتج عن عدم التفكري بنتيجـة السـرقة علـى أمـن اتمـع، فـاختراق األمـن

 ال ، وإقالق الناس بـاخلوف علـى أمـواهلم هـو الـذي أوجـب تلـك العقوبـة
 احلرص على املال املسروق، ولذلك فإن الشرع جعل للمسروق حـداً أدىن

 غـرام مـن الـذهب تقريبـاً، ومل جيعـل لـه حـداً وهو ربع دينار، وهو مقدار
 أعلى، ومىت كان املسروق مبقدار احلد األدىن مل ينظر إليه ومل حيسب مثنـه،
وهذا التوهم وقع قدمياً يف نفوس بعض الزنادقة، وقارنوه بديـة اليـد ـ حـني
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 تقطع عدواناً ـ وهو مخسمائة دينار ذهبية، وهي مقدار ألفي غرام، وصاغوا
 : ، ونسبوه إىل بعض مشاهري الشعراء فقالوا ذلك شعراً

 ما باهلا قطعت يف ربع دينار يد خبمس مئني عسجد وديت
 : فأجابه بعض املسلمني بقوله

 فافهم حكمة الباري ، ذل اخليانة وأرخصها ، عز األمانة أغالها
 ، وليسـت جمـرد مسـو واألمانة هي أسـاس طمأنينـة اتمـع واسـتقراره

 ملـن ال أمانـة إميـان ال ( : شـأا فقـال % لك عظم رسول اهللا ؛ ولذ خلقي
 والقيمة احلضارية هلذه العقوبة هـي هـذا الفـارق اهلائـل بـني اتمـع ) 1 ( ) له

 األمريكي ـ وهو من أكثر الشعوب الغربية تقـدماً ـ وبـني بعـض اتمعـات
 اإلسالمية ـ اليت بقي فيها شيء من عقوبة قطع يد السارق ـ يعرب عـن هـذا

 وهي أن تيـار الكهربـاء انقطـع عـن مدينـة نيويـورك : الفارق حادثة شهرية
 نصف ساعة فأدى إىل سـرقات كـثرية وعمليـات سـطو يف وضـح النـهار،

ـن احملـالت التجاريـة يف حـاج و يشهد كـل بينما  معتمـر بعينيـه أن كـثرياً م
 احلرمني الشريفني تغلق أبواا عنـد الظهـرية وبعضـها يف الليـل بقطعـة مـن

 . قماش، ال أكثر ال
ة احملـدودة  وإذا انتقلنا إىل انتقادهم جلد القاذف وجـدنا النظـرة اجلانبـي
 نفسها، فهذه العقوبة ليسـت مقابـل اإليـذاء النفسـي للمتـهم حـني يسـمع
 االام، ولكنها مقابل الفتنة اليت تنتج عن ذلك، ال سيما أن االام شديد

 : قال اهليثمي ) 96 / 1 ( ، ويف جممع الزوائد ) 12383 ( برقم ) 135 / 3 ( مسند اإلمام أمحد ) 1 (
 و هالل وثقه ابن معني وغريه، وضعفه رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين يف األوسط، وفيه أب “

. ” النسائي وغريه
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 به للعقوبة الشـديدة، عقوبـة احلساسية يف منظار اإلسالم، وأنه يعرض صاح
 الزنا لو ثبت ذلك عليه، وهذا النوع مـن االـام ـ لـوال العقوبـة الرادعـة ـ
 يوقع بني أفراد األمة فتناً كثرية، وميأل اتمـع باالضـطراب والقلـق وكثـرة
 املشاكل، فإذا قورنت عقوبة اجللد بتلك اآلثار السيئة والعواقـب الوخيمـة،

 يف كل املوازين اإلنسانية بال ريـب، ولكـن أولئـك كانت رمحة كبرية جداً
 الناقدين من الغربيني وأتباعهم ال يقدرون هذه العقوبة حـق قـدرها؛ ألـم
 ال يقدرون خطيئة الزنا وأخطارها حق قدرها، بـل ال يرونـه خطيئـة إال يف

 أمــا زنــا الــذين ال أزواج هلــم أوال . احلالــة الــيت يســموا اخليانــة الزوجيــة
 م فهذا ليس خطيئة أصالً، إمنا هو عنـدهم تلبيـة حلاجـة طبيعيـة، زوجات هل

 . وحق من حقوق اجلسد والنفس، يؤدي إمهاله إىل العقد النفسية
 وهذه مغالطة عجيبة يوضحها أن الطعام حاجة جسمية أشد ضـرورة،

 ، ومـع حرمان اجلنس ثار احلرمان منه أشد ضرراً على اجلسم والنفس من آ و
 دنيا أحد يقول إنه ينبغي أن يكـون الطعـام بـال حـدود ذلك فإنه ليس يف ال

 وال قيود، يأخذه اإلنسان حيث جيده، بل وضع له نظاماً للبيـع؛ ألن تركـه
 بدون ذلك يؤدي إىل الفوضى واملشاكل، وكذلك إذا كانت تلبيـة دواعـي
 الغريزة اجلنسية ضرورة فليس احلل يف فوضى اإلباحية اليت حتطـم األسـرة،

 قرابـات ل مـن عطـف اآلبـاء ورعايتـهم، ومـن عطـف كـل ال وحترم األطفا
 ، وهذا كما سبق بيانه أشـد مـن أن يعمـد اإلنسـان إىل والـد ذلـك األبوية

 لـة ال حيـرم مـن سـائر األقـارب، وهـذا ا الطفل فيقتلـه؛ إذ هـو يف تلـك احل
الطريق طريق اإلباحية حيمل املرأة ـ كما تقدم ـ مسؤولية احلمـل والـوالدة،
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 عاية الطفل إذا منعتها عاطفتـها مـن التخلـي عنـه، وهـي أقـل مث مسؤولية ر
 استعداداً للعمل جسدياً ونفسياً من الرجل الذي شاركها املتعـة، وتـرك هلـا

 . املشقة كلها
 فالزنا جرمية عظمى يف حق أضعف النـاس وهـو الطفـل، ويف أضـعف

 يرتكبـها يف حقـه أقـرب ، أحواله وهي حالة كونه محالً عاجزاً عن الـدفاع
 لناس إليه أبوه وأمـه، وإذا كـان القاتـل يسـتحق القتـل فـالزاين أكثـر منـه ا

 استحقاقاً؛ إذ حرمان الطفل من األب وأقارب األب كأنه قتل لكل هؤالء،
 والغريزة ميكن تلبيتـها بطريـق الـزواج، فيكـون الزنـا جرميـة لـيس هلـا داع

 ملـرأة أصالً، والسيما أن اإلسالم يسر سبيل الـزواج، ومنـع ظهـور جسـم ا
 وما فيـه مـن إغـراء، ومنـع اختالطهـا بالرجـال إال عنـد احلاجـة وبشـروط
 خاصة، ومنـع خلوـا ـم؛ لكـي ال يسـهل العـدوان عليهـا، وال يسـهل

ب علـى . خـداعها، وال انسـياقها وراء الغريـزة ـاحلالل وعوـق  ومـن كُفـي ب
 احلرام مل يفكر باجلرمية إال يف أحـوال شـاذة، وهكـذا كـان واقـع املسـلمني

 . حني كان القرآن سلوكهم وقيادم وقاضيهم
 ومشكلة أولئك الناقدين أم نظروا إليها من زاوية واحدة، هي تلبية
 الغريزة، وهو اجلانب اإلجيايب عندهم؛ ألن غاية احلياة عنـدهم هـي التمتـع
 برغائب النفس، وتركوا ذلك اجلانب السليب األهم رغم ما فيه مـن خمـاطر

 دائمـاً عـن األمـراض النفسـية الـيت تصـيب هـؤالء كبرية، وهـم يتحـدثون
 األطفال يف دور احلضانة، واألمراض االجتماعية اليت تصيبهم بعـد اخلـروج
ـام اإلباحيـة هـي السـبب، مث يعيبـون علـى منها، وال يفكرون يف أن حي



) 

 : التشريع اإلسالمي حترمي الزنا وتشديده يف عقوبته، والعقل املنصـف يقـول
ـا مـع قـوة إا أحق اجلرائ م بالتحرمي وبشدة العقوبة؛ وذلك لشدة خطور 

 وهم الدافع الغريزي إليها؛ ليكون ذلك رادعاً قوياً عنها، ومحاية لألطفال،
 . أحق الناس بالرمحة واحلماية

 أولئك القوم الذين جعلوا ـ عليه السالم ـ إن هؤالء يذكروننا حبال قوم لوط
 طيئـة يسـتحق صـاحبها أن ينفـى مـن القريـة اللواط أمراً طبيعياً، والطهر خ

 . ] 56 / النمل [ } أخرجوا آل لوط من قريتكم إم إناس يتطهرون { : قالوا ف
 وقد تقدم أكثر هذا عنـد احلـديث عـن املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة،

 . وأعدته هنا لبيان احلكمة من هذه العقوبة الشديدة
 ظــامني أكثــر أي الن : تــرى مــاذا يقــول أهــل العقــول الســليمة املنصــفة

 حتضراً؟ النظام الذي حيمـي املـرأة والطفـل داخـل أسـرة، هلـا كـل الرعايـة
 أم ، اإلنسانية، ويعاقب من ينتهك تلك احلماية عقوبة تردع أمثاله عن ذلك

 النظام الذي يضيع املرأة والطفل، وحيرمهما من جو األسرة الطبيعي، ويلغي
 ! من حياة الطفل معىن األبوة والقرابة األبوية؟

 ترى أيـن هـو العلـم !! هذا فضالً عما جتلبه اإلباحية من أمراض فتاكة
 الــذي اشــتهرت بــه جامعــام وعلمــاؤهم يف جمــاالت ، والبحــث الــدقيق

 ! أما أسعفهم يف هذا األمر؟ ؟ الصناعة
 بل إنه ما أسعفهم ولن يسعفهم أبداً؛ ألن القضية ليست قضـية علـم،

 أـم يعرفـون : ، والدليل على ذلـك تربير هلا ال بل قضية سيطرة الشهوات و
نعرفهـا حنـن، ومـع ذلـك ال مينعوـا وال اجلسـمية أكثـر ممـا مضار اخلمـر
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 عنـدهم يعاقبون عليهـا، بـل يعيبـون علينـا العقـاب؛ ألن اإلضـرار بـالنفس
 مسـألة شخصـية، واإلنسـان حـر بنفسـه، وكـأن عنـد القـوم عقـدة امسهـا

 ت إضراراً بـالنفس، لكـن هـل ولو كان ، احلرية، حىت إم يقدسون احلرية
 إن هلـا : ن شرب اخلمر إضرار بالنفس فقط؟ أما األطبـاء فيقولـون أ صحيح

 وأحقهم برمحته ، أضراراً على النسل، فمتعاطيها يؤذي ا أقرب الناس إليه
 . يف الوقت الذي ال ميلكون فيه الدفاع عن أنفسهم ولو بالكالم

 ترتكـب حتـت تـأثري اخلمـر، وأما احملاكم فتشهد أن كثرياً من اجلـرائم
 حني يفقد اإلنسان متام السيطرة على تصرفاته فيؤذي قريبـه أو صـديقه، أو
 يزين بابنته وأخته، كمـا أن إحصـائيات احلـوادث تشـهد بكثـرة الضـحايا

 . الذين يسوقون مركبام وهم سكارى فيقتلون أنفسهم ويقتلون اآلخرين
 شـرب اخلمـر مسـألة ترى هل ميكن لعاقل بعد هذا كلـه أن يقـول إن

 بـل هـل ميكنـه أن ! أو ميكنه أن يستنكر العقوبـة الرادعـة عنـها؟ ، شخصية
 يستنكر شيئاً من العقوبات اإلسالمية؟

 أما غري املنصف فيمكنه أن يقول ما يشاء، وأما املنصف فأراه إذا تدبر
 األمـن : ، وتذكر ذلـك األمـن الشـامل يف بـالد اإلسـالم املسألة تدبراً يسرياً

 ي حتقق قبل انقضاء عصر الصحابة، فكانـت املـرأة تسـري وحيـدة علـى الذ
 من احلرية ـ ختترق قلب الصحراء ومتر بالقرى واملدن ـ حـىت تطـوف ناقتها

 ـ والناقـة مـال كـثري ) 1 ( بالبيت احلرام، ال ختاف الطامعني ـا، وال بناقتـها
 نصف وتـذكر يومئذ، وكانت تراق من أجله الدماء يف اجلاهلية ـ لو تدبر امل

). 3400 ( صحيح البخاري، يف املناقب، باب عالمات النبوة، برقم : انظر ) 1 (
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 إمنـا اخلمـر وامليسـر { : يـردد مـع أهـل اإلميـان قـول اهللا تعـاىل هذا لكـان
ــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم  واألنصــاب واألزالم رجــس م

 وهو ينظر عقوبات التشريع اإلسالمي كلـها ـ بل يقول ] 90 / املائدة [ } تفلحون
 ؤالء إال ما أنـزل هـ { : وإىل أثرها العظيم وإسهامها القوي يف أمن اتمع ـ

 ] 102 / اإلسراء [ } رب السموات واألرض بصائر

. صدق اهللا العظيم
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 ؟ الربا حضارة أم ختلف
 أصوات االستنكار تتعاىل كثرياً، ويعلنها خصوم اإلسالم يف كل مكان

 يف التشريع اإلسالمي، حىت تـز منـها قلـوب املبـهورين ” حترمي الربا “ على
 لغربية وتفوقها املادي، فيستسلم من يستسلم، ويتـأول مـن بربيق احلضارة ا

 وماذا يقول الناقدون ؟ وما هو اجلواب احلق ؟؟ ؟ يتأول، فما هي القضية
 إن الدنيا كلها تتعامل به، وكل الدراسات االقتصادية احلديثة : يقولون

 ! يف أرقى اجلامعات العاملية تأخذ به، فلماذا يصـر املسـلمون علـى رفضـه ؟
 هذا مجوداً ؟ وختلفاً عن ركب احلضارة ؟ أليس

 والبنوك ال جترب الناس عليه، إمنا هي تتعامل به مع من يقصدها ليعاملها
 برضاه، والتراضي أساس التعامل اإلنساين، فلماذا يرفض التشـريع القـرآين

 ! هذا النوع من التعامل مع ذلك ؟
 ع يـربح مث كيف يرفضه، ويسمح مبا هو مثله ؟ فالتجـارة وكـل البيـو

 ونظــام املضــاربة ! فيهــا اإلنســان لقــاء مالــه، ويف الربــا يــربح لقــاء مالــه ؟
 اإلسالمي يأخذ فيه صاحب املال رحباً على مالـه فقـط، فلمـاذا حيـق لـه أن

 ! وال حيق له هناك ؟ ، يربح على ماله هنا
ــون، وعلينــا أن ننظــر يف أقــواهلم، ونناقشــها بالعقــل  هكــذا يقول

 ذنا هذه األقوال بـزخم االسـتنكار واالسـتغراب، وحىت ال تأخ . واإلنصاف
 ومة التخلف واجلمود ال بد لنا من مناقشتها واحدة واحدة، ونبدأ مبسألة
التعامل العاملي، فهل كل عمل ينتشر يف العامل حق نافع خال من الفساد ؟



) 

ـر سـكان األرض ـ  أقرب مثال على ذلك التدخنيـ  الذي يتعاطـاه أكث
 يقول إنه نافع أو خال من الضرر ؟ أعتقد أنه ال خيتلف هل يف الدنيا طبيب

 اثنان من األطباء على ضـرره الشـديد، وأعتقـد أيضـاً أن األطبـاء الـذين ال
دري أيهـا  يدخنون هم األقل عدداً بني األطباء فضالً عـن سـائر النـاس، أـت
 القارئ ما هو السبب ؟ السبب هو أن هذه احلضارة احلديثة حضارة تغلبها

 ات، رغم كل الدراسات العلمية طبية ونفسـية واجتماعيـة وغريهـا، الشهو
 أما الدراسات االقتصادية يف أرقى اجلامعات العاملية فكثرياً ما تكون دراسـة
ـا ينبغـي أن يكـون، وإذا  وتقريراً ملا هو كائن ومألوف، ال دراسة وحبثاً عم

 الضـرر نافع خال مـن هو مما ـ عما جيب أن يكون ـ حث املنصف ا وجد الب
 قام ضده الذين ال يعجبهم هذا اجلديد، أو تتضـرر مكاسـبهم اخلاصـة بـه،
 ولــو غضضــنا الطــرف عــن هــذا فــال بــد أن نالحــظ أن هــذه الدراســات
 االقتصادية تأيت بني احلني واآلخر باجلديد الذي تراه أفضل، وتلغي ما كان

 ن القـدمي ورمبا عادت إىل القدمي؛ ألا اكتشفت بعد العمل باجلديد أ قبله،
 وما تراه بعض اجلهـات ورمبا انتقلت من النقيض إىل النقيض، كان أفضل،

 القانونية أفضل، تراه جهات قانونية أخرى ظلماً وفساداً، فأين هو الصواب
 ال يكفي مربراً لقبول اجلديد أن يكـون جديـداً، بـل البـد أن إذن ! واحلق؟

 ي لقبول اجلديد أيضاً أن يكون عدالً وحقاً، ال ظلم فيه وال باطل، وال يكف
 . يكون أقل ظلماً، فالظلم مرفوض قليالً أو كثرياً

ـ حني ينظر إليه اإلنسان النظرة اردة ـ نظام ظـامل،  والتعامل الربوي 
لكنه مألوف مسيطر على الواقع االقتصـادي، لـه أسـاطينه الـذين حيركـون
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ــامل ــاد الع ــ : اقتص ــتحكم باألس ــادية وال ــاليب االقتص ــا باألس ــا إم  واق، وإم
 أو دعائيـة ال ، باألساليب السياسية، وأي خروج عنه جيابه حبرب اقتصـادية

 . هوادة فيها وال رمحة
 وجيعــل هــذا الظلــم عــدالً وإنســانية ، فهــل هــذا الواقــع يغــري األمــور

 بالتأكيد ال، فالظلم املفروض بالقوة السياسية لـيس وحـده هـو ! وحضارة؟
 ة والدعائيـة ظلـم ال يقـل عـن ذاك، الظلم، بل املفـروض بـالقوة االقتصـادي

 . والظلم هو أبشع أنواع التخلف احلضاري وأكثرها وحشية
 لكن ما معىن أن النظام الربوي ظلم ؟ كيف يكون ظلماً وهو تعامـل
 قائم علـى التراضـي؟ وكيـف يكـون ظلمـاً وهـو ربـح كـربح البـائع علـى

 قـدمي جوبـه هذا السؤال ! رأمساله، وكربح الشريك املضارب على رأمساله؟
 } إمنــا البيــع مثــل الربــا { : حيــث قــالوا ، بــه اإلســالم أول مــا حــرم الربــا

 . إمنا الشركة مثل الربا : ومضمون املثال اآلخر ] 275 / البقرة [
 وقبل اإلجابة على هذه األسئلة ال بد من بيان وجـه الظلـم يف التعامـل

 : ونكشف الظلم فيهما الربوي، وذلك يقتضي أن نالحظ فيه حالتني
 كالذي وهو ما يسمى القرض االستهالكي، القرض للحاجة، : ىل األو

ـاحبه  يقترض ملهمات املعيشـة مـن غـذاء وكسـاء ودواء وسـكن، فهـذا ص
 ضعيف مالياً دعاه ضعفه املـايل إىل القـرض، وحقـه علـى األقويـاء ماليـاً أن
 يعينوه ال أن يستغلوه، واسـتغالل الضـعفاء وحشـية وختلـف حضـاري، ال

 ، م نظام إخاء وتعاون يوجب على اإلنسان أن يعـني أخـاه إنساين، واإلسال
وال يتخلى عنه، فحىت لو كان القرض بال فوائد وعسر عليه الوفـاء وجـب
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 } وإن كــان ذا عســرة فنظــرة إىل ميســرة { : انتظــاره كمــا قــال القــرآن
 وألجل هذا أيضاً جعل القرآن النهي عن الربا مقرونـاً بالصـدقة، ] 280 / البقرة [

ــه و ــة الصــدقة وهــدد مبحق ــا ويــريب الصــدقات { بتنمي  } ميحــق اهللا الرب
 ، أو يربره بـأن وما نظن أن نظاماً إنسانياً يستسيغ هذا االستغالل ] 276 / البقرة [

 البنوك تساعد هذا الفقري، ولوالها ملا استطاع أن يؤمن لنفسـه ولبيتـه تلـك
 احلوائج، مث يغض الطرف عن عجز الفقري حني أداء الديون وفوائدها، حىت

 !! يكون مصريه إىل السجن إن مل يؤد ما عليه من الدين
 أي الذي يأخـذه املسـتقرض حالة القرض االستثماري، : احلالة الثانية
 وهـي الـيت ينتقـدون فيهـا حتـرمي الربـا، ويسـتنكرون أن ليعمل به ويـربح،

 يكون الربا فيها ظلماً، بل هو يف نظرهم العدل كل العدل؛ إذ كيف جيـوز
 ! تثمر أن يربح ويبقى صاحب املال دون ربح ؟ للمقترض  املس

 نعم هذا الكالم يكون صحيحاً لو كان ربـح املسـتثمر مؤكـداً كـربح
 ال يربح حىت يزيد الذي يقرضه بالربا، لكن الواقع ليس كذلك، فاملستثمر

 معرض للخسـارة أو لعـدم الـربح رحبه ـ بعد املصروفات ـ على الفائدة فهو
ـا أن نقلـب السـؤال ما ختيب صاحبها، والتوقعات كثرياً ، قطعاً  وهنا حيق لن

 هل مـن العـدل أن حيـافظ املـرايب علـى رأس مالـه ويـربح، ويبقـى : عليهم
 بل رمبا خيسر فيقـع يف أداء ! املستثمر الذي عمل واجتهد بال ربح ؟ شريكه
 . وتعويض خسارته، هل هذا من العدل ؟ ، وأداء الربا عليه ، الدين

 ، يقدم هذا ماله، ويقدم سوية مسا املسؤولية بال إن العدل يقتضي أن يتقا
هذا جهده، فريبح هذا عن ماله، وهذا عـن جهـده، أو خيسـر هـذا جهـده
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 مـا يسـمى يف اإلسـالم النوع من التعامل هـو وخيسر اآلخر من ماله، وهذا
 . باملضاربة

 وإمنا مينع التشريع القرآين الربح عن املقرض إذا كان يريد من املقترض
ـون حتميلـه ه ل ضمن أن ي  رأس ماله، فيسقط رحبه مقابل هذا الضـمان، ويك

 فلكم رؤوس أموالكم { : جزءاً من اخلسارة ظلماً، ولذا قال القرآن الكرمي
 وـذا يظهـر لنـا أن النظـام الربـوي ] 279 / البقـرة [ } ال تظْلمون وال تظْلَمون

 وعلـى ، يصر فيه املقرض ـ صاحب رأس املال ـ علـى عـدم حتمـل اخلسـارة
 وعلى إلقاء كل ضرر يتوقع على املستثمر وحده، وهذا ظلم ، لربح املؤكد ا

 يف ـ الـيت اقترضـت لتمويـل مشـاريعها ـ ال ريب فيه أوقع كثرياً من الدول
 العجز االقتصادي، فظلت سنني ترزح حتت أداء الفوائد قبل البدء بتسـديد

 الديون، فإذا كان هذا حال الدول فما بالك باألفراد ؟
ث جيمعـون أما ما  يزعمه املرابون من أم حيركون اقتصاد البالد، حـي

 األموال فريبح أهلها، مث ميولون املشـاريع، فتزدهـر الـبالد ويـربح املسـتثمر
 وال حساب النتـائج اإلجيابيـة عنـد الـربح، ويرحبون، فهذا زعم من حيسب

 إال لنفسـه دون شـريكه، حسـاب النتـائج السـلبية والـتخلص منـها حيسب
 رجوع هنا هو احلساب عند خسارة املشـاريع الـيت ميوهلـا صـاحب وخط ال

 رأس املال، ويقوم فيهـا الطـرف اآلخـر علـى العمـل، حيـث خيسـر القـائم
 وتركبـه الـديون ومـا معهـا مـن ، ويفوتـه الـربح كلـه، بالعمل جهده كلـه

 الفوائد، فإذا رمحوه تنازلوا عن الفائدة، وقلما يكون منهم هذا، ومع ذلـك
املسؤولية ظلماً؛ ألن املستثمر خسر جهده كله وأدى لصاحب يظل تقاسم
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 أضف إىل . ، فلم خيسر صاحب املال، لكن فاته الربح فقط املال ماله كامالً
 . هذا أن الربا جيمع األموال عند املرابني فيجمد االقتصاد

 هذا هو الربا الذي ينتقدون التشريع القرآين على حترميه، أليس عجيبـاً
ـأي الفـريقني أن يعاب من ير  فض الظلم، ويـدعو إىل التـراحم والعدالـة ؟ ف
 ! أحق باالنتقاد ؟

 وإذا ظهــر وجــه الظلــم يف الربــا ظهــر وجــه اخلطــأ يف مقارنتــه بنظــام
ــري ــا غ ــربح فيهم ــالبيع؛ إذ ال ــه ب ــر وجــه اخلطــأ يف مقارنت  املضــاربة، وظه
 مضمون، واخلسارة حيملها البائع الذي بذل مالـه وجهـده أمـالً يف الـربح،

 حيملــها ال حيملــها القــائم بالعمــل؛ ألنــه خســر جهــده، بــل ويف املضــاربة
 ، بـل يأخـذ فال حيمل شيئاً من اخلسارة املرايب أما الشريك الذي قدم املال،

 . الذي شرطه الربوي الثابت فوق ذلك رحبه
 وإذا كان نظام الربا ظلماً مل خيفف هذه الصفة عنه أنه يقع بالتراضـي،

 ا اضـطر إليـه اإلنسـان ـ ال يعـين أبـداً أن الظلـم أصـبح فالرضا بـالظلم ـ إذ
 وتراضـى هـو وابنـه واملشـتري ، عدالً، أرأيت لو أن إنساناً باع ولده البالغ

 على هذا، أيكون عملـهم عـدالً أم يكـون ظلمـاً ؟ أُجلـئ إليـه األب وابنـه
 وموت الشـعور بالكرامـة حتـت شديد أو اجلهل ال ، بسبب الظروف القاهرة

 مث أيكون ذلك املشتري تاجراً حـراً عـرف كيـف ! والضرورة ؟ وطأة الفقر
 ومفترسـاً يف صـورة تـاجر ؟ ، أم وحشاً يف صورة إنسـان ، يستفيد من ماله

ـاس عليـه، وأصـبح  وهل يكون هذا حقاً وحضارة وإنسـانية إذا تعـارف الن
حني سيطر عليها الظاملون فأصـبحت نظاماً عاملياً ؟ كقرارات األمم املتحدة
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 وب الشرعية على اإلرهاب وقتل األبريـاء، وتطلـق اسـم اإلرهـاب تضفي ث
 ! على من يقاومونه ؟

 ال يـراه الـذي يعمـق النظـر إن هذا لعجب عجـاب، ولكـن اإلنسـان
 شيئاً؛ ألنه يصدر عن قوم مههم مـن احليـاة هـو امللـذات احلسـية واألربـاح

 شـنع املالية، مهما كـان وراءهـا مـن ظلـم، فموازينـهم ال يسـتغرب فيهـا أ
 الذين بعض املسلمني الظلم، لكن األعجب منه ما يراه اإلنسان إذا نظر إىل

 يشعرون باخلجل إذا ذكـر حتـرمي الربـا يف اإلسـالم، فيلجـؤون إىل التأويـل
 والتهرب، فيزعمون أن الربا الذي حرمه اهللا يف القرآن إمنا هو ربا اجلاهليـة

 و زيـادة، ويسـتدلون علـى الوحشي، الذي يأخذ فيه الربا مائة على املائـة أ
 ] 130 / آل عمـران [ } ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة { : ذلك بقول اهللا سبحانه

 معـرف بـاأللف } وحـرم الربـا { ويزعمون أن لفظ الربا يف قوله سـبحانه
 والالم فهو دال على ذاك الذي كان معروفـاً عنـدهم يف اجلاهليـة، وبـذلك

 عندهم؛ ألن أسعار الفائـدة اليـوم يكون كل التعامل الربوي املعاصر حالالً
 . ليست أضعافاً مضاعفة

 يقولون هذا ويغضون الطرف كل الغض، بل يغمضون كل اإلغمـاض
دليل قـول اهللا تعـاىل  وإن { : عن أن األلف والالم تفيدان هنا العموم قطعاً ـب

 لتصـرحيه ] 279 / البقرة [ } تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون
 ملال وحده، وأن الزيادة عليه والنقص منه كالمها ظلـم، واهللا بأن هلم رأس ا

 إنـا أعتـدنا { : ويقـول ] 18 / هـود [ } أال لعنة اهللا على الظـاملني { : تعاىل يقول
للظاملني ناراً أحاط م سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهـل يشـوي
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 كمـا يغمضـون كـل ] 29 / الكهـف [ } الوجوه بئس الشراب وسـاءت مرتفقـاً
 . غماض عن األحاديث النبوية الصحيحة اليت توضح املقصود بكلمة الربا اإل

 يسلك يف التهرب من حترمي الربـا غـري هـذا املسـلك : وجتد فريقاً آخر
 ة على رأس املال حتـرم إذا كانـت مشـروطة، والـذي د إن الزيا : فتراه يقول

 ن يودع ماله يف البنك الربوي ال يشترط عليهم شيئاً، بل هـم يعطونـه بـدو
 ، فإن كتب الشريعة القرآنية وفقههـا قـررت أن املقتـرض شرط وهذا جيوز

 ! فهو أفضل إذا دفع زيادة إىل املقرض رغبة منه دون شرط مسبق
 أن البنـك ويعلـم ، يغالطون أنفسهم ويغالطون الناس؛ إذ يعلـم املـودع

 تلك الزيادة ال بد منها، والتعامل كله قائم عليها، وأقوى دليل علـى ذلـك
 كان له احلق أن يشـكوهم إىل احملـاكم، ويأخـذ الفائـدة ا لو مل تدفع  هو أ

 إن : مث كيف يصح أن يقال ! منهم، فهل حيتاج األمر بعد هذا إىل اشتراط ؟
 مث ! ذلك يقع دون اشتراط ونظام ذلك البنك املكتوب يصرح بـه ويعلنـه ؟
ي أن يكـون ذلـك مفهومـاً معروفـاً  يف لو افترضنا أنه غري مكتـوب أال يكـف

ــهم كقاعــدة مطــردة ؟ أم تــأيت القاعــدة الشــرعية ــاً “ تعامل ــروف عرف  املع
 ؟ ” كاملشروط شرطاً
 يزعم أن هذه الزيادة ليست ربا، وإمنا هي مصـروفات، : وفريق ثالث

 فإن كان هـذا صـحيحاً فلمـاذا يصـر أهـل الربـا علـى تسـميتها فائـدة وال
 ايب ذا التعامل يسموا مصروفات ؟ وإذا كانت مصروفات فلم يقوم املر

 وما الفائدة اليت جينيها منه ؟ أم أنه مصروف بيتـه وبذخـه وتبـذيره وحشـو
! خزائنه ؟
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 يـزعم أـا الضـرورة؛ ألن التعامـل باملضـاربة الشـرعية : وفريق رابـع
 علـى هـذا يأخذون األمـوال ليعملـوا ـا أصبح غري ممكن لعدم أمانة الذين

 ملضـاربة، فلمـا تعـذرت املضـاربة الطريق، والشرع حرم الربا وفـتح بـاب ا
 . أجلأتنا الضرورات إىل الربا، والضرورات تبيح احملظورات

 أو يتجاهلون أن الضرورة إمنا تكون لدفع الضرر ، وجيهلون ، يزعمون هذا
 الشديد الذي ال يطـاق فيـؤدي إىل املـوت أو املـرض، وهـذا لـيس موضـع

 الربا على القـرض البحث، إمنا موضع البحث هو القرض االستثماري، أما
 االضطراري فهو إن جاز للمقترض ال حيل للمقرض؛ إذ هو أشد ظلماً مـن
 الربا يف القرض االستثماري كما تقدم بيانـه، ومـع ذلـك فـإن قلـة األمنـاء
 ليست عيباً يف النظام الذي حرم الربا الظامل، كما أن كثرة القضاة الظـاملني

 اكم ينبغـي أن يلغـى، مث يتوصـل يف بعض البالد ال تعين أن اللجـوء إىل احملـ
 . كل إنسان إىل حقه بالقوة، فهذا أشد فساداً

ـأويالت ال بقصـد دراسـتها ومناقشــتها  وهـذه املقالـة تتعـرض هلــذه الت
ـاس يف قضـية الربـا، حـىت  فلذلك موضعه، إمنا تتناوهلا لبيان ما طرأ على الن

 ورقيـاً، تزلزلت نفوسهم وكاد الظلم الذي فيه يكون يف نظـر النـاس عـدالً
 والعدل الذي يف حترميه يكون ظلماً وختلفاً وجهالً، حىت خيجـل منـه بعـض

 السـرطاين ، ويتسابقوا يف التأويـل إرضـاًء ألصـحاب هـذا النظـام املسلمني
 . املستشري، ومداراةً لعقدة النقص اليت أصابت نفوسهم

 ولكن احلق هو احلق، والباطل هو الباطل، والظلم هو الظلم، والعـدل
العدل، ويكفـي أن يعـرف ذلـك العقـالء املنصـفون، ويكفـي أن يعلـم هو
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 املنصفون أن حترمي الربـا ال يسـتحق االنتقـاد، بـل يسـتحقه منتقـدوه، وأن
 ال يضـره أن ، يعلموا أن حترمي الربا ركن من أركان إقامة العدل بني النـاس

 شـريع جيهله اجلاهلون، أو حياربه الظاملون، بل ذلك يربهن علـى أن هـذا الت
ــاس ــه الــذي خلــق الســموات واألرض بــاحلق؛ لــيحكم بــني الن  حــق أنزل

ــه البشــر . بالقســطاس املســتقيم ــا { وأن ال يــأيت مبثل ــم وم ــا ينبغــي هل  وم
 ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفـاً { 211 / الشعراء } يستطيعون

 . 82 / النساء } كثرياً
صدق اهللا العظيم
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 األهواء عدالة السماء ال تقلب اآلراء و
 الدميقراطية هي املعيار األمسى لنظام احلكم يف عامل اليوم، يعتز ـا مـن
 يعيش يف ظلها، وحيلم ا احملروم منها، ويـدعيها مـن ال يعمـل ـا دعايـة
 لنفسه وتستراً، وهم رمبا يكونون معذورين؛ ألم مل يعيشوا يف ظـل نظـام

 يروه مطبقاً باحلق يف الواقـع نظام العدالة السماوية يف األرض، ومل : اإلسالم
ـا مضـى مـن  املعاصر، وأكثريتهم الساحقة مل تطلع على صورته احلقيقية فيم
 الزمان، ورمبا اطلعت على صـور عنـه قـد شـوهت عمـداً أو جهـالً، فهـم
 ينتقدون اإلسالم حني ال يسمعون فيه كلمـة الدميقراطيـة، ويعتـربون ذلـك

 . أشد ما يكون من االنتقاد
 إعجـاز الربهـان علـى ى أهـل العلـم أنـه ال جيـوز عنـد وليس خيفى عل

 نه نظام العدالـة السـماوية يف هو معجز أل القرآن، إعجازاً تشريعياً أن نقول
 ألنه إهلي، ؛ إنه معجز : األرض؛ ألن ذلك يعين ـ يف منطق العلم ـ أننا نقول

 مع أن خصومنا ال يوافقوننا على ذلك، فطريق احلوار املنطقي أن نثبت أنـه
 ألن البشر ال ميكنهم أن ينتقدوه حبق، ؛ ألنه معجز، وهو معجز ؛ ظام إهلي ن

 وإذا انتقدوه كان نقدهم زائفـاً، والكشـف عـن زيـف نقـدهم هـو برهـان
 . اإلعجاز؛ ألن البشر ال يرقى أحد منهم فوق االنتقاد

 وقضية الدميقراطية واحدة من أهم القضايا الـيت خنتلـف عليهـا معهـم،
 اإلســالمي فيهــا، ويــزعم بعــض منــا أن اإلســالم ديــن وينتقــدون التشــريع

 الدميقراطية ختلصاً من ذلك النقد، وتسمية لألشياء بغـري أمسائهـا الـيت تعـرب
رون للخصـوم بأـا دون مراعاة الفروق اجلوهرية الكثرية، عنها، كأمنـا يـق
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 نعم ولكن بالقيـاس إىل مـا يعرفـون مـن : نظام احلكم األفضل، وحنن نقول
 ، إال أن هـذا م الواقعـة يف العـامل، ال بالنسـبة إىل نظـام اإلسـالم أنظمة احلك

 الواقع رسـخ يف أذهـان الكـثريين أنـه إذا مل توجـد الدميقراطيـة يف بلـد مـن
 البلدان فذلك بلد حتكمه الدكتاتورية واالستبداد، ومـن رفـض الدميقراطيـة

 ك فهو يريد غريها، وغريها هو االستبداد وال شيء غـري ذلـك، ويزيـد ذلـ
 الواقع سوءاً أن األكثرية الساحقة من شـعوب العـامل اإلسـالمي ال حيكمهـا
 نظام اإلسالم، لكن املتعمق يف النظر إىل هذا الواقع يعلم أن دول االستعمار
 هي اليت فرضت ذلك على شعوب اإلسالم، إما بواسطة حكـام يوالوـا،

 لسكوت، وإما بواسطة حكام تضطرهم ظروف ضعف العامل اإلسالمي إىل ا
 . وإن كانوا يف قناعتهم وتوجه قلوم يريدون اإلسالم

 ولعل الذين يزعمون منا أن اإلسالم دين الدميقراطية دعـاهم إىل ذلـك
 أن واقع احلكم اإلسالمي الصحيح ترضى فيـه األكثريـة السـاحقة باحلـاكم

 ـ دون اختالف ومبن خيتارهم من أعضاء الشورى واحلكم، ويرضى اجلميع
 وما يتفـرع ، ومهمات تفصيالته ، وأساسيات التشريع القرآين، ر بالدستو ـ

 يف ضـوئها، لكـن هـذا وإن صـح فهـو نقطـة لقـاء بـني الدميقراطيـة ونظـام
 اإلسالم، وليس توافقاً تاماً بينهما، واملقارنة النظرية والعمليـة تظهـر الفـرق

 . بينهما، ومتيز اخلبيث من الطيب، إن شاء اهللا تعاىل
ـ حني تطبق بال تزوير ـ يكون لألكثريـة حـق اختيـار ففي الدميقراطي  ة 

 املشرعني، وحق اختيـار السـلطة التنفيذيـة، أي احلـاكم وأعوانـه، ويكـون
ابتــداًء مــن الدســتور إىل أدق : ألولئــك املشــرعني حــق التشــريع الكامــل



) 

 تفاصيل التشريع، فتغريه قليالً أو كثرياً أو تلغيه وتضع نقيضه، كما حيـدث
 ت، وإن كانــت بعــض الــدول أو أكثرهــا تشــترط أن تعــرض الثــورا بعــد

 األكثرية لكن ، أكثره تغيريات الدستور على الشعب حىت يقرها أو يرفضها
 قد تكون من اجلاهلني الذين ال يقدرون األمور حق قدرها، والذين يسـهل
 خداعهم، وقد تكون مـن األشـرار أهـل الـرتوات، فيكـون التشـريع علـى

 ري من جمالس التشريع الغربية زواج الرجـال بالرجـال مستواها ـ فقد أقر كث
ـام االجتماعيـة والنفسـية علمـاء مـع أن ، يف احملاكم  هم يسـمونه يف دراس

 زواج املثيــل؛ إمعانــاً يف التزويــر ـ : ـ وإن مســاه اإلعــالم والطبيــة شــذوذاً
ـ ويكـون  وتكشف دراسام عن أضراره االجتماعيـة والنفسـية والصـحية 

 يف حتكـم ى هذه األكثرية ذات التوجهات الشـاذة على مستو التنفيذ حينئذ
الرتوات الشهوانية، وتكون معاملـة األقليـة املخالفـة علـى نفـس املسـتوى،

 املقيمني سلمني حكم الربملان اليهودي يف فلسطني برتع األراضي من امل كما
 فيها وتسليمها لليهود، بل حكـم بطـرد كـثري مـن الفلسـطينني مـن الـبالد

 . وكل ذلك باسم الدميقراطية أصالً،
ـون فائـدا إال إقـرار واقـع ـاالت ال تك  والدميقراطية يف مثـل هـذه احل
 البالد على ما كان عليه من خري أو شر، وإعطاؤه الصبغة الشرعية، وأظهر
 مثال على ذلك أن البالد اليت يسودها نظام القبائل حني دخلتها الدميقراطية

 عية إال زعمـاء القبائـل الكـربى، ومل يصـل إىل مل ينجح يف انتخاباا التشـري
 القيادة التنفيذية إال مـن وافـق عليـه هـؤالء، وكـذلك حصـل مثـل هـذا يف
 االحتاد السوفيايت حـني قـاد احلـزب الشـيوعي العمـال والفالحـني فكونـوا
أكثرية قامت بالثورة، وكان فيها انتخابات للمجالس التشـريعية وللـهيئات
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ــة التنفيذيــة، وكــان احلكــ ــاً بــإقرارهم، ومســوه هــم ديكتاتوري  م ديكتاتوري
 . الربويتاليا

 ويف الواليات املتحدة ارتقى كرسي الرئاسة ممثل كانت صحافة بـالده
 تتندر على جهله يف السياسة، وهذا كان باألمس القريب جـداً، وال ينبغـي
 لنا أن نعجب بعد هـذا إذا قرأنـا يف الصـحف مـراراً عـن الفضـائح اخللقيـة

 دولة عظمى من أكرب دول العامل، وأشـهرها يف الدميقراطيـة، وأشـد لرئيس
 من ذلك ـ وال ينبغي أن نعجب أيضـاً ـ أن الصـحف حتـدثت عـن حماسـبة
 الس التشريعي له، وعلقت على ذلك بأنه ال حيق هلم أن حياسبوه؛ ألـم

 أنه أُلف كتاب ينقـل صحف تلك الدولة ليسوا أحسن منه حاالً، وذكرت
 من فساد خلقي الس التشريعي مبىن هود العيان عما جيري داخل أخبار ش

 يف تلك الدولة، وعـن الشـيكات الـيت يصـدرها بعضـهم بـال رصـيد، وال
 . ننسى أن هؤالء وصلوا إىل مناصبهم بواسطة االنتخابات الرتيهة

 والدميقراطية نفسها هي اليت أقـرت مـن منـرب األمـم املتحـدة أن تفعـل
 سنة : يف فلسطني ما تشاء منذ عام مثانية وأربعني إىل اليوم احلكومة اليهودية

 شـرعت للـدول العظمـى أن متتلـك األمم املتحدة هي الـيت ، و ألفني وأربعة
 أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها يف الوقت الذي حترم علـى كـل الـدول
 األخرى أقل مقدار منها، وشرعت للدول العظمى حق الـنقض ـ نقـض مـا

ـ وال ينبغي ألحد أن يعجب تقرره األكثر  ألن كل ذلك حصل بتحكيم ؛ ية 
ي ألحـد أن يسـتنكر  ألن هـذه ؛ األكثرية يف التشريع ويف التنفيـذ، وال ينبـغ

!! دميقراطية، وألن الدميقراطية أفضل نظام حكم على اإلطالق
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 وهذا كله إذا غضضنا الطرف عن تزييـف الدميقراطيـة بواسـطة تزويـر
 د، وعن إجبـار القيـادات السياسـية أو العسـكرية االنتخابات يف بعض البال

 األمر إىل منع األكثرية بل احندر للناخبني على اختيار معني يف بالد أخرى،
 من الشعب أن يكون هلا حزب ميثلها بقـرارات برملانيـة ـ دميقراطيـة طبعـاً ـ

 عـن اللعـب بـالرأي العـام للنـاخبني بواسـطة كذلك إذا غضضنا الطـرف و
 أميكـن أن يقـارن . وأساليب الدعاية املتنوعة يف أكثر البلدان أجهزة اإلعالم

 ! هذا النظام باإلسالم، إال إذا قصد بيان الفرق العظيم؟
 وحىت تكون املقارنة عادلة ال بد من التعرض عند بيان أساسيات نظام
 احلكم يف التشريع اإلسالمي إىل حالة صحة التطبيق وحالـة خطـأ التطبيـق،

 . ا سبق يف احلديث عن الدميقراطية وجتاوز النظام كم
 أمور تشـريعية قاطعـة هو أن اإلسالم فيه : وأول اختالف بني النظامني
 أساسـيات التشـريع، تشكل و اً ثابت اً دستور ال حتتمل اخلالف، وهي تشكل

 بأنـه تشـريع اهللا الـذي يريـد لعبـاده أن كالمها نابع من عقيدة األمة كلها و
 أرضـه ومسـاءه : كما نظم سـبحانه الكـون ينظموا حيام بنظامه األحكم،

 . وكواكبه بأحكم نظام
ــهاد والشــورى يف هــذا التشــريع يعمــالن ضــمن نطــاق  هــذا واالجت

 للمناقشـة وال ة غري قابل ه القاطعات الدستور واألساسيات ويف ضوئها، وهذ
ه كلـه ، ال من األفراد، وال من جمالس الشورى والتشريع إلعادة النظر  ؛ ألـن

. األمة، وهي واحدة، وباألخالق اإلنسانية، وهي امليزان مرتبط بعقيدة
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 وحق الناس يف اختيار احلاكم ينطلق من ذلك أيضـاً، فالكلمـة ليسـت
ــرد، ــة، لكــل ف ــدعايات وال لألكثري ــروج هلــم ال ـــتخبني الــذين ت  وال للمن

ـاهم األمـة يف وشعاراا الرباقة اخللبية،  ولكن الكلمة يف االختيـار ملـن ترض
 هم أكثـر األمـة علمـاً بتلـك و ، قيادات، وتعتربهم قدوة هلا بيعية ط أحواهلا ال

 منــهم أهــل الشــورى، و : املبــادئ، وأكثرهــا امتثــاالً لتلــك املبــادئ، منــهم
 جملس واقعي يعيش معه الناس، يستشريونه ويوجههم دائماً، : م القضاة، فه

 ل شـرط العلـم باملبـادئ واالمتثـا م وخيتار هلم احلاكم األفضل ممن يتوفر فيه
 لـيس ويعمل اجلميع تطبيقاً واجتهاداً وابتكـاراً ضـمن اإلطـار الواحـد، . هلا

 املهم أن يتقيدوا بطريقة معينة لالختيار ـ فاألمة تثـق باختيـارهم وحرصـهم
ـ ولكن املهم هو تـوفر الشـروط الشـرعية فـيمن  على األفضل يف كل حال 

 ني األمـة، كمـا خيتارونه، والثقة بأنه يبذل كل جهده يف إقامة شـرع اهللا بـ
 ، ] 49 / املائـدة [ } وأن احكم بينهم مبا أنـزل اهللا { %: أمر اهللا سبحانه رسوله

ـ وكذلك بقيـة وملا كان اخللفاء  الراشدون موضع اتفاق األمة على أهليتهم 
ـان االختيـار يف % العشرة الـذين تـويف رسـول اهللا ـو راض عنـهم ـ ك  وه

 قتـه فإـا مل ختـرج عـن العهد الراشدي حمصـوراً بينـهم، وإن اختلفـت طري
 اتفاق أهل احلل والعقد أو أكثرهم، فاختيار الصديق كان ضمن فئة منهم،
 واختيار عمر كان بعهد من الصديق، واألمة كلها تثـق باختيـاره، واختيـار
 عثمان كان ضمن فئة معينة حددها عمر بناء على أن هذه الفئة مرضية عند

ـار علـي ، الذي ال ترتاب األمة كلها % رسول اهللا  فيمن يفضـلهم، واختي
كان جلوءاً من أكثرية أهل املدينة إليه؛ ليتدارك األمة فيقودها يف ذلك
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 الوقت املضطرب جداً حبكم الشـرع اإلهلـي، وختلـف معاويـة عنـه مل يكـن
 لعدم الثقة به، كما صرح معاوية مراراً، وإمنا للخالف حول قتلـة عثمـان،

 رية اليت بايعت أباه، مث كان تسـليمه مث كان اختيار احلسن من طرف األكث
 ملعاوية حكم األمة صلحاً، أريد به دفع ضرر أكرب، وهـو اسـتمرار احلـرب
ـان أمـراً مقـرراً، وقاعـدة  األهلية الداخلية، ولكن شرط إقامـة حكـم اهللا ك
 عندهم مسلمة، ال اختالف يف وجوـا، وإن وقـع االخـتالف يف اجلانـب

 يف هذا اجلانب، وكـان وصـول عبـد اهللا بـن العملي منها، أو وقع التقصري
 الزبري إىل احلكم بقوة السالح، وتبعه من تبعه من األمـة نظـراً إىل أن ذلـك
 وسـيلة إىل إقامــة حكـم اهللا، وهــو معــروف بـااللتزام بــه عمليـاً أكثــر مــن
ـ وإن وقـع االخـتالف الشـديد علـى  منافسيه، فإقامة حكم اهللا هـي الغايـة 

. الوسيلة
 الدميقراطية جيد فيها وصول الرئيس إىل احلكم باالنتخاب، كما والناظر يف

 جيــد امللــك الــوراثي، وجيــد الــدكتاتور الــذي يعلــن يف برنــامج حزبــه قبــل
 االنتخاب أنه سيحكم باألسلوب الدكتاتوري، كما فعـل هتلـر، وكـذلك
 تتناقض التشريعات خبالف اإلسالم ـ فحىت أولئك الذين أخذوا احلكم فيما

 طاً ووراثة كانت هذه الغاية ـ أعين االلتزام بإقامـة شـرع اهللا ـ هـي بعد تسل
ـ وإن أخـذوا احلكـم  اليت أمسكت األمـة عـن التصـدي هلـم، مبعـىن أـم 
 والسلطة بطريقـة غـري شـرعية ـ كـانوا ملـزمني بنظـام اإلسـالم يف القضـاء
 ، وبتعيني القضـاة مـن العلمـاء املخلصـني هللا يف إقامـة شـرع اهللا بـني العبـاد

 وهؤالء الذين أخذوا احلكم بطريقة غري شرعية ال ميثلون اإلسالم بـل هـم ـ
يف هذه املسألة ـ خارجون عن حكمه، فال حيق ألحـد أن حيـتج ـم علـى
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 وجود االستبداد يف نظام اإلسالم، كما يقـول خصـوم اإلسـالم، فاإلسـالم
 حجة على خمالفيه، وليسو حجة عليه بداهة، وكـان الـنقص الـذي يقـع يف

 . كل ذلك جزءاً من النقص الذي وقع يف التزام األمة بدينها
 وكل الذي وقع من النقص ال يساوي شـيئاً إذا قـيس باألضـرار العظيمـة،
 اليت أصابت األمة حني فرض عليها أعداؤها التخلي عـن شـرع اهللا بصـور
 متنوعــة، وهــو أيضــاً ال يقــاس بالفســاد العظــيم الــذي تعيشــه األمــم ذات

 بشري يف كل أحناء العامل، فكل ذلك التقصري كان أثره أقـل، بـل التشريع ال
 ال يساوي شيئاً إذا قـيس بغـريه؛ ألن القاعـدة كانـت سـليمة، فاتمعـات
 اإلسالمية مل تعرف قط استشراء أمراض احلضارة األوربية احلديثـة إال حـني

 تفتت األسرة، وكثرة الفواحش : سارت وراءها، ومبقدار ما سارت وراءها
 اخليانة الزوجية وانتشار املخدرات واخلمر والقمار وانتشار اجلرميـة، ومـع و

 ذلك ال تزال بالدنا أقل منهم يف استشراء هذه األمراض بسبب ما تبقـى يف
 . حياة األمة من آثار دينها، وتشريع را يف قرآنه احلكيم

 اإلهلي ـ يـوم كـان حاكمـاً علـى وإذا أنت تتبعت أخبار واقع ذلك النظام
ذي يسـري األمة حبق والتزام ـ  وجدت العجب العجاب، وجدت احلـاكم اـل

 ، بني الناس بال حراسة، ويلبس الثيـاب املرقعـة، ويعـيش علـى أقـل الطعـام
 وخيدم الفقراء بيده، ووجدت أعضاء السلطة التنفيذية ميتنعون من املناصـب

 اجعـه فتر ـ وهو خيطـب ـ عليها، ورأيت املرأة توقف احلاكم ا حىت يكرهو
 وتقيم احلجة عليه فيتراجع، ووجدت أموال الزكاة تعـرض ، يف بعض آرائه

ــنان ــية كأسـ ــدت النـــاس سواسـ ــها، ووجـ ــون عنـ ــى النـــاس فيتعففـ علـ
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 ووجـدت األمـن شـائعاً املشط، متعاونني كاليدين تغسل إحدامها األخرى،
 من احلرية حـىت ـ أي املرأة على ناقتها ـ وتسري الظعينة ( حىت يف الصحراء

 . ) 1 ( ) وف بالبيت ال ختاف إال اهللا تط
 ووجدت األقليات غري اإلسالمية تعيش يف حريتها الدينية أربعـة عشـر
 قرناً، ال تظلم إال عندما خيالف ظاملها النظام اإلسالمي، ووجـدت أحـدهم

ـام القاضـي وقفـة واحـدة بـال متييـز، و ـؤمنني أم  وجــدت يقـف مـع أمـري امل
 بيده، ووجـدت فيجلده يأخذ حقه منه دعواه على ابن األمري ف أحدهم يرفع

 ـ فريفـع أهلـه متسـرع أن البلد رمبا يفتح غـدراً ـ مـن قبـل قائـد عسـكري
 فيـأمر جيـوش اإلسـالم أن تغـادر البلـد فـوراً خليفـة املسـلمني الدعوى إىل

 ال تقتلوا طفـالً ( : ، ووجدت األخالق تسود يف حرب الفتوحات فيغادرون
 . ) 2 ( ) تغدروا وال امرأة وال شيخاً كبرياً، وال

 صـورة نظـام التشـريع القـرآين يف احلكـم، ـ بإجياز شـديد ـ تلك هي
 صورته النظرية وصورته التطبيقية، وحنن ال ننكر أن هـذه الصـورة الكاملـة

 ، أخـرى عاشتها األمة يف العهد النبـوي والراشـدي، مث يف فتـرات متقطعـة
 احنــدرت العصــر الراشــدي قــد بعــد ولكننــا ننكــر أن تكــون العهــود الــيت

 االحندار الشديد، الذي تصوره بعض الكتب التارخيية املتطرفـة، ونؤكـد أن
ـ ظلت هـي الـيت تقـود  القياداتـ  اليت متثل املبادئ اإلسالمية علماً وعمالً 
 األمة وتوجهها وتقضي بينها، رغم جتاوزات امللوك يف الوصول إىل احلكم،

 } ال إكـراه يف الـدين { وظلت األقليات غري اإلسالمية تعيش حتـت شـعار

 ). 3400 ( صحيح البخاري يف املناقب، باب عالمات النبوة، برقم ) 1 (
). 33118 ( برقم ) 483 / 6 ( ، وابن أيب شيبة ) 2614 ( سنن أيب داود، يف اجلهاد، برقم ) 2 (
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 والقــوانني والقضــاة مهــا روح األمــة وعنــوان حضــارا، مهمــا ] 256 / البقـرة [
ــة يقدســون ــادة السياســية، املهــم أن القاضــي واحلــاكم واألم  تغــريت القي

 ولذا كان للقضاة يف ، كل التقديس؛ ألنه إهلي اإلسالمي القانون الدستور و
 هذا يف تـاريخ اإلسـالم كـثرية وجه احلكام املخالفني أعظم املواقف، وأمثلة

 وأمام أعىت احلكام، وذلـك هـو الـذي أمـد يف حيـاة ، جداً يف كل العصور
 رغم وقوع اخللل يف القيـادات السياسـية، املسلمني كأمة وكدولة عظمى،

 باإلضافة إىل أن هؤالء القضاة وأمثاهلم كانوا هـم مـوجهي األمـة ومربيهـا،
 كـل خمـالف هلـا ـ مـن حـاكم وقـاض وظلت املبادئ واحدة مل تتغري، وظل

 وفرد عادي ـ خمالفاً، مل يأت قرار جيعل الباطل حقاً واحلق بـاطالً، والفسـاد
 صالحاً والصالح فسـاداً، والشـذوذ اسـتقامة واالسـتقامة شـذوذاً، ويلغـى
 املاضي إلغاًء تاماً، كالذي يكون يف الدميقراطية، وقد وجـدت فتـاوى تـربر

 ومل مرتبطـة بأمسـاء أصـحاا، كنها ظلت فتاوى لبعض امللوك ما يفعلون، ل
دأ األصـل،  تصبح هي املبدأ، بل ظلت األمة طول تارخيها تزـا مبيـزان املـب

 . وشذوذاً أ وتسميها زيفاً
 وهكذا جيد املنصف أن هذا النظام حني يطبق تطبيقـاً صـحيحاً يصـور

 أولـو األمـر احلياة اإلنسانية املثلى، وحني يطبق تطبيقاً غري سليم، أو يهملـه
 ه خري كثري لألمة، ويندفع به ضـرر كـثري عنـها، وال تـزال من يف األمة يبقى

 دون تطبيق كلـي ـ هـي وإن كان ذلك البلدان اليت تنـتفع به يف تشريعها ـ
 أحسن وضعاً أمنياً من كثري من دول العامل الدميقراطية، وكذلك فـإن نظـام

ى املقصــرين بتقصــريهم اإلســالم حــني ال يطبــق تطبيقــاً ســليماً يشــهد علــ
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 واملعرضني بإعراضهم، فتظل مـوازين احلـق والعدالـة واإلنسـانية فيـه قائمـة
 ، ويظـل البـاحثون ، يؤثر يف الظلمات مهما ادهلمت، وال تؤثر فيه كاملنار

 ، وهـذا مهـم أو يستضيئون به ولو مـن بعيـد ، عن النور واهلداية يقصدونه
 ، كل األمهية

 وبني الدميقراطية، وقد سبق يف بداية هذه املقـاالت وهو الفارق األظهر بينه
 أن ذكرنا إقرار اامع احلقوقية واملعاهد القانونية بقيمـة التشـريع القـرآين،

 . حىت يف بالد ال تعترف باإلسالم
 جبميـع جوانبـه ولو أن منصفاً عاقالً قارن بني نظـام العدالـة اإلسـالمية

 يها، فكيف لو قـارن بـني صـورتيهما وبني الدميقراطية نظرياً لرأى فضله عل
 ؟ لكـن مشـكلة نـاقص عنـد التطبيـق ال حـىت عملياً عند التطبيق الصحيح أو

 الناس اليوم أم ال يعتمدون على العلم والعقل واملقارنة، وليس بني أيديهم
ــة صــحيحة يعرفــون ــا مســو التشــريع القــرآين يف احلكــم  صــورة تطبيقي

 رة لدولة اإلسالم يف العهـود القدميـة تـرى والعدالة، كما كانت األمم ااو
 أما اليوم فإن أمـم األرض ـزأ منـا … ذلك، فيدخلون يف دين اهللا أفواجاً

 إن : ومن واقعنا البعيد عن تلك املبادئ املثلى، وحتاول أن تقول لنـا وللنـاس
ــادئ ــك املب ــو صــورة تل ــع ه ــالوا إىل اإلســالمية هــذا الواق ــا وتع  فاتركوه

 !! الدميقراطية
 ى ماذا ستعطينا الدميقراطية غري تكريس هذا الواقـع املريـر وإعطائـه تر

 من خالل أكثرية ال تلتزم بدينـها، أو مـن خـالل سـلطات الصبغة القانونية
تفرض نفسها باسم الدميقراطية، ومتنع خمالفيها من ترشيح أنفسـهم للقيـادة
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 لدعايـة أو من خالل فئة ترتقي سدة احلكم بانتخابات تعتمـد علـى ا أصالً،
 : ونقول هلم ! فمىت نصحو ونفتح أعيينا على احلقيقة ؟ اخلادعة للرأي العام،

 … ! تعالوا أنتم فانظروا أي النظاميني أعدل وأرحم وأنفع وأهدى سبيالً ؟
 انظروا هذا النظام الكامل العدالة، هذا النظام الذي مل تعلم له البشرية مثـيالً

 للعدالـة ومل تشـهد لـه مثـيالً مطبقـاً وال مقارباً من حيـث املبـادئ العلميـة،
 يف تارخيهــا كلــه، مث اســألوا أنفســكم هــل اإلنســانية واألمــن واالســتقرار

 ! يستطيع أعلم البشر أن يأيت ذا النظام؟
 حىت يقر كل منصف منكم أن هـذا النظـام مل ينظمـه إال الـذي أقـام نظـام

ــى ــه عل ــ { الســموات واألرض، مث أنزل ــؤمن ب ــذي ي ــي ال ـنيب األم  اهللا الـ
ك آليـة لقـوم يتفكـرون { ] 158 / األعراف [ } وكلماته  و ] 11 / النحـل [ } إن يف ذـل

. ] 67 / النحل [ } إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون {
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 أهداف ومعامالت إنسانية ... اجلهاد
) 1 ( 

ـال قـول اهللا من اآليات القرآنية اليت جتري على ألسنة املسلمني جمرى األمث
ـاب أفـال أتأمرون الناس بالرب وتنسون أ { : تعاىل  نفسكم وأنتم تتلـون الكت

 هذه اآلية ميكن أن نقوهلا لكل من ينتقد اإلسالم، ولكـن ] 44 / البقرة [ } تعقلون
 أحق من خناطبه ا أولئك الذين يزعمـون أن اإلسـالم ديـن عـدواين جيـرب

 ، فإمـا القتـل وإمـا حىت يستسلموا لـه الناس على اعتناقه، وحيارب خصومه
 جلزيــة أو الــرق والعبوديــة، ويزعمــون أن هــذه إذالل الكرامــة اإلنســانية با

 عنده مبدأ مقدس وتارخيه كله قـائم رب ألن احل ؛ العدوانية شعار هلذا الدين
 . عليه

 فريق ماكر خمادع، يرتكب يف حق خصـومه : وهؤالء الناقدون فريقان
 ويرغمهم على التزام نظامه وثقافتـه، أفظع أنواع اإلذالل واألذى والدمار،

 . بانتقاده لإلسالم نسانية واحلضارة مث يتظاهر باإل
 وفريق ال يعرف حقيقة اإلسالم، بل يفهمه فهماً خاطئاً متأثراً بأولئـك

 تـاريخ ال أو والدراسـات، تتضمنها الكتـب اليت اإلسالم مبادئ وببعده عن
 احلقيقي لإلسالم حني كان يفيض على جمتمعاته األمن واألمـان واالسـتقرار

 متـأثراً باإلضافة إىل بعضهم يكون و بكل العدل، ويعامل خصومه ، واإلخاء
 تتمثـل فيهـا مبـادئهم . بأنه ال يراه يف واقع املسلمني؛ ألنه ال دولة هلم اليوم

 السامية، السيما مبادئهم يف احلرب والسالم ومعاملة املخـالفني، لكـن هـل
 الفريقـان هـذان و ! جهلهم باإلسالم يربر جهلهم بواقع أقـوامهم العـدواين؟

ان يف احلرب الفكرية اإلعالمية ضد اإلسـالم سـراً وعالنيـة يف كـل يشترك
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 مكان حىت يف قلب العامل اإلسالمي، ويقطفون مثرة هذه الدعايـة والتزييـف
 فيتشــككون ورمبــا دعايــة حالــة اقتنــاع بعــض اجلهلــة ــذه ال : يف حــالتني

 غـري علمـي عنـد مـن مل يتعمقـوا يف فهـم اً يكفرون، وحالـة رفضـها رفضـ
 إن اإلسـالم ديـن ســالم، : إذ يقـول هـؤالء املسـلمون السـطحيون دينـهم؛

 واحلـرب املشــروعة فيـه هــي حــرب دفاعيـة فقــط بـاملفهوم الضــيق لكلمــة
 إن : انتظار العدو حىت يهاجم أرضنا وحنـن غـافلون، ويقولـون أي الدفاع،

 اإلسالم دين احلرية الفكرية، وليس عنده مانع من أن يقدم النـاس مبـادئهم
 وينسون أن اإلسالم دين احلـق يرضـى أن جيـادل خصـومه بـاليت ، يف بالده

 هي أحسن، لكن ال يرضى أن يتسلل املبطلون إىل بـالده يبثـون باطلـهم يف
 الظــالم، وخيــادعون اجلهلــة والعــوام باســم احلريــة الدينيــة، وواقــع هــؤالء

 وأـم ال والثقافيـة، اخلصوم خري شاهد عليهم أـم أعـداء احلريـة الدينيـة
 ن عن احلرب الفكرية والعسكرية حلظة واحدة مـع كـل خصـومهم، يهدؤو

 واقعهـم خـري شـاهد، وأضـرب صـفحاً عـن : أقـول . والسيما مع اإلسـالم
 ضـد تارخيهم الطويل، تاريخ حماكم التفتيش يف األنـدلس ـ إسـبانيا اليـوم ـ

 احلـروب تـاريخ و اإلسالم، بل ضد بعضهم يف أوربا وكل عـامل النصـرانية،
 امتدت قروناً كثرية، حىت جاء اجلنرال الفرنسـي الـذي احتـل الصليبية اليت

لقـد : إىل ضريح صالح الدين األيويب فقـال لـه بعد احلرب الصليبية دمشق
 عدنا يا صالح الدين اآلن انتـهت احلـروب الصـليبية، يعـين انتـهت زميـة
 املسلمني واحتالل بالدهم إىل األبد ـ حسب ما كـان يظـن ـ هـذا التـاريخ

 د يف احلروب باإلضافة إىل التاريخ األسود للحرب الفكرية والعقائدية األسو
مع كل األمم، والسيما املسلمني وإكـراههم علـى تـرك دينـهم، والتـاريخ
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 حيث كانوا ينقلون شعوب أفريقيا إىل بالدهم ، األسود للحرب ضد احلرية
 عبيداً، وحيث بوا كل بلد دخلوه، واستعمروه مئـات السـنني، وشـرطوا
 على من مل يستعمروه كتركيا أن تنسلخ مـن دينـها وتعلـن العلمانيـة، هـذا
 التاريخ كله نضـرب عنـه صـفحاً وتكفينـا منـه هـذه اإلشـارات، ونكتفـي
ـاربون املسـلمني يف البوسـنة واهلرسـك وكوسـوفو  بواقعهم اليـوم حيـث حي
ــادة لــذنب واحــد هــو أــم يريــدون االســتقالل، فــيعلن أكــرب  حــرب إب

 ال نريد دولة مسلمة يف أوربا، وتتغافـل األمـم املتحـدة : أوربا املسؤولني يف
 والدول العظمى فال تتدخل حىت يباد املسلمون أو يكادون، وحىت يوافقـوا

 وحقيقـة األمـر أـم ال يريـدون . على أال يكون هناك اسم دولـة إسـالمية
 دولة إسالمية يف أي مكان من العامل، ولـو يف قلـب العـامل اإلسـالمي، فقـد
ـارب خصـومهم السـوفييت، فلمـا  ساعدوا أفغانستان قليالً حني كانـت حت
 سيطرت فيها قوات منظمة طالبان، وأعلنت العمل بشريعة اإلسالم، دبـروا
 هلا ومكروا، حىت وجدوا مربراً حلرا إىل أن أبعدت عن احلكـم، وضـربوا
 اقتصاد السودان يوم أعلنت العمل بشريعة اإلسالم حىت صـارت مـن أفقـر

 ول العامل، وأيقظوا فيها الفتنة بني املسلمني، ودعموا النصارى حىت مل يبق د
 . فيها استقرار

 إكراه بـ ـ بأسـاليبها املعروفـة ـ ومن قبل هـؤالء الغـربيني قامـت الشـيوعية
 !! املسلمني على ترك الدين، والغرب والشـرق كالمهـا يرفـع شـعار احلريـة

 أن يقتـدوا بـاحليوان يف أفتدري ما هـي احلريـة عنـدهم ؟ هـي حريتـهم يف
 العـدوان علـى حريتـهم يف اندفاعه الشهواين الغريزي يف املرعـى واجلـنس و

ــهم يف أن كــل الشــعوب، و ــة حريت ــوا أعظــم اجلــرائم باســم احلري ، يرتكب
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 وحريتهم ـ بعد انتهاء االسـتعمار العسـكري ـ يف سـلب ثـروات الشـعوب
 بعـض دول البتـرول بواسطة احلروب االقتصادية اليت يدبروا، حىت تظـل

 . يف حالة فقر يشبه العدم
 دع عنك هذا كله وقارن بني إسبانيا ـ اليت حمت وجـود اإلسـالم مـن
 البالد اليت كان أكثرها مسلمني ـ وبني كـل بقـاع العـامل اإلسـالمي ـ الـيت
 كان فيها يهود ونصارى على امتداد أربعة عشر قرنـاً ـ لتـراهم مـا يزالـون

 ئرهم الدينيــة بكامـل حريتــهم ، بـل إن الكنيســة موجـودين ميارســون شـعا
 األرثوذيكسية والكنيسة القبطية كانتا تقودان نصارى العامل من قلـب العـامل

 وهـذا الواقـع هـو ومازالت الكنيسة القبطية كـذلك إىل اليـوم، اإلسالمي،
 الربهان الساطع على صدق الشـعار االعتقـادي لإلسـالم واملسـلمني، وهـو

 ] 256 / القـرة [ } ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد مـن الغـي { : قول اهللا تعاىل

 أتـأمرون { : فأي الفريقني أحق بالنقد ؟ مث ألـيس مـن حقنـا أن نقـول هلـم
 } النــاس بــالرب وتنســون أنفســكم وأنــتم تتلــون الكتــاب أفــال تعقلــون

 ! ؟ ] 44 / البقرة [
 أما مبـادئ تشـريعنا القـرآين يف احلـروب فهـي مفخـرة ال للمسـلمني

 إنسانية اإلسالم يف العامل وعلـى الذين يعلمون بل لكل اإلنسانيني ، وحدهم
 مدار التاريخ، فهذا هـو القـرآن الكـرمي يصـرح ويـأمر وينـهى وحيـذر مـن

 وقـاتلوا يف سـبيل اهللا الـذين يقـاتلونكم وال تعتـدوا إن اهللا ال { : املخالفة
 يف ديننا، يطعنون ن والذين يقاتلوننا هم كل الذي ] 190 / البقـرة [ } حيب املعتدين

 وليس بيننا وبينهم معاهـدات سـالم تضـمن ، أو ينظرون إلينا نظرة العدوان
لنا عدم االعتداء، فـيمكن أن يقاتلونـا يف أي وقـت، هـؤالء نعاملـهم مبثـل
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 الـذين يقاتلوننـا هـم الـذين معىن اآلية أن الذي اختاروا يف معاملتنا، وليس
 ال يوافـق املصـلحة، بـل يتـرك يباشرون قتالنا فعالً، فهذا تفسري ضيق لآلية

 وال يوافـق والتعرض لعدوان اآلخـرين علـيهم، املسلمني يف موقف الضعف
 واقع اإلسالم كتاريخ، السيما يف العهد النبوي والراشدي، كما أنه خيالف

 أي ] 193 / البقرة [ } وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة { الغاية اإلسالمية من احلرب
 . لدين احلق إكراهاً أو خداعاً صد للناس عن ا قع منهم حىت ال ي

 أما الذين تربطنا م معاهدات السالم فالتشـريع القـرآين يلـزم أتباعـه
 وأوفوا بعهـد اهللا { : باحترام تلك املعاهدات، وحيذرهم من االعتداء فيقول

 إذا عاهدمت وال تنقضـوا األميـان بعـد توكيـدها وقـد جعلـتم اهللا علـيكم
ــيالً ــاىل ] 91 النحــــل [ } كفــ ــول تعــ ــدوا إن اهللا ال حيــــب { : ويقــ  وال تعتــ
 قائد الكفار يف احلـرب علـى اإلسـالم وهذا ما شهد به ] 190 / البقرة [ } املعتدين

أبو سفيان ممثل قريش حني كان عند ملك الروم، فسـأله امللـك عـن الـنيب
 . ) 1 ( ) ال : هل يغدر؟ فقال ( %

 وحىت يف حال شكنا يف نقضهم العهـد ال ـامجهم حـىت نعلـن إلـيهم
 وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علـى سـواء إن { : انه كما قال سبح

 أمـا إذا نقضـوا العهـد فعـالً، وثبـت لـدينا ] 58 / األنفال [ } اهللا ال حيب اخلائنني
 ذلك، فمن حقنا أن نفاجئهم باحلرب بسبب غدرهم وعدوام، كما فعل

ـار مكـة ملـا غـدروا، ففاجـأهم % رسول اهللا  بعد صـلح احلديبيـة مـع كف
 . دخل مكة بقوة السالح حىت استسلم أهلها جبيشه، و
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 والسالم ليس جمرد مصلحة سياسية، بل هو مطلب ديين حيث القـرآن
 وهـو . ] 61 / األنفـال [ } وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا { : عليه

 سالم األقوياء الذين ال يخدعون، وسالم الذين يعرفون الناس بالـدين احلـق
ت فتحـاً فيدخلون فيه أفواجاً، م  ثل معاهدة احلديبية مع أهل مكة الـيت كاـن

 اســتطاع فيــه دعــاة اإلســالم أن ينشــروه مبكــة حتــت مســع الكفــار مبينــاً،
 لــيس ســالم االستســالم الــذي يفرضــه هــو و وبصــرهم، دون أي خــداع،

 فـال نـوا وتـدعوا إىل السـلم { األعداء، أو يستغلونه ضد اإلسالم وأهله
وإن { و ] 35 / سـيدنا حممـد [ } ن يتركم أعمالكم وأنتم األعلون واهللا معكم ول

 نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إـم
 . ] 12 / التوبة [ } ال أميان هلم لعلهم ينتهون

 يوافق عليه االلتزام التام بالسالم حني مبادئ : أي لوم على هذه املبادئ
 . ريق السالم اخلصم، ومعاملته باملثل حني خيتار غري ط

 اإلسـالم مث إا حرب ذات مبادئ إذ متنع العـدوان علـى عقيـدة أهـل
 وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا فإن انتهوا فال { : ومبادئهم

 . ] 193 / البقرة [ } عدوان إال على الظاملني
 ال إكـراه يف { : ومع ذلك ال جترب أحداً على االلتزام بعقيدا ومبادئها

 . ] 256 / البقرة [ } ني الرشد من الغي الدين قد تب
 وتقيمهــا بينــهم وبــني ، بــل إذا انتصــرت علــيهم تقــيم بينــهم العدالــة

ــها وإذا { : املســلمني أيضــاً ـات إىل أهل ــؤدوا األمانـ ــأمركم أن ت  إن اهللا ي
. ] 58 / النساء [ } حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل
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 : وهي حرب ال تبدأ إال بعد عروض ثالثة
 فيكون الداخلون كاملسلمني يف كل شيء، : اإلسالم الدخول يف : أوهلا

 ، كمـا تفعـل دول االسـتعمار حـني تـدخل وليسوا رعايا من الدرجة الثانية
 . البالد، أو حني تعطي الشعوب األخرى جنسية بالدها

ــا ــة اإلســالمية : ثانيه ــة الدول ــة : الــدخول يف محاي ــل جزي  صــلحاً مقاب
ــاً يــدفعوا للمســلمني، فيــأمنون علــى أديــام و  أنفســهم وأمــواهلم داخلي

 ـ كمـا تأخـذ وخارجياً، ومن الرمحة أن تقبـل ممـن خيالفـك هـذه الضـريبة
ه كمـا تـدافع ــ الزكاة من أبناء دينك  وتدخلـه ضـمن رعايـاك، تـدافع عـن

 . عنهم، وحتكم بالعدل بينه وبينهم
 قد بينه وبني املسلمني معاهـدة ع فإن مل يقبل هذا وال ذاك فله احلق أن ي

 حة الشروط ملزمة للفريقني، بعد العقـد يعـيش النـاس فيهـا مـع سالم واض
 بعضهم بأمن وطمأنينة وحسن جوار، وحناور علماءهم وأفـرادهم يف شـأن

 اليهـود يف % ننا عالنيـة دون خـداع، كمـا عـايش الـنيب و الدين، وحياور
 املدينة واملشركني يف مكة، ال نرفض احلوار العلمـي، لكـن نـرفض اخلـداع

 وإن جنحوا للسلم فاجنح هلـا وتوكـل علـى { باطل والفتنة والتشكيك بال
 . ] 61 / األنفال [ } اهللا

 كانـت احلـرب، وهـل و : جـاء العـرض الثالـث فإن هو مل يـرض بـذلك
ـأن حتاربـه  حربـاً يستحق من يرفض السالم إال أن حتتفظ لنفسـك عالنيـة ب

ــة ــة العدال ــة اإلنســانية؟ أهــداف إقام ـانية واملعامل ــدها األهــداف اإلنسـ  تقي
 اإلسالمية اليت يعرفها خصوم اإلسالم يف تارخيه كلـه، وكمـا يعرفهـا أهـل
األديان األخرى اليت عاشت يف ظـل اإلسـالم، وأهـداف الـدعوة إىل ديـن
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 وهـذه احلـرب تقيـدها . احلق دون إكراه، ولكن باحلكمة واملوعظة احلسـنة
 ل أن املعاملة اإلنسانية منذ بدايـة احلـروب عنـد نشـأة الدولـة اإلسـالمية قبـ

 تعرف الدول املعاملة اإلنسانية يف حروا، بينما كان جند اإلسالم يتلقـون
 ال تغدروا وال ختونوا، ال تقتلوا شيخاً كبرياً ( : هذه الوصية قبل أن ينطلقوا

 وكـان املراسـلون بـني قائـد ) 1 ( ) وال امرأة وال طفالً، وال تقطعـوا شـجراً
 خرج النـاس مـن عبـادة العبـاد جئنا لن : اجليش املسلم وقواد األعداء يقولون

 إىل عبادة رب العباد، ومن جور األديان إىل عـدل اإلسـالم، وهكـذا كـان
 جند اإلسـالم يالقـون أعـداءهم يف احلـروب حـني كـانوا ملتـزمني بتعـاليم
 اإلسالم، فإن خالفوه وقف رجال احلق منهم يف وجـه املخـالف، وسـجلوا

 . عليه شهادة القرآن ضده
 يهم فال يكون إال على األسرى يف احلرب، وهـذا وأما ضرب الرق عل

 ختفيف أيضاً؛ إذ من حقك على من جاء يريـد قتلـك أن تقتلـه، فـإن أنـت
 تركت قتله واستخدمته ـ السيما مع الرفق به، كما هو معروف من معاملة

ت احلكـم عليـه، وهـذا ـ األرقاء يف اإلسالم  بدالً من ذلك  كنت قد خفـف
 ل العصر احلـديث أن األسـري حيـبس، وإذا أطلـق أخف مما تعارفت عليه دو

 بـل القتـل أخـف، : فإن قـالوا . ألي سبب مث عاد إىل احلرب ثانية فإنه يقتل
 إن الذي يستسلم للرق قد قرر أن الرق خري له، أم ينبغي له أن يقـول : قلنا

 . كما تقولون؟ ويعمل يف حياته مبا تريدون؟
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 مث سـاملتنا بشـرط حتاربنـا وضرب اجلزية على األمة اليت كانت سـابقاً
 ومع محايتنـا هلـا ممـن مع معايشتنا هلا ـ حتت قانون واحد يف العدالة ـ اجلزية

 حيارا أخف من استمرارنا يف حرا حىت تسقط بأيدينا متامـاً كمـا يفعـل
 أخف مـن االنتـداب الـذي فرضـته الـدول املنتصـرة يف املستعمرون، وهذا

 ت البالد كل خرياا، ومل ختـرج منـها إال حيث سلب ، احلرب العاملية األوىل
 بعد أن أفقرا، أو ربطتها ا تابعاً ال ميلـك لنفسـه شـيئاً، دون أن تنفعهـا
 بشيء، بل حالت بينها وبـني أي تقـدم، ومبـادئ األمـم املتحـدة يف وقتنـا

 جعلت العراق حتت رمحة القوى العظمـى، وخنقـت شـعبه اليت هن هي ا الر
 يه حىت عجز عـن مثـن الـدواء والغـذاء، ومـات بذنب حكامه، وضيقت عل

 كثري من أطفاله لقلة الدواء والغذاء أمام مسع العامل وبصره، فضالً عن الذين
 ماتوا يف احلرب من األطفال والنساء وكبار السن، مث هـي الـيت أقـرت ملـن

 . حاربوه أن يستعمروه
 ونـوا ال تغـدروا وال خت “ : أين هذا من وصايا التشريع القـرآين جليوشـه

 وهـي وصـايا ” وال تقتلوا طفالً وال امرأة وال شيخاً كبرياً وال تقطعوا شجراً
 للتطبيق العملي ال للدعاية كمبادئ األمم املتحدة ومبادئ احلضـارة الغربيـة
 اليوم، وواقعهم يشهد عليهم، وواقعنا يشهد لنا، يشهد أن مبـادئ احلـرب

 قيـدة راسـخة، مبـادئ يف هذا التشريع مبادئ عدالـة ورمحـة تقـوم علـى ع
 سبقت العصور كلها، مع أا قررت وطبقت يف الوقـت الـذي كـان هـذا
 الدين قوي اجليوش ال يصمد أمامها أحد، ويف وقت كان القوي املنتصر ال

. يقدر على مناقشته أحد، بل كان يفرض حكمه وعقيدته ومصاحله
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 رون أتـأم { : إن من ينتقد هذا التشريع جدير كل اجلدارة أن يقـال لـه
 ، ] 44 البقرة [ } الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون

 الذين يعقلون فهم ال شك سيقرون أن مبـادئ هـذا الـدين ـ يف احلـرب أما
ـاجزون،  والسالم، نظرياً وعملياً ـ مل يعرف هلا البشر نظرياً، بل هم عنـها ع

ـامية عظيمـة، ال تـأيت إال مـن عنـد رب ا  لعـاملني، ومل يـأت وأا مبادئ س
. ” أرسل رمحة للعاملني “ مبثلها إال من
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 أهداف ومعامالت إنسانية ... اجلهاد
) 2 ( 

 لقد بدا يل أن احلديث السابق عن اجلهاد مل يعط قضية الـرق حقهـا يف
 رد الشبهات عنها، وأا حباجة إىل تفصيل أكثـر؛ ألن هـذه القضـية تعتـرب

 ن عليهـا حـني ئـو م االنتقـادات الـيت يتك عند ناقدي اإلسالم من أهم وأعظ
 الرق أمراً غري إنسـاين د يزعمون أنه دين ال يناسب العصر احلاضر الذي يع

 ، نضحت به وحشية القرون القدمية، اليت كانت تغلـي باألحقـاد واالنتقـام
 وقد ولت تلك العصور ومعها نظمها، ومنـها الـرق، وجـاء عصـر التعامـل

 . اإلنساين حىت يف احلروب
 االدعاءات تدعوين ألكـرر مـا كنـت ذكرتـه يف بعـض املقـاالت هذه

 السابقة، وهو أن هؤالء الناقدين قد حجبوا عـن النظـر يف كـل مـا خيـالف
 مألوفهم من النظم واألفكار نظرة إنصاف، وجعلـوا ذلـك املـألوف مقياسـاً
 لكل نظام ولكل فكرة، فما وافقه كان علماً وحضارة ورقيـاً، ومـا خالفـه

 . ووحشية وتدنياً كان جهالً
 ال ينظرون إىل ـ مع جتاهلهم لوجود الرق يف اليهودية والنصرانية ـ فهم

ـاملة ضـد خصـومهم، وال  استعماهلم أسـلحة الـدمار الشـامل واإلبـادة الش
ــروا اســتعباد ــا، وإن أنك  ينظــرون إىل اســتعبادهم شــعوب األرض وبالده

 املتهم هلؤالء األرقـاء األفراد وسعوا إىل حتريرهم وإلغاء الرق عنهم، ويف مع
 احملررين ما ينبو عنه عقل اإلنسان وقلب اإلنسان وضمري اإلنسان، فأمريكا
 اليت حررت العبيد ودعـت العـامل إىل حتريـرهم هـي الـيت كانـت إىل عهـد
ب علـى أبـواب كـثري مـن ـ يف ستينات القـرن العشـرين ـ تكـت قريب جداً 
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 ضـافة إىل أصـناف كـثرية ممنوع دخول السود والكالب، هـذا باإل : املقاهي
 من التمييز العنصري حسب األلوان واألصول العرقية، اليت ألغاهـا اإلسـالم

 اليغـري قيمـة حيث أعلـن أن اخـتالف األلـوان واأللسـنة ، يف سنواته األوىل
 ومن آياتـه خلـق السـموات واألرض { آية من آيات اهللا بل هو اإلنسان،

 أن الرقي والدناءة يرتبطان خبلـق و ] 22 / الروم [ } واختالف ألسنتكم وألوانكم
ــع اهللا والنــاس ــه م ــان ومعاملت ــاكم { اإلنس ــد اهللا أتق  } إن أكــرمكم عن

 كمــا أعلــن إلغــاء حقيقــة الــرق باإلضــافة إىل تضــييق مداخلــه ] 13 / احلجــرات [
 . وتوسيع خمارجه

 وأول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن اإلسالم مل خيترع نظـام الـرق، ولكنـه
 وهي تعادي اإلسـالم وتعاملـه ، ا، وتتعامل به كل الدول جاء وهو ميأل الدني

 باسترقاق األسري، فال ميكن أن يكون اإللغاء من جانب واحـد، بـل العـدل
 هو املعاملة باملثل، كما ال ميكن أن يعفى من الرق من دخل يف اإلسالم بعد
 االسترقاق؛ ألن ذلك يؤدي إىل استغالل ذلك والعودة هرباً إىل البالد الـيت

 . ارب املسلمني حت
 لكنه عـدل يف نظامـه تعـديالً ، صحيح أن التشريع القرآين مل يلغ الرق

 : إنسانياً كبرياً من جوانب عدة
 أنه ضيق مداخله فال استرقاق إال عن طريق احلرب، وهذا كمـا : أوهلا

 هو معاملة رحيمـة ، و املعاصر تقدم معاملة رحيمة بالقياس إىل البديل العاملي
 أن من جاء يريد قتلـك حيـق لـك أن : وهو ، ىل منطق العدل بالقياس إ أيضاً

 تعامله مبثل ذلك فتقتله، فإذا أنت مل تقتله واكتفيت باستخدامه فقد خففت
.. إن العبوديـة أشـد مـن القتـل : حكمك عليه عما يستحقه، فإن قيـل لنـا
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 هذا القرار قرار األسري نفسه، إن رأى أن العبوديـة أشـد مـن القتـل مل : قلنا
 بل يقاتل حىت يقتل، وإن رأى أن األسـر أخـف اختـاره، ، سلم لألسر يست

 . أما أن ختتاروا له أنتم فهذا جتاوز للحدود
 ظهـر فضـل احلكـم إذا نظرنا إىل البديل املتعارف عليـه عامليـاً اليـوم مث

 حيــبس حــىت حيــني إطالقــه حســب اإلســالمي أكثر،فاألســري عنــد أولئــك
 احلرب قتلتـه الدولـة الـيت أسـرته فهـذان االتفاقات العسكرية، فإن عاد إىل

 أو القتـل أخـف ، أخف مـن الـرق املستمر أمران أحالمها مر، فهل السجن
 من الرق؟

 على أن هذا التضييق يف مداخل الرق هو جانب آخـر مـن الرمحـة؛ إذ
 يسرقون األطفال بل النساء والرجال مـن قبل اإلسالم إن جتار الرقيق كانوا

 واستمر هذا يف أمريكا وأوربا ويبيعوم يف أسواق الرقيق، أطراف بالدهم
ـاختالف يف الوقـت بـني دولـة وأخـرى يف اإللغـاء،  إىل عهد إلغـاء الـرق ب

 كمـا جـاء يف التـوراة يف وكانت بعض الشرائع جتعل الرق عقوبة للسـرقة،
 وبعضـها جيعلـه وفـاًء للـدين حـني يعجـز عنـه قصة يوسف عليـه السـالم،

 فلـون عمـداً عـن نقـد اليهوديـة ألجـل ذلـك، وعـن نقـد وهم يغ صاحبه،
 النصـرانية الــيت تقـر بــأن التــوراة مـن عنــد اهللا، وخيصصـون نقــدهم بــدين

 جرمية ارب بينما يعترب اإلسالم استرقاق احلر غري األسري احمل اإلسالم وحده،
ا خصـمهم يـوم القيامـة، ومـن كنـت ( عظمى، كما يف احلديث ثالثـة أـن
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 طى يب مث غدر، ورجل بـاع حـراً فأكـل مثنـه، خصمه خصمته، رجل أع
 . ) 1 ( ) أجره ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يوفه

 أن التشريع القرآين وسع خمارج الـرق كـثرياً، أعـين : والتعديل الثاين
 عتق األرقاء، فهو من حيث اإلمجال عده من أعظم القربات إىل اهللا تعـاىل،

 ة أعتـق اهللا بكـل عضـو منـها من أعتق رقبة مسـلم ( %: قال رسول اهللا
 حىت إن أبا بكر الصديق صـار يشـتري األرقـاء ال ) 2 ( ) عضواً منه من النار

 . لشيء إال إلعتاقهم لوجه اهللا تعاىل
 مث جعل اهللا تعاىل العتق واجباً يف كثري من األحيـان كفـارة عـن بعـض

 ، وكفــارة الــيمني ، والظهــار ، الــذنوب واألخطــاء، ككفــارة القتــل اخلطــأ
 . الفطر يف رمضان اراً على اجلماع وكفارة

 وأمر القرآن مالك الرقيق أن يكاتبه فيتفق معه على مبلغ يدفعه إليه فيحرره
 وأمر أهل الزكـاة ] 33 / النـور [ } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً { : فقال تعاىل

 أن جيعلوا هلم منها حصة ثابتة، هي ثُمن مال الزكاة، وهذا جانب آخر من
 ومل يبـق مـن ، كثر مال الزكـاة يف عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز الرمحة، وملا

 . يأخذه أمرهم أن يشتروا به رقيقاً ويعتقوهم
 إن تضـييق مـداخل : وقد قال بعض خصـوم اإلسـالم أو أتبـاعهم يف بالدنـا

 الرق، وتوسيع خمارجه مهما كان فهـو ال يسـاوي إلغـاء الـرق؛ ولـذلك مل

 ، ومسند اإلمام ) 2150 ( صحيح البخاري، يف اإلجارة، باب إمث من منع أجر األجري، برقم ) 1 (
 . فظ له والل ) 8692 ( برقم ) 358 / 2 ( أمحد

 ، ) 6337 ( برقم } أو حترير رقبة { صحيح البخاري، يف كفارات األميان، باب قوله تعاىل ) 2 (
). 1509 ( وصحيح مسلم، يف العتق، باب فضل العتق، برقم
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 القرارات العاملية احلديثة، فلها الفضـل يتوقف الرق يف بالد اإلسالم إال بعد
 يف ذلك؛ ألا أغلقته فال عودة له أبداً، وإذا وجدمت لإلسالم مربراً يف إبقاء
 الرق قدمياً فلن جتدوه يف الوقت احلاضـر، وقـد تفوقـت االتفاقـات الدوليـة
 احلديثة على اإلسالم يف هذا األمـر، فـالرق الـذي مل يلغـه اإلسـالم متامـاً ال

 عصرنا احلاضر، والتشريعات احلديثة قـد سـبقت اإلسـالم يف هـذه يناسب
 القضية ولو كان من عند اهللا ملا استطاعت األنظمة البشرية أن تتفـوق عليـه

 . يف أي مسألة
 شيء ينقضـه هـو البـديل وأول هذا االعتراض ما هو إال مغالطة مكشوفة،

 سـجن حـىت الذي جاءت بـه االتفاقـات الدوليـة، وهـو إبقـاء األسـري يف ال
 تسمح اتفاقيات الـدولتني املتحـاربتني بعودتـه إىل بـالده، وقـد ظـل بعـض
 األسرى األملان يف أمريكا أربعني سنة يف السجن، فهل السجن الدائم أخف
 من الرق؟ وأضافوا إىل ذلك أنه مينع من املشـاركة يف أي حـرب تقـوم ـا

 كمـا ! ن الـرق؟ بالده، وإن وقع بعد ذلك أسرياً قتلوه، فهل القتل أخف مـ
 ينتقض هذا االعتراض على اإلسـالم بـأمر آخـر هـو أن االتفاقـات الدوليـة
 ليست أبدية، فما أسهل أن تنقض الدول املتفقة قراراا، كما هو مشـاهد

 أن وينـتقض االعتـراض بـأمر ثالـث هـو . اليوم يف واقع هيئة األمم املتحـدة
 واحـد مـن االختيـارات الرق يف اإلسالم ليس واجباً، وإمنا هو جائز، وهـو

 اليت يقررها احلـاكم املسـلم يف األسـرى، وهـذا ينـتج عنـه أنـه ال مـانع يف
 اإلسالم من مشاركة األمة اإلسالمية يف هذه االتفاقات الدولية، ويبقـى هلـا
 احلق يف العودة إىل معاملة اخلصوم بنظام الرق إذا نقضـوا تلـك االتفاقـات،

بـالرق، وهـذا احلكـم ـذه السـعة مـن وعادوا إىل معاملة أسرى املسلمني
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 مميزات دين اإلسـالم، ومعجـزات القـرآن؛ إذ يسـمح حلكـام املسـلمني أن
 يشاركوا يف مثل هـذه االتفاقـات، ويسـمح بـالتخلص منـها حـني ينقصـها
 اخلصوم ويعاملون أسرى املسلمني معاملة االسترقاق يف احلرب، ولـو حـرم

 اخلصـوم احملـاربني الـذين الرق يف كل حال لكان ذلك موقف ضـعف أمـام
 . يعملون بالرق

 ـ وهــو األهـم ـ هـو معاملــة الرقيـق يف التشــريع : والتعـديل الثالــث
 القرآين، وهي معاملة تعتمـد علـى التربيـة اإلنسـانية واألخويـة، الـيت هـي

 وال ، ال جيـوز ظلمـه ، أساس الدين، وأساس النظـام كلـه، فـالرقيق إنسـان
 ل فوق طاقته، بل ال ينادى بكلمة عبدي، وإمنا إيذاؤه، وال تكليفه من العم

 خالفـاً للنظـرة الغربيـة إليـه ، % كما أمر رسول اهللا فتاي وفتايت، : يقال
 . قبل التحرير، فإنه كان بال حقوق كأنه حيوان من احليوانات

 وقد كانت هذه املعاملة ـ باإلضافة إىل اطالع العبيد على حقيقة الدين
 يف حتوهلم إىل ديـن اإلسـالم، حيـث مسعـوا حـديث اإلسالمي ـ سبباً كبرياً

ـاؤكم إخـوانكم خـولكم ـ ( % : رسـول اهللا  ـ جعلـهم اهللا حتـت أي أرق
 ، ا يلبس وليلبسه مم ا يأكل، أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مم

 أي مهـا يف أخـوة ) 1 ( ) فـأعينوهم م ه تمو ، فإن كلف م ما يغلبه م ه و كلف ت وال
يس عليـه وله فوق ذلك . اإلسالم سواء  ختفيـف مـن الواجبـات الدينيـة، فـل

 و جهاد وال حج وال صالة مجعة، وكـل عمـل حيتـاج إىل احلريـة فهـو معفـ
 ثالثـة ( % : منه، وله على عبادة ربـه األجـر املضـاعف، قـال رسـول اهللا

 ، وصحيح مسلم، يف ) 30 ( صحيح البخاري، يف اإلميان، باب املعاصي من أمر اجلاهلية، برقم ) 1 (
). 1661 ( مما يأكل، برقم اإلميان، باب إطعام اململوك
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 تعـاىل أدى حـق اهللا مملـوك عبـد … ( فذكر منـهم ) يؤتون أجرهم مرتني
 ابقون ســادم إىل األعمــال فكــان كــثري مــن العبيــد يســ ) 1 ( ) ســيده وحـق

 . الصاحلة، فيكونون قدوة لألحرار
 ومن أعظم آثار حسن معاملة الرقيق أن زيـد بـن حارثـة كـان خادمـاً

 فهـال ( % : يف مكة وجاء أهله يطلبون أن يفادوه، فقـال الـنيب % للنيب
 إن اختاركم فهو لكـم، أدعوه فأخريه ف ( : وما هو ؟ قال : قالوا ) غري ذلك

 فلمـا ) 2 ( ) واهللا ما أنا بالذي أختار على من اختـارين أحـداً ف وإن اختارين
 ! وحيك يا زيد أختتار العبودية على احلرية؟ : ، قال أهله % خري اختار النيب

ين أختـار العبوديـة معـه : قال  نعم لقد رأيت من أخالق هذا الرجل ما جعـل
 . وتبناه قبل أن حيرم اهللا التبين % على احلرية مع أهلي، فأعتقه النيب

 ـ وأصحابه على أثره فيهـا ـ % ولئن كان هذا قبل النبوة فإن معاملته
 بعد النبوة كانت بـال ريـب أطيـب وأرحـم وأكـرم، وقـد كـان عـدد مـن

 يعلمون أرقاءهم العلم مث يعتقوم، حىت صار أولئك األرقاء # الصحابة
 من أكابر العلماء ومن أعظمهم مكانة عنـد األمـة، فهـذا نـافع كـان عبـداً

 ، مث كان فيما بعد وريث علمه وإمامـاً مـن $ أسود عند عبد اهللا بن عمر
 كـان عبـداً عطـاء ـ رمحـه اهللا ـ أئمة العلم والدين يف املدينة املنـورة، وهـذا

ـار إمامـاً مـن أئمـة العلـم والـدين يف مكـة  أسود، مث ترقى يف العلم حىت ص

 ، ومسلم ) 2849 ( صحيح البخاري، يف اجلهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابني، برقم ) 1 (
 . واللفظ له ) 154 ( ، برقم % يف اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد

 برقم ) 84 / 5 ( دار الصحابة، واملعجم الكبري للطرباين : ط ) 318 / 1 ( سرية ابن هشام : انظر ) 2 (
. دار الكتب العلمية : ط ) 116 / 2 ( ، وهذا اللفظ منقول عن ابن عبد الرب يف االستيعاب ) 4652 (
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 يقربـه حـىت املكرمة، وقد وفد مرة على عبـد امللـك بـن مـروان، فمـا زال
 . أجلسه على سرير ملكه

ة قائـداً ، ورقى هؤالء األرقاء احملررون املناصب العالية  فكان زيد بـن حارـث
 يف معركة مـن أعظـم املعـارك اإلسـالمية يف العهـد % من قواد رسول اهللا

 النبوي هي معركة مؤتـة، وظـل األرقـاء يسـابقون األحـرار يف جمـال العلـم
ـان نـافع مفـيت مدينـة سـالمي وعرضـه، واجلهاد على طـول التـاريخ اإل  فك

 بعــد عصــر الصــحابة، وكــذلك كــان عطــاء مفــيت مكــة % رســول اهللا
 وال ينسـى املسـلمون أن فـاتح املكرمة، وغريمها كثري يف عواصم اإلسـالم،

 األندلس طارق بن زيـاد كـان رقيقـاً حمـرراً، كمـا ال ينسـون أن املماليـك
 وقـارعوا الصـليبني ، ق األوسـط أصبحوا أمـراء الدولـة اإلسـالمية يف الشـر

 واملغول دفاعاً عن بالد اإلسالم عشرات السـنني، بـل مئـات مـن السـنني،
 . وردوا جيوشهم اجلرارة بأشنع اهلزائم وأفدح اخلسائر

 تلك صور من معاملة الرقيق احملرر ختزي كل من ينتقـد اإلسـالم علـى
 وا إىل األمس إجازته استرقاق األسرى، ال سيما أولئك الذين أعتقوهم وظل

 القريب ـ يف الستينات من هذا القـرن ـ حيتقـروم ويسـووم بـالكالب،
 . فقد أعتقوا أبدام واستعبدوا نفوسهم وكرامتهم

 إن اإلسالم حرر كثرياً من العبيد، حرر نفوسهم مـن طبيعـة األرقـاء ـ
 . اليت عودها غري املسلمني على الذل واالستسالم ـ قبـل أن يعـتقهم شـكلياً

بينما كانت الـدول الـيت ألغـت ما أُعتقوا كانوا بني املسلمني سادة قادة، فل
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ة بعـد  الرق وحررت العبيـد تسـوي بينـهم وبـني الكـالب يف بعـض املعامـل
 ! فأين هذا من ذاك ؟ حتريرهم بأكثر من مائة عام،

 يسمع ليت كل من ينتقد التشريع القرآين يف قضية الرق
 كان عمر ( : قال ^ عن جابر $ بالل كالم عمر يف حق

 ) 1 ( ) ” يعين بالالً “ أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا : يقول

). 3544 ( صحيح البخاري، يف فضائل الصحابة، باب مناقب بالل، برقم ) 1 (
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 الفصل الرابع

 حل شامل

 للمشكالت اليت عجزت عنها كل القوانني

) حل املشكالت املستعصية يف احلضارة احلديثة (



)
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 د ــ ي ـ ه ـ م ـ ت

 إنـه حـل املشـكالت : هذا أهـم وجـوه اإلعجـاز يف التشـريع القـرآين
ــتبه إىل أسـباا املستعصية،  اليت فشلت فيها احلضارة احلديثـة، فـال هـي تن

 احلقيقية حىت تبادر إىل الوقاية منها ـ رغـم البحـث العلمـي املتواصـل ـ وال
 . هي جتد العالج الذي يقضي على اآلثار اخلطرية لتلك املشاكل

 واإلعجاز هنـا أظهـر مـا يكـون؛ إذ كيـف ميكـن أن تعجـز احلضـارة
 أوتيت من علم وإعالم ووسائل عن حل تلك املشـاكل، مث احلديثة بكل ما

ـاء علـى  ينجح فيها هذا التشريع، الذي ال يعـرف عنـه خصـومه إال أنـه ج
 هذا ما يظهر ـ إن شاء اهللا ـ من ! أمي يف أمة أمية وبالد أمية ؟ إنسان لسان

 خالل النظر يف احلل اإلسـالمي، وجناحـه الـواقعي دون تلـك الوسـائل مـن
 . عالم العلم واإل

 وهذا الفصل اشتمل على مقاالت ثالث، وكان ممكناً أن يشتمل علـى
 أكثر، فما هـذه الـثالث إال أمثلـة، كمـا ميكـن أن يلحـظ ـ القـارئ لكـل
 الفصول السابقة ـ ما فيها مـن تنبيـه إىل حلـول ملشـكالت أخـرى عجـزت
ـار اجلرميـة، ومشـكلة  عنها احلضارة احلديثة قبل مشكلة ضعف األمن وانتش

 الل الروابط االجتماعية، وغري ذلك، وبالدراسـة املتعمقـة يف شـريعة اهللا احن
 يستطيع اإلنسان أن جيد حلوالً عظيمة ملشـكالت أخـرى كـثرية، عجـزت

 . عنها احلضارة احلديثة، إذا توفر له اإلنصاف وحسن اهلدف
. واهللا تعاىل أعلم
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 أطفال بال آباء حىت ال يبقى

 ضارة احلديثة والشـعوب الـيت سـلكت اذهب حيث شئت من عامل احل
 سبيلها لترى أطفاالً كثريين حمرومني من اآلبـاء، ال لـذنب جنـوه، بـل ألن

 وهؤالء األطفال من ... آباءهم وأمهام كانوا يتمتعون حبق احلرية اجلنسية
 . مثراا

 حقـوق : من أهم املشاكل الكربى اليت تواجههـا احلضـارة احلديثـة إن
 عفاء من بني كل اإلنسانية تناهلم أضرار فادحـة جـداً، األطفال، فهؤالء الض

 ففي الدول الفقرية يقتلهم اجلوع، وجتتاحهم األمـراض، ويسـتغلون للعمـل
 باألجر الزهيد يف الظروف القاسية، بل ويصبحون أحيانـاً جتـارة تنقـل عـرب
 البالد، ويف الدول الغنية تلقيهم أمهام حني يكـون احلمـل غـري شـرعي ـ

 فينشـؤون دون آبـاء وال أمهـات، ، ه ـ إىل دور احلضانة احلكومية وما أكثر
 بل ال يعرفـون عـن آبـائهم شـيئاً، وقـد ال يعرفـون عـن أمهـام شـيئاً، مث
 يكربون وخيرجون من دور الرعاية اخلاصة ـم إذا بلغـوا السـن القانونيـة ـ

 ف وهي مثانية عشر عاماً ـ ليلقوا معترك احلياة، كل منهم وحده بعـدما عـر
 . قريب أسرة وال أنه ليس له

 هذه املشاكل قد استأصلها اإلسالم متاماً، فاللقيط الذي ال يعرف أبـاه
 ؛ وأمه ـ وهو ابن الزنـا ـ وجـوده يف احليـاة اإلسـالمية أنـدر مـن كـل نـادر

، فلـيس هنـاك لألسباب اليت سبق ذكرها يف قضايا املرأة وقضايا العقوبـات
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 ر رعاية اللقطاء ـ يف حالة الـدول الغنيـة ـ طفل يلقى إىل دور احلضانة أو دو
 وليس هناك طفل مشرد يتـاجر بـه ضـعفاء الضـمري ، أو يسـتغله أصـحاب
 العمل باألجر الزهيد، وال طفل ميوت جوعاً أو مرضاً دون أن يلقى الرعاية

. 
 أما يف حالة وجود األسرة ـ وهـي ال تكـون إال يف الـزواج الشـرعي ـ

 ، وأمـام اتمـع ، الده أمـام احملـاكم القضـائية فاألب مسؤول عـن رعايـة أو
 وأمام اهللا تعاىل حىت يبلغوا السن القانونية ـ سـن اخلامسـة عشـرة إن كـانوا

 وكانوا قادرين على العمـل، وكـان العمـل موجـوداً غـري مفقـود، ذكوراً،
 ومدى احلياة كلـها إن كـن إناثـاً ـ وإذا مـات األب أو عجـز عـن اإلنفـاق

 مث إىل األعمام، فإن مل يكن أحد ، مث إىل اإلخوة ، إىل اجلد انتقلت املسؤولية
ـإن مل يكـن ـ وزارة املاليـة ـ ف  منهم انتقلت كفالتهم إىل بيت مال املسـلمني 
 ذلك انتقلت املسؤولية إىل أثريـاء املسـلمني عمومـاً، وهـذا واجـب ال حيـل

 قصـر، ألحد أن يتهاون فيه أبداً؛ إذ حياكم عليه قضـائياً، ويـرغم عليـه إن
 . وحياكمه اهللا تعاىل عليه يوم القيامة حسب العقيدة اإلسالمية

 أما التجارة بالضائع منهم فهي جرمية كربى يقدر هلا القاضـي العقوبـة
 اليت تكفي لردع مرتكبها عنها يف كل زمان حبسب ما يناسبه، ومن أعظـم

 يتـيم جرام عند اهللا من باع حراً فأكل مثنه كما تقدم، ورعاية ال اإل أصحاب
أنا ( % : الذي ال عائل له من أفضل األعمال يف اإلسالم قال رسول اهللا
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 ، وفـرج بينـهما السـبابة والوسـطى ب وأشـار ) هكذا وكافل اليتيم يف اجلنة
 . ) 1 ( شيئاً

 وهذا كله يف حالة الطفـل الشـرعي املعـروف األبـوين، وعنـد وجـود
 املـال، فيضـمه اللقيط ـ وهي حالة نادرة ـ يأخذ حكـم اليتـيم يرعـاه بيـت

 القاضي إىل أسرة تربيه تربعـاً منـها أو بـأجرة مـن بيـت املـال، فينشـأ بـني
 هذا النوع ولكن . أفرادها نشأة طبيعية تامة، ال كنشأة أطفال دور احلضانة

 ـ كما بينت هو حالة شاذة جداً نادرة جداً ـ على عكس احلال من األطفال
 ر اإلنساين بني النظامني متناقضة يف دول احلضارة احلديثة؛ ألن قاعدة التكاث

 متاماً، فهناك الزواج قليل واإلباحية املطلقة ـ اليت يسموا احلرية اجلنسـية ـ
 ، معتمدة علـى هي األكثر شيوعاً وانتشاراً، فاألكثرية تعيش يف هذه العالقة

 موانع احلمل، فـإن مل يكـن فاإلسـقاط، فـإن مل يكـن ألقـي الطفـل إىل دور
 يشكلون الثلث يف بعض اتمعات الغربيـة، بـل ار هؤالء احلضانة، حىت ص

ـا تصـرح صاروا  هم األكثرية الساحقة من أطفال بعض اتمعات حسب م
 أما الزواج فعلى قلته يكون يف سن متأخرة . اإلحصائيات الرمسية لكل دولة

 يف أخريات الشباب وأوائل الكهولة، وهذا واقع ال ينكره إال جاهـل يضـع
 ينيـه حـىت ال يـرى الواقـع، ويـدخل أصـابعه يف أذنيـه حـىت ال ثيابه على ع

ــال بالتقــدم الصــناعي والتجــرييب ورحــالت  يســمع، ويضــرب لــك األمث
 الفضاء؛ ليشغل الناس عن واقع الضياع الذي يعيشه اللقطاء فيمأل نفوسـهم

 ، وصحيح مسلم، يف الزهد، باب ) 4998 ( صحيح البخاري، يف الطالق، باب اللعان، برقم ) 1 (
). 2982 ( رملة واملسكني واليتيم، برقم اإلحسان إىل األ
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 بــاألمراض، ومــا دام بــاب اإلباحيــة مفتوحــاً، ومــا دامــت تلبيــة الرغائــب
 ضرورية طبيعية ـ كمـا يزعمـون ـ وهـي عنـدهم أهـم اجلنسية عن طريقها

 رغائب احلياة، فهؤالء األطفال املساكني يف ازديـاد ال يتوقـف وال يضـعف
 أبداً، واحلل سيظل بعيداً كمن يريد أن يوقف السيل اجلارف والتيار اهلـادر

 أو كمن يريد إرجاع احلياة إىل املذبوح الذي ، بقبضات من رمل أو حصى
 ودرهـم مـن الوقايـة خـري مـن . دماً حبقن الـدم يف وريـده تشخب أوداجه

 قنطار من العالج، كما قـال املثـل ، وكمـا أثبتـت التجـارب علـى امتـداد
 . عامل العالج اجلسماين والنفسي واالجتماعي العصور يف

 الوقاية اليت خطط هلا التشريع القرآين احلكيم تقوم على أساس إعطـاء
 مع منع كل طريق آخر طريق الزواج فقط، اإلنسان حاجته من الغريزة عن

ـأما بكل األساليب  بدأً بالتربية السلوكية لكـل مـن الرجـل واملـرأة، ونش
ـا إىل  على أن ينظرا إىل الزنا ـ وهو الباب األعظم لضياع األطفال ـ نظرم
 جرمية عظمى، حتقر املرأة أعظم احلقـارة؛ إذ جتعلـها متعـة رخيصـة للرجـل

 لقي على كاهلها املسؤولية، مث ينصرف وينسـاها متامـاً، وي ، يشاركها املتعة
 وجتعل الرجل ذئباً غادراً عدمي الضمري عدمي اإلنسانية، منبوذاً بني الناس، ال

 مث حـىت يتـوب وتظهـر للنـاس توبتـه، يطمئن إىل معاملته أحد مـن النـاس،
 أتبعت ذلك بعقوبة شديدة، وهي اجللد لكل من الرجل واملرأة إن كانا غري
 متزوجني قبل الزنا، أو الرجم إن سبق هلما الزواج، وإمنـا شـددت العقوبـة
ـا بسـهولة بسـبب  على املتزوجني لقـوة الرغبـة الغريزيـة، والنسـياقهما إليه

وهناك الوعيد بالعقوبة الشديدة يف اآلخرة ملن فاتـه عقـاب . االعتياد عليها
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 ح وجمانبـة طريـق وهو عقاب ال يفلت منه أحد إال بالتوبـة واإلصـال ، الدنيا
 . رقابة اإلله الذي ال ختفى عليه خافية حتت الفساد، و

 التشــريع قلــل وحــىت ال تكــون املــرأة فريســة ســهلة ألولئــك الــذئاب
 التربية الطيبة ـ فأعفاها مـن العمـل بعد الرجال مجيعاً ـ خمالطتها ن م القرآين

 ها فـإن احتاجـت عملـت يف جمـال ال يعرضـ . حىت ال خترج إال عند احلاجة
 . لعدوان الرجل وال خلداعه

 ومنعها من أن ختلو برجل يف مكان ال يكون معها فيه أحد من حمارمها
 الذين كلفهم حبمايتها، وأمرها إذا خرجت من بيتها أن تستر حماسـنها عـن

ـنيب قـل ألزواجــك { الرجـال حـىت ال تـثريهم وتطمعهـم فيهـا  يـا أيهـا ال
 فحجاـا ] 59 / األحـزاب [ } بيبهن وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جال

 ليس تضـييقاً عليهـا، ليس هو الصيانة كما أنه إكمال لصيانتها وحفظها، و
 وأمر النساء والرجال مجيعاً أن يغضوا أبصارهم عن بعضـهم إكمـاالً لكـف

 . النفس عن الرغائب احملرمة اليت تفضي إىل اخلبائث
 شـعور ذات عاطفـة وهـي رقيقـة ال ـ وحىت ال تنساق املرأة وراء الرغائـب

ـام، ـ غالبة  فتقع فريسة ألولئك الذئاب وإغراءام أو خداعهم أو اغتص
 العالقـة أوكـل الشـرع ـا حمارمهـا بـني طـريف هـذه وهي اخلاسر األوحد

 ويشرفون على زواجها حني تتـزوج، ، وحيموا ، وينفقون عليها ، يرعوا
 املباشـر للعقـد، أو فال يتم عقد الزواج إال ـم، سـواء كـانوا هـم األصـل

 كانت هي املباشرة للعقد حتت إشرافهم، فهذه الرعايـة ال بـد منـها باتفـاق
. العلماء، إمنا اخلالف يف اجلانب األصيل منهما
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 والزواج هو الطريق الطبيعي للتكاثر اإلنساين الصـحيح، فـإذا كانـت
 الغريزة وإعطاؤها حقها حاجـة إنسـانية ماسـة فـإن احلاجـة األهـم هـي أال

 تضيع حقوق النساء، وتدمر حياة األطفال ف طغى الغريزة وتنطلق بال قيود، ت
 للضـياع وللحرمـان مـن أعـز فتجعلهم باً ـ وهم أضعف فئات اإلنسان ـ

 . مطالب احلياة األم واألب واإلخوة واألقارب واحلياة األسرية التعاونية
 وحيمـي وإن احلل األمثل هو أن تنظم هذه الغريزة بطريـق حيمـي األطفـال

 النساء من األضرار، وهو طريق الزواج املوثـق بالشـهود، وقـد أذن القـرآن
 بتعدد الزوجات حىت ال تكون هناك امـرأة ترغـب يف الـزواج وحتـرم منـه،

 وهـذا هـو فإذا مل يتيسر هلا فرمبا جلأت يف تلبيـة رغائـب الغريـزة إىل الزنـا،
 د أن ينهى عن شـيء منهج التشريع القرآين أبداً يف حل املشكالت حني يري

 من رغائب النفس ملصلحة يقصدها؛ حيث جنده ينهى عنه ياً باتاً إذا كان
 مضراً ال حاجة إليه إال التـرف اخلـارج عـن حـدود الطبيعـة كـاخلمر، وإذا
 كان من حوائج الطبيعة اإلنسانية ينهى عنه إذا أُيت من طريق الفوضى، بعد

 فسـاد، وـذا النظـام أيضـاً ماتـت أن حيدد له نظاماً يضمن النفع ويـدفع ال
 اجلــرائم الــيت ترتكــب ألجــل اجلــنس أو كــادت، وكــذا مشــاكل اخليانــة

 . الزوجية، وكذا األمراض اجلسمية اليت تنشرها اإلباحية كاإليدز
 أي ، وإمتاماً لرعاية حقوق الطفل دعا القـرآن إىل اختيـار املـرأة الطيبـة

ـاب لكـم مـن النسـاء فـانكحوا مـ { : فقال لألزواج ، الطاهرة الصاحلة  ا ط
ــا ملكــت ــدلوا فواحــدة أو م ــتم أال تع ــإن خف ــاع ف ــثىن وثــالث ورب  م

ذلك جـاء يف السـنة ـ ؛ والطيبة ال يسـتطيبها إال طيـب . ] 3 / النساء [ } أميانكم ـل
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 إذا جــاءكم مـن ترضـون دينـه وخلقــه ( وهـي شـرح للتعـاليم القرآنيـة ـ
 ، ويف ) 1 ( ) فزوجوه إن ال تفعلـوا تكـون فتنـة يف األرض وفسـاد عـريض

ب رعايـة، ـأ األطفـال طيـبني يف أطـي  دون أمـراض هذه األسـرة الطيبـة ينش
 نفسية أو اجتماعية أو عقلية، كمـا كـان احلـال يف اتمـع اإلسـالمي قبـل

 الفرق ما بـني احليـاة ذلك فكم هو عظيم هائل االتصال باحلضارة احلديثة،
ـان ط  فـالً وشـاباً ـ يف أحضان األبوين ـ ومها أكثر الناس عطفـاً علـى اإلنس

 يف خضـم اتمـع وبني احلياة يف رعاية املوظفات يف دور احلضانة، مث احلياة
 أليس حرمان الطفل من أبيه جرميـة تقـع أمـام ! بدون أسرة أو أي أقارب ؟

 مسع القوانني وبصـرها دون إنكـار؟ وتقـع حتـت شـعار بـراق هـو احلريـة؟
 ! ة؟ وتتحول هذه اجلرمية الكربى بذلك االسم إىل فضيل

 ! وكيف عجزت احلضارة احلديثة عن حل مشكلة األطفـال اللقطـاء ؟
ـاس يلتزمــون بــالزواج يف عالقــة النســاء  وكيـف عجــزت عــن أن جتعــل الن
 بالرجال حىت امتألت بالدها باللقطاء، ورجحت أعـدادهم علـى األطفـال

 وهي حضارة متلـك العلـم واإلعـالم وشـىت الوسـائل القانونيـة ! الطبيعني ؟
 وكيف جنح هذا التشريع القرآين الذي جاء به إنسان واحد أمي ! وتوابعها

 فعاش األطفال برعاية القرآن يف أسرة تظللـهم . يف أمة أمية وبالد كلها أمية
 هـل ! ؟ جبناا حىت يستقلوا وتعينهم بعد أن يكونوا رجاالً عند كـل أزمـة

 ! يستطيع هذا بشر ؟
 وقال ) 395 / 3 ( سنن الترمذي، يف النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ) 1 (

 هذا حديث حسن غريب، ويف سنن البيهقي، يف النكاح، باب التزويج من ذي الدين : أبو عيسى
) 7 / 82 .(
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 ال يأتيـه * عزيز { كتاب أليس هذا معجزة عظمى تذكر كل ناظر فيه بأنه
. ] 42 ـ 41 / فصلت [ } الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
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 ! ؟ مشكلة الفقر كيف انتهت

 الفقر مشكلة كربى تعيشها دول كـثرية مـن دول العـامل املعاصـر، بـل
 يعاين منها ناس كثريون يف دول غنية كربى تعترب من أغىن دول العامل، وقد

 رات كثرية، هزت الدنيا وذهب ضحيتها املاليـني، ودارت قامت بسببها ثو
 . حوهلا دراسات كثرية، ونشأت حوهلا مذاهب، واملشكلة ما تزال قائمة

 والراشدي يف دولة اإلسالم األوىل ـ أيام العهد النبوي
 ـ حلت هذه املشكلة يف اليمن بعد زمن يسري من

 % وايل النيب معاذ بن جبل دخوله يف اإلسالم، فقد عاد
 اليمن ومعه صدقات من صدقاا يف بدايات بالد على

 ؛ ألن ذلك خيالف عمر ، فغضب ب عهد عمر بن اخلطا
 أا تؤخذ من أغنياء كل : نظام الزكاة يف اإلسالم،وهو

 وال جابياً مل أبعثك “ : ه بلد فترد على فقرائهم ـ وقال ل
 آخذ جزية ـ أي ما بعثتك لتجمع يل املال ـ ولكن

 من أغنياء الناس، فتردها على فقرائهم، بعثتك لتأخذها
ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه : فقال معاذ
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 مين، فلما كان العام الثاين بعث إليه شطر الصدقة،
 فتراجعا مبثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه ا

 ما : كلها، فراجعه عمر مبثل ما راجعه قبل، فقال معاذ
 . ) 1 ( ” شيئاً وجدت أحداً يأخذ مين

كيف حصـل هـذا ؟ كيـف ألغـي الفقـر يف هـذا البلـد يف تلـك املـدة
 إا عظمة هذا التشريع القرآين الكامل، إذا عاجل مشكلة تناوهلا ! اليسرية ؟

 من مجيع أطرافها، والفقر مشكلة ذات أطراف كثرية، يعاجل الناس ـ يف غري
 ويفشـل احلـل، النظام اإلسالمي ـ جوانـب ويتركـون جوانـب، فيعجـزون

 . وتظل املشكلة قائمة وإن تغري األشخاص واألدوار
 يبدأ احلل اإلسالمي يف عالج نفوس األمـة، فـيعلمهم أن احليـاة الـدنيا
 ليست حياة رفاهية ونعيم، إمنا هي حياة سباق ليظهر كل إنسـان مـا عنـده
دأ خيفـف الصـراع من خري أو شر، ينال جزاءه يف احلياة اآلخـرة، هـذا املـب

 ملذات احلياة ختفيفاً كبرياً، أقل ما فيه أا ال تكـون اهلـدف األهـم يف على
 مبـا مـن املـال فيكتفـي ، احلياة، وهذا املبدأ خيفف من جشع الفقري إىل املـال

والقيام مبهمات حياته وواجباا، وال يتهالك على مـا ، يساعده على البقاء
 هم يف حتصـيل املـال بـاذالً كرامتـه، ولكـن ينافسـ يف أيدي الناس مـن املـال

. دار الفكر : ط ) 710 ( بيد القاسم بن سالم ص كتاب األموال، لإلمام احلافظ أيب ع : انظر ) 1 (
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 كمـا خيفـف جشـع الغـين ال منافسة اللصوص واحملتالني، ، منافسة الشرفاء
 . فيلني قلبه للفقراء، ويعطيهم مما زاد عليه

ـار االحتيـاج لآلخـرين ى أن إظه  مث يعلم ديننـا هـذا الفقـري ويربيـه عـل
 والطمع مبا يف أيديهم نقص يف الكرامة ودناءة يترفع عنها عزيز النفس، وال
 يقبل ا إال عند احلاجة املاسة، فالصدقة رغم أا حـق للفقـري عنـد الغـين

ا خـري مـن اليـد السـفلى ( : جتعل الغين فوقه، ففي احلديث  ) 1 ( ) اليـد العلـي

 اآلخذة، وهذا أيضاً مبدأ يغـري الفقـري : املعطية، والسفلى هي : والعليا هي
 وأن مـد اليـد إىل ، فضـيلة بالعفة والغين باجلود، مث يعلـم الفقـري أن العمـل

 الناس إمنا يكون عند عدم القدرة على االكتساب، ومن مد يـده إىل النـاس
 عن غري حاجة عاقبه اهللا يوم القيامة ـ فوق ضياع كرامته يف الـدنيا ـ فيـأيت

 يف % كمـا قـال رسـول اهللا ) ولـيس يف وجهـه مزعـة حلـم ( يوم القيامـة
 . ) 2 ( احلديث الشريف

 قراء حقوقهم فيطالـب ـا حـىت يؤديهـا، أما الغين الذي ال يعطي الف
 أرغمه عليها القاضي، فإن امتنـع ودافـع بقـوة السـالح عـن نفسـه فإن أىب

 حىت يدفعها أو تزهق روحه يف ذلك القتال، مث يلقـى ربـه وعليـه مـن قوتل
 والذين يكرتون الذهب { : العذاب مقدار فظيع كما جاء يف القرآن الكرمي

 يوم حيمى عليها * اهللا فبشرهم بعذاب أليم والفضة وال ينفقوا يف سبيل
 ، وصحيح ) 1362 ( صحيح البخاري، يف الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غىن، برقم ) 1 (

 ). 1033 ( مسلم، يف الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري، برقم
 م، يف ، وصحيح مسل ) 1405 ( صحيح البخاري، يف الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، برقم ) 2 (

). 1040 ( الزكاة، باب كراهة املسألة للناس، برقم
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 يف نار جهنم فتكوى ـا جبـاههم وجنـوم وظهـورهم هـذا مـا كـرتمت
 . هكذا يرىب األغنياء . ] 35 ـ 34 / التوبة [ } ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرتون

درك هـذا الفقـري أن العمـل  ومبا سبق من توجيهات اإلسـالم للفقـري ـي
ـاق علـى ، بل هو ـ إذا قصـد بـه ية فضيلة دينية، كما هو فضيلة إنسان  اإلنف

 صيانة النفس واألهـل عـن االحتيـاج إىل اآلخـرين ـ عبـادة النفس واألهل و
 ، تفوق اإلنفاق يف اجلهاد، ويف إعتاق الرقاب، وتفوق الصدقة على الفقـراء

 دينار أنفقته يف سبيل اهللا، ( %: ، قال النيب كما جاء يف احلديث الشريف
 ، ودينار تصدقت به علـى مسـكني، ودينـار أنفقتـه ودينار أنفقته يف رقبة

ـاون يف ) 1 ( ) على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلـك  ومـن ، 
 كفى املـرء مـن اإلمث أن ( % ذلك وقع يف إمث عظيم، كما قال رسول اهللا

 كفـى ( أخرجه أمحـد يف املسـند، ولفظـه عنـد مسـلم ) 2 ( ) يضيع من يقوت
 . ) 3 ( ) ك قوته باملرء إمثاً أن حيبس عمن ميل

 وإذا ما عجز اإلنسان عن الكسب لصـغره أو شـيخوخته أو مرضـه أو
 غري ذلك كان حقه على أسرته، واألسرة يف اإلسالم بناء راسخ يعتمد على
 العالقة الطبيعية، وما تقتضـيه مـن تـراحم ومـودة بـني األب وبنيـه، واألخ

 إزاء اآلخـر أن هذه العالقة تلـزم كـل واحـد منـهم . وأخيه، وأبناء العمومة
 يعينه إذا عجز، كما يرثـه إذا مـات بترتيـب قـوة القرابـة األب مـع أبنائـه،

 ). 995 ( رواه مسلم يف الزكاة، باب فضل النفقة على العيال، برقم ) 1 (
 ). 6495 ( برقم ) 195 / 2 ( مسند أمحد ) 2 (
). 996 ( صحيح مسلم، يف الزكاة، باب فضل النفقة على العيال، برقم ) 3 (
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 واألخ مع إخوته، وأبناء العمومة مع بعضـهم، وهكـذا حـىت ترتفـع عنـهم
 . احلاجة، اليت تدفعهم إىل طلب املساعدة من اآلخرين

 مـر مث بعد ذلك إذا مل يكن يف أقاربه من يستطيع اإلنفاق عليه انتقل األ
 إىل أغنياء األمة، والغين ليس هو الثـري الواسـع الثـراء، الـذي فـاض عليـه
 املال حىت مل يعد يستطيع إنفاقه على نفسه، كما يتوهم كثري مـن النـاس ال

 كل من كان عنده مـال فـائض عـن : سيما يف غري العامل اإلسالمي، إمنا هو
 ل عليـه و حيـ ب مائة غرام من الذه قيمة حاجته ذو مقدار معني، هو أقل من

 عام كامل، وهو يف يده، سواء كان يف املدينة يتعامل بالنقود ذهبـاً وفضـة،
 ، لكـن هـذه فيؤدي من زروعـه أو كان من أهل القرى يعيش على الزروع

 تؤدى زكاا يوم حصادها، أو كان مـن أهـل الباديـة يعـيش علـى رعايـة
 دار معـني يسـري ، يؤخذ منها مقـ فيدفع من ماشيته األغنام واألبقار واجلمال

 ينفع الفقري وال يثقل على الغين، فهو مثالً يف الذهب والفضة يسـاوي ربـع
 هي حق للفقري يف ذمة الغين، سـواء . العشر، أي اثنني ونصفاً من كل مائة

 كان املسلمون دولة ذات قوة ـ تدير هذه األمور بتنظيمها ـ أو كانوا أفـراداً
 يف هذه املسألة، فاملسؤولية األهم يف مبسؤوليتها م كوما ح متفرقني ال تقوم

 حياة املسلمني هي املسؤولية أمام الضمري اإلنسـاين األخـوي، الـذي أقامـه
 هذا الدين بني اإلخوة املسلمني مجيعاً، وأمـام اهللا تعـاىل الـذي فـرض هـذه
ـاجالً يف الـدنيا عـن طريـق احلـاكم  احلقوق، وهو حياسب عليهـا حسـاباً ع

 ع الزكاة حىت يقتله أو يدفعها، وحساباً عاجالً آخر، املسلم الذي يقاتل مان
حيث حيرمه بركتها فيتلف ماله باملصـائب، وينمـي املـال ملـن دفـع الزكـاة
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 ورحم الفقري، وحساباً آجـالً يـوم القيامـة يعـذب فيـه مـانع الزكـاة، كمـا
 مثـل { : على احلسنة بعشر أمثاهلـا أو يزيـد ئه سبق، ويكرم فيه دافعها فيكاف

 فقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سـنابل يف كـل الذين ين
 . ] 261 / البقرة [ } سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم

ـاون األخـوي؛ لـذلك يضـيع أجرهـا إذا  وهذه الزكاة حتمل معـىن التع
 يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تبطلـوا صـدقاتكم { : أوذي الفقري الذي يأخذها

 ذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وال يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر باملن واأل
 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابـل فتركـه صـلداً ال يقـدرون

 . ] 264 / البقرة [ } … على شيء مما كسبوا
 وليست الزكاة هي احلق الوحيد للفقري علـى الغـين، بـل إن اهللا تعـاىل

 ن على الزكاةـ  كفـارات علـى أوجب على املسلم ـ وإن مل يكن من القادري
 بعض املخالفات، ككفارة حلف الـيمني إذا حنـث بـه وخـالف مـا حلـف
ــه، وكفــارة اإلفطــار يف رمضــان، وكفــارة بعــض األخطــاء يف احلــج  علي

 . والعمرة
 مث إذا مل يكف ذلك كله فواجب كل قادر علـى اإلعانـة أن يعـني مـن

ـ وإن دفع زيادة علـى الزكـاة ـ أل  ن احلالـة هنـا أصـبحت يعرفه من الفقراء 
 مـا ( %: حالة إنقاذ، وإمهاهلا يعين خلالً يف اإلميان، كمـا قـال رسـول اهللا

 . ) 1 ( ) إىل جنبه وهو يعلم به من بات شبعان وجاره جائع آمن يب

 : ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ) 30359 ( برقم ) 164 / 6 ( مصنف ابن أيب شيبة ) 1 (
) 8 / 167 :(
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ــيت أعــدها اهللا ــآت العظيمــة ال  هــذا التحــذير الشــديد، وتلــك املكاف
 قة، وكثري غريهـا ـ للمتصدقني بالزكاة وغريها ـ كما يف آية املضاعفة الساب

 جعل كل قادر من املسلمني يسابق أخاه يف اإلحسان إىل الفقراء، ووجدت
 مناذج عجيبة جـداً، كـان هلـا أثرهـا العظـيم يف جنـاح التشـريع القـرآين يف

 . القضاء على الفقر
ــانوا ــاً، فك ــراء أحيان ــاركهم الفق ــاة، وش ــطون باملواس ــاركهم املتوس  : وش

 . } م خصاصة يؤثرون على أنفسهم ولو كان {
أمــا . واإليثــار خلــق رفيــع يتجــاوز أداء الواجــب، ويتجــاوز املواســاة

 الواجب فهو الزكاة والكفارة، وأما املواسـاة فهـو أن حيـتفظ بنصـف مالـه
 ورمبـا ال ، ويتصدق بالنصف اآلخر، واإليثار أن يقاسم الفقراء فيما حيتاجـه

 . يبقى منه شيء
 ساين عند املتصدق حىت حيس وهي حالة خلقية يرقى فيها الشعور اإلن

ـا يدفعـه إىل الـتفكري يف  بأخيه أكثر من نفسه، أو يكون عنده من اإلميـان م
 : مكسب اآلخرة أكثر من مكسب الدنيا، حىت يقول دافـع الصـدقة للفقـري

ؤثرون علـى أنفسـهم ولـو { : أهالً حبامل زادي إىل اآلخرة، قال تعاىل  وـي
 . ] 9 / احلشر [ } هم املفلحون كان م خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك

ـاون األخـوي بـني األغنيـاء والفقـراء  وقد كان مـن أعظـم أبـواب التع
 الصدقة اجلارية، وهي املعروفة يف العامل اإلسـالمي باسـم الوقـف واحلـبس،

 ) ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع ( رواه الطرباين والبزار، وإسناد البزار حسن، وذكر حديثاً آخر “
. ” رواه الطرباين وأبو يعلى، ورجاله ثقات : وقال
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 حيث كان األغنياء يعينون شيئاً من أمواهلم يؤدي نفعاً مستمراً، فمنهم مـن
 بنيـة أو غـري مبنيـة تـؤجر، وينفـق يبين املستشفيات وخيصص هلا عقارات م

 أجرها على املستشفى، ومنهم من يبين التكايـا، وهـي فنـادق جمانيـة تقـدم
 السكن والطعام لكل حمتاج، ومنهم من يبين اجلسـور وحيفـر اآلبـار ويشـق

 . الترع، كل ذلك يف سبيل اهللا ورعاية جلميع اتمع
 إلزاميــة، هــذه التنظيمــات احملكمــة مــن تكوينــات اجتماعيــة،وقوانني

 وعقوبــات حامســة تســتند إىل عقيــدة دينيــة، وتربيــة روحيــة تربطــان أداء
 ويعاقـب ، الواجب التعاوين إىل الفقري مع اهللا تعاىل، الـذي يكـافئ مؤديهـا

 . مانعها
 كل هذه األمور أدت إىل جناح احلل اإلسالمي يف حماربة الفقـر خـالل

 لة الفقـر يف الـيمن زمن يسري حطم كل األرقام القياسية، حيث حلت مشك
 % يف أقل من مخس سنوات، وأرسل فائض زكاا إىل خلفاء رسـول اهللا

 . يف قطر آخر هو احلجاز
 حلت املشكلة اليت أعجزت دوالً كثرية يف عصرنا احلاضر، منـها دول
 تعترب من أغىن دول العامل، حلـت املشـكلة الـيت مـن أجلـها سـالت الـدماء

 . النادر لفشل إال األقل وقامت احلروب، مث باء اجلميع با
 حلت يف التشريع القرآين الذي جاء من قلب الصحراء العربية، حيث

 إن : األمية املطبقة إىل كل أرجاء العامل املتحضر؛ ليعلمهم احلل، وليقول هلم
األمي ال ميكن أن يعلِّم أهل العلم إال إذا أيده العليم اخلبري الذي خلق البشر
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ـا يفسـدهم، فـأوحى إليـه هـذا القـرآن الـذي مجيعاً، وعلم ما يصلحهم  وم
صدق اهللا العظيم . ] 9 / اإلسراء [ } يهدي لليت هي أقوم {
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 مشكلة املخدرات لكي تنتهي

 مشكلة املخدرات أصبحت أكثر املشاكل انتشـاراً، وأكثرهـا تعقيـداً،
 : وأكثرها استعصاًء على احلل، رغم التعاون العاملي عليهـا يف كـل جوانبـها

 ! م والتعليم والقوانني والقوة والعالج الطيب فلم كانت كذلك ؟ اإلعال
 ومن قبل حاولت أمريكا منع اخلمور ففشلت كهـذا الفشـل أو أشـد،
ـانون  رغم أا بلغـت يف العقوبـة أقصـى مـداها، مث اضـطرت إىل تغـيري الق

 . وإباحة اخلمر كما كانت
 يف حتــرمي وأمامنــا يف التــاريخ اإلســالمي، بــل يف مطلعــه جتربــة واقعيــة

 اخلمــور جنحــت كــل النجــاح؛ إذ حيــدثنا رواة احلــديث أنــه يــوم أعلنــت
 إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس { : األحكام القرآنية اجلديدة

 إمنا يريد الشيطان أن يوقع * من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
 اهللا وعـن بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عـن ذكـر

 أنـه يـوم : خيربنـا رواة احلـديث ] 91 ــ 90 / املائـدة [ } الصالة فهـل أنـتم منتـهون
 أعلنت هذه األحكام أسـرع النـاس باالسـتجابة، حـىت إن بعضـهم كانـت
 الكأس يف يده فرماها إىل األرض ومل يرفعهـا إىل فمـه، وأن شـوارع املدينـة

 لنجـاح، وعظـم ، وهذا اخلرب يكشف لنا عن قـوة ا ) 1 ( سالت جماريها باخلمر
 احلل الذي أدى إليـه، فسـيالن اخلمـر يف دروب املدينـة يعـين أـا كانـت

 ن القوم كانوا مولعني ـا أ كثرية، وأن الناس كانوا يدخروا يف بيوم، و
 . غاية الولع، ولكن رغبتهم يف االستجابة ألمر اهللا غلبت ذلك كله

). 1578 ( صحيح مسلم، يف املساقاة، باب حترمي بيع اخلمر، يرقم : انظر ) 1 (
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 ريكية ؟ أو التجربـة ما الفارق بني التجربة اإلسالمية وبني التجربة األم
 العاملية اليوم يف املخدرات ؟ ما الفارق الـذي أدى إىل النجـاح العظـيم هنـا

 والفشل الذريع هناك ؟
 إا فوارق وليست فارقـاً واحـداً، وعلـى رأس تلـك الفـوارق عالقـة
 الناس باجلهة اليت أصدرت احلكم هنا، واليت أصدرته هناك، ففـي اإلسـالم

ـا احليـاة كان الناس مجيعاً قد ت  رسخ يف نفوسهم أن األحكام اليت تقوم عليه
ـا يضـره ومـا  اإلسالمية هي أحكام ربانية أنزهلا خالق اإلنسان، وهو يعلم م
 ينفعه علماً ال يدانيه علم، وهـو يرمحـه رمحـة ال تـدانيها رمحـة، ولـيس لـه
 مصلحة من إصدار األحكام سوى مصلحة عباده، وهو قـادر علـى عقوبـة

 ال تدانيها قدرة، وهو مطلع عليه إطالعـاً حميطـاً دائمـاً فـال من خيالفه قدرة
 خيفى عليه خافية، هذا هـو مصـدر احلكـم يف اخلمـر ويف كـل التشـريعات
 اإلســالمية حســب اعتقــاد املســلمني، ومهمــا عظمــت نظــرة اآلخــرين إىل

 . ، فال تساوي جزءاً يسرياً من هذه النظرة هم مصادر األحكام البشرية عند
 ة ليست جمـرد معلومـات ألقيـت يف ذهـن اإلنسـان املسـلم وهذه النظر

 يتعهـد نفـوس % باردة، واستقرت فيه بـاردة بـال تـأثري، بـل كـان الـنيب
 أصــحابه بالتربيــة تعليمــاً وتفهيمــاً وإقناعــاً وكشــفاً للمنــافع واألضــرار، مث

 حىت كانـت ، ترغيباً وترهيباً، وترقيةً للنفوس عن مستوى الشهوانية العمياء
 يم القرآنية جزءاً من احلياة اليومية تبدو يف تصرفام معربة عن تعظـيم التعال

 اهللا وحبه، واخلشية من جالله وعذابه، وعن الرغبـة يف رضـاه ومكافأتـه يف
. عاجل الدنيا وآجل اآلخرة



) 

 وباإلضافة إىل هذا كانت النظرة إىل احلياة الدنيا ـ كجزء مـن العقيـدة
 على االلتزام ـذا احلكـم وبكـل األحكـام، والتربية السلوكية ـ نظرة تعني

 واالبتعاد عـن الشـر ، أن احلياة الدنيا وجدت أساساً للتسابق يف اخلري : وهي
 ومقاومتـه، ال مــن أجــل التمتــع فيهــا بــالنعيم، إمنــا التمتــع فيهــا جــزء مــن

 ومقـدار مـن الضروريات واحلاجات الـيت ال تقـوم احليـاة الطبيعيـة بـدوا
ــغ اإل ــاه ال يبل ــراف الرف ــة س ــاليم اإلهلي ــع بالتع ــذا التمت ــد يف ه ــع التقي  ، م

رك احلـرام، ويبـذل الزائـد مـن احلـالل  وحدودها، فيأخذ من احلـالل، ويـت
 مبقدار سخاوة نفسه لسائر إخوته، رغبة يف التوسع األكمل يف متاع اآلخرة
 الذي ليس له حدود وال قيود، واتقاًء من األضرار الفادحة يف العاجل ومـن

 . شديد يوم القيامة العذاب ال
 لئـك الـذين يكـافحون اخلمـر، أو و هذه املعاين كانت مفقـودة عنـد أ

 يكافحون املخدرات، بل املوجود عندهم هو نقيضها، فاحلياة عندهم فرصة
 الغتنام أكرب قدر ممكن من الشهوات، بال حـدود وال قيـود، بـل التقيـد يف

 . ذلك يعد جهالً وتعقيداً نفسياً واجتماعياً عندهم
ــيت بينــت حكــم اخلمــر نبــهت علــى املفاســد و ــة ال  النصــوص القرآني

ـبري علـى ترسـيخ ضـرورة  واألضرار، اليت تنشـأ عنـها ـ وهـذا لـه أثـره الك
ـان بـني ـ نبهت على العداوة والبغضاء، اللذين يكون  االلتزام يف نفوس األمة 
ـاخرون ويتنافسـون، ويتحـدى بعضـهم بعضـاً، وفـوق  السكارى حـني يتف

 ضاء هناك ذهاب العقل، الذي يؤدي إىل إمهال ذكـر اهللا وهـو العداوة والبغ
القرآن، الذي أخرجهم من الظلمات إىل النور، وهو عزيز على األمـة كـل
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 العزة، وإىل إمهال الصالة، اليت تصلهم برم، فتنور قلوم، وتسـمو ـا
 نفوسهم، وتقوى عزائمهم، فيلقون احلياة ومهماا لقاء األبطـال امليـامني،

 ذا اجلانب جانب التنبيه على األضرار كان بعضه ـ وهو األضرار الصـحية ه
 ـ موجوداً عند أهل التجارب األخرى، وكذا األضرار االجتماعيـة، إال أنـه

 . مل يأخذ حقه يف التأثري بسبب القصور الكبري يف اجلوانب األخرى
 ة وقد كان يف التجربة اإلسالمية جانب مهم جداً، وهو املعاجلة اجلذري

 لدوافع شرب اخلمور وتعاطي املخدرات، فما هي تلك الـدوافع ؟ وكيـف
 عاجلها التشريع القرآين ؟

 هذه الدوافع يعرفهـا أهـل الدراسـات امليدانيـة لواقـع شـاريب اخلمـور
 الرغبـة يف : أحـدمها : إن الدوافع نوعان : ومتعاطي املخدرات، وهم يقولون

 مـوم والقلـق وضـغط اهل رب من اهل : وثانيهما . املزيد من امللذات والشهوات
 . مشاكل احلياة

 أما األول فله يف التشريع القرآين عالج عام، وعالج
 هو ما سبق من تصحيح النظرة إىل : العالج العام . خاص

 احلياة الدنيا، وتقرير أا حياة للتسابق يف فعل اخلريات،
 واالبتعاد عن الشرور للخالص من عذاب اهللا، والفوز

 هو أنه حيرم على : ، والعالج اخلاص برضوانه ونعيمه
أتباعه اإلسراف يف الشهوات املباحة النافعة، كما مينعهم
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 من امللذات والشهوات احملرمة؛ ألن تلك التوسعات يف
 . وتشجع عليها ، احلالل تسوق إىل هذه احملرمات

 وهو اهلرب من اهلمـوم : وأما السبب الثاين لتعاطي اخلمور واملخدرات
دقيق وضغط املشاكل ف  عاجله التشريع القرآين عالجاً هو غاية يف العمق والـت

 والشمول، ويف مقدمة ذلك ترسيخ االعتقاد بـأن متاعـب احليـاة ومصـائبها
 اختبارات، قدرها اإلله سبحانه ليعلمنـا ـا الصـرب علـى مغالبـة الشـدائد،

 أو ، وليعلمنا مسو النفس على النوازع، وليست جمرد مشكالت قذفها الناس
 : ا تيار احلياة يف طريق اإلنسان، وكان فوق ذلك االعتقاد اعتقاد آخـر قذفه

 هو التوكل على : هو أن أهم شيء نعتمد عليه يف مغالبتها والسعي يف حلها
دعاء والتسـبيح والصـالة، وذلـك مـع ، اهللا، واالستعانة به  واللجوء إليه باـل

 كمـا عدم االستسالم للمشكلة، بل يبذل اإلنسـان جهـده كلـه يف حلـها،
 املؤمن القـوي خـري وأحـب إىل اهللا مـن املـؤمن ( : جاء يف احلديث النبوي

ـتعن بـاهللا وال  الضعيف، ويف كـل خـري، احـرص علـى مـا ينفعـك، واس
 لو أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن : ل ال تق ف شيء إن أصابك و تعجز،

 . ) 1 ( ) قدر اهللا وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان : قل
 ة مثالً حتل بالتعاون ضمن نطاق األسرة ـ يف حالة الفقـر فاملشاكل املالي

 وهي احلالة األهم ـ بواسطة نظام التعاون اإللزامي بني أفرادها، ، والضرورة
 مث ابن عمه، فإن مل ميكـن ، مث عمه ، مث أخوه ، مث جده ، فيساعد احملتاج أبوه

). 2664 ( صحيح مسلم، يف كتاب القدر، باب األمر بالقوة وترك العجز، برقم ) 1 (
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 و تربعـاً فهناك الزكاة، فإن مل ميكن ففي واجب األخـوة اإلسـالمية إلزامـاً أ
 عون كبري على حلها، وال يعدم واحداً مـن هـذه احللـول الواسـعة، ولكـل
 مشكلة من املشاكل املقلقة باب من أبواب احلل يف التعاون األخوي، الذي
 يفرضه اإلسالم على أتباعه، هذا كله يكون مع ما أعده اهللا تعاىل للصابرين

 ميـأل قلـوم من عون خاص من عنده ال يـراه النـاس، ومـن ذخـر روحـي
ه كمـا  ويثبتها يف معترك احلياة، ومن تعويض عظيم يف اآلخـرة ال حـدود ـل

 . ] 10 / الزمر [ } إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب { : قال اهللا تعاىل

 مث إن األهداف العظيمة اليت كلف ا اإلسـالم أتباعـه متـأل النفـوس،
 تغراق والدخول يف فتشغلها عن امليل إىل الشهوات وامللذات إىل درجة االس

 احلرام، كما تشغل نفوس املصابني فتخفف عنهم، ويعوضهم مـا فيهـا مـن
 جناح وإجناز عن شيء من مصام، فهذه األهداف تنفع الفريقني ممن ميكن

 . أن يتعاطوا املخدرات
 وقد فتح التشريع القرآين علـى أتباعـه بـاب األهـداف العظمـى علـى

 ؛ لنشر مبادئ احلـق واألخـالق، اهللا أوسع نطاق، من ذلك اجلهاد يف سبيل
 وهـو بـاب واسـع ال نظـري لـه يف مـلء وإلنقاذ الناس من الظلم والضـياع،

 النفوس، وتقويتها والرقي ـا، مث طلـب العلـم واالجتـهاد فيـه ويف تعليمـه
 جمال ال يقل عن األول أمهية وآثاراً، ويف التعاون على الـرب يف خدمـة األمـة

 عبادة وما فيها من صفاء ومسو وكماالت جمال آخر جمال طيب أيضاً، ويف ال
 ، هذا الباب الواسـع ومـا فيـه مـن الطمأنينة والراحة طيب ميأل النفوس بكل

بني اإلنسان وبني اخلمر واملخدرات، وهـو الـذي اً كبري اً حاجز يشكل آثار
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 باعد بينها وبني املسلمني، السيما يف عهـد النبـوة واخلالفـة الراشـدة، هـذا
 ق عند اآلخرين الذين فشلوا يف مقاومة اخلمر واملخدرات، ومهما الباب ضي

 . اتسع ال يبلغ قدراً يسرياً مما هو يف اإلسالم
 وبعد كل تلك احلواجز عن اخلمر واملخدرات أضاف التشريع القرآين
 العقوبة اجلسدية، وهي أربعون جلدة أو مثانون ـ حسـب اخـتالف العلمـاء

 قصـود منـها أن تزجـر مـن بقـي يف نفسـه يف تقديرها وفهم نصوصها ـ وامل
 . شيء من امليل إىل اخلمر بعد تلك احلواجز، أو من غفل عنها ولو إىل حني

 تلك هي احللول اجلذرية بإجياز ودون استقصاء وتفصيل، وقد أحاطـت
 فاتت أولئك الـذين عجـزوا عـن ، وهذه احللول باملشكلة من مجيع جوانبها

 ة لديهم، ولو أم تأملوا التجربة اإلسـالمية احلل مع كل اإلمكانات الكبري
 ودرسوها حلالفهم احلظ وألدركوا سر النجاح، وألدركوا أن هذا احلـل ال
 يستطيعه البشر، السيما األمي ابن األمة األمية والبالد األمية، إال أن يكـون

 كتاب أحكمـت { قد أعلمه به اخلالق العليم حني أنزل عليه كتابه احلكيم
 . ] 1 / هود [ } فصلت من لدن حكيم خبري آياته مث

صدق اهللا العظيم
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 264 / } ... واألذى

183 

 275 128 / } إمنا البيع مثل الربا { 15

 276 129 / } ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات { 16

 والكم ال تظلمون وال وإن تبتم فلكم رؤوس أم { 17
 279 / } تظلمون

132 ـ 130
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 280 129 / } وإن كان ذا عسرة فنظرة إىل ميسرة { 18

 سورة آل عمران
 130 132 / } ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة { 19

 سورة النساء
 مثىن وثالث ورباع فإن فانكحوا ما طاب لكم من النساء { 20

 3 / } ا فواحدة خفتم أال تعدلو
 108 ـ 85

176 

 ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن { 21
 29 / } تكون جتارة عن تراض منكم

59 

 الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض { 22
 34 / } ومبا أنفقوا من أمواهلم

 95 ـ 91

 زهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع والاليت ختافون نشو { 23
 34 / } واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً

104 

 إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني { 24
 58 / } الناس أن حتكموا بالعدل

154 

 أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه { 25
 82 / } فاً كثرياً اختال

36 ـ 29

76 

129 108 / } ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم { 26



) 

 سورة املـائـدة
 49 141 / } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { 27

 إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل { 28
 إمنا يريد الشيطان أن يوقع * ون الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلح

 بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا
 91 ـ 90 / } وعن الصالة فهل أنتم منتهون

 125 ـ 41

186 

 سورة األعراف
 احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا { 29

 43 / } لقد جاءت رسل ربنا باحلق
109 

 157 56 / } حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث { 30

 158 147 / } النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته { 31

 سورة األنفال
 وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب { 32

 58 / } اخلائنني
152 

 154 ـ 61 153 / } جنح هلا وتوكل على اهللا وإن جنحوا للسلم فا { 33

 سورة التوبة
 وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا { 34

 12 / } أئمة الكفر إم ال أميان هلم لعلهم ينتهون

153



) 

 والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا { 35
 حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى ا يوم * فبشرهم بعذاب أليم

 جباههم وجنوم وظهورهم هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا ما
 35 ـ 34 / } كنتم تكرتون

180 

 سورة هود
 1 192 / } كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري { 36

 18 132 / } أال لعنة اهللا على الظاملني { 37

 سورة النحل
 11 147 / } إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون { 38

 67 147 / } ون عقل إن يف ذلك آلية لقوم ي { 39

 وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها { 40
 91 / } وقد جعلتم اهللا عليكم كفيالً

152 

 سورة اإلسراء
 بشر املؤمنني الذين إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم وي { 41

 9 / } يعملون الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً
 185 ـ 65

 32 85 / } وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيالً { 42

70 42 / } ولقد كرمنا بين آدم { 43



) 

 قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن { 44
 88 / } عضهم لبعض ظهرياً ال يأتون مبثله ولو كان ب

 25 ـ 24 ـ 19

 72 ـ 45

 125 ـ 102 45 / } ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر { 45

 سورة الكهف
 إنا أعتدنا للظاملني ناراً أحاط م سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا { 46

 29 / } مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً
133 

 سورة طه
 ومن أعرض عن ذكري * فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { 47

 124 ـ 123 / } فإن له معيشة ضنكاً
 25 ـ 24

 سورة احلج
 78 34 / } وما جعل عليكم يف الدين من حرج { 48

 سورة النور
 2 85 / } الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { 49

 30 95 / } قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم { 50

 31 95 / } وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن { 51

 33 161 / } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً { 52

 سورة النمل
56 123 / } أخرجوا آل لوط من قريتكم إم إناس يتطهرون { 53
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 سورة الروم
 لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق { 54

 21 / } وجعل بينكم مودة ورمحة
97 

 ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم { 55
 22 / } وألوانكم

159 

 سورة السجدة
 أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى نزالً مبا { 56

 ا فمأواهم النار كلما أرادوا أن وأما الذين فسقو * كانوا يعملون
 خيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم

 20 ـ 19 / } به تكذبون

25 

 سورة األحزاب
 33 94 / } وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل { 57

 59 95 / } يدنني عليهن من جالبيبهن { 58

 النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن يا أيها { 59
 59 / } من جالبيبهن

174 

 سورة الزمر
 10 191 / } إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب { 60

سورة فصلت
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 من خلفه ال يأتيه الباطل من بني  يديه وال * إنه لكتاب عزيز { 61
 42 ـ 41 / } ترتيل من حكيم محيد

 % رة سيدنا حممد سو
 فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن { 62

 35 / } يتركم أعمالكم
153 

 سورة احلجرات
 13 159 / } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { 63

 سورة النجم
 4 51 ـ 3 / } إن هو إال وحي يوحى * ما ينطق عن اهلوى { 64

 سورة احلشر
184 ـ 9 43 / } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة { 65
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 فهرس األحاديث واآلثار

 الصفح الحديث الشريف م
 ة

 166 من قول عمر ) ” يعين بالالً “ أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا ( 1

 إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت ( 2
 ، م ما يغلبه م ه و كلف ت ، وال ا يلبس لبسه مم ولي ا يأكل، يده فليطعمه مم

 ) فأعينوهم م ه تمو فإن كلف

163 

 إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن ال تفعلوا تكون ( 3
 ) فتنة يف األرض وفساد عريض

176 

 172 ) هكذا أنا وكافل اليتيم يف اجلنة ( 4

 كل وعن ، ى عن كل ذي ناب من السباع % رسول اهللا أن ( 5
 ) ذي خملب من الطري

57 

 : إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، بلى إنه كبري، أما أحدمها ( 6
 ) فكان ميشي بالنميمة : فكان ال يستربئ من البول، وأما اآلخر

53 

 34 ) البينة على من ادعى واليمني على من أنكر ( 7

144 ) اف إال اهللا تسري الظعينة من احلرية حىت تطوف بالبيت ال خت ( 8



) 

 ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل ( 9
 أعطى يب مث غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر

 ) أجره أجرياً فاستوىف منه ومل يوفه

160 

وحق تعاىل أدى حق اهللا مملوك عبد … ثالثة يؤتون أجرهم مرتني ( 10
 ) سيده

164 

 أعظمها أجراً الذي أنفقته على ... ينار أنفقته يف سبيل اهللا د ( 11
 ) أهلك

181 

 ، يصخب إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال و الصيام جنة، ( 12
 ) ه فليقل إين امرؤ صائم قاتل أو أحد فإن سابه

50 

 54 ) اجلمعة واجب على كل حمتلم يوم غسل ال ( 13

 164 ديث تبين زيد بن حارثة قطعة من ح ) فهال غري ذلك ( 14

 181 ) كفى باملرء إمثاً أن حيبس عمن ميلك قوته ( 15

 181 ) كفى املرء من اإلمث أن يضيع من يقوت ( 16

 40 جزء من حديث ظهور الدجال ) ال اقدروا له قدره ( 17

 120 ) ملن ال أمانة له إميان ال ( 18

 144 ) وال شيخاً كبرياً، وال تغدروا ال تقتلوا طفالً وال امرأة ( 19

 155 ...) ال تغدروا، وال ختونوا، ال تقتلوا شيخاً كبرياً ( 20

42 ) ال ضرر وال ضرار ( 21



) 

 مع كل بالسواك ألمرم ، أو على الناس لوال أن أشق على أميت ( 22
 ) صالة

55 

 183 ) هو يعلم به إىل جنبه و من بات شبعان وجاره جائع ما آمن يب ( 23

 من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهللا بكل عضو منها عضواً منه من ( 24
 ) النار

161 

 املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل ( 22
 ) خري

190 

 180 جزء من حديث ) وليس يف وجهه مزعة حلم ( 23
180 ) اليد العليا خري من اليد السفلى ( 24



)
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 فهرس الموضوعات

 ال املوضوع
 صفحة

 7 االفتتاحية
 9 املقدمة

 15 ) مداخل قضية إعجاز القرآن ( الفصل األول
 17 القرآن شريعة تفوق طبيعة التشريع البشري

 25 مثال وتوضيح : إعجاز القرآن
 30 ” قواعد شاملة وتوازن حمكم “ مقاصد الشريعة

 إصالح شامل حلياة اإلنسانية يف كل زمان ( الفصل الثاين
 ) ومكان

37 

 39 شريعة تسبق التطورات
 46 ” اكتشافات مستمرة “ مصاحل الصيام

0 
 52 مناذج للمصلحة يف شىت األعمال

1 
 67 ” شريعة فوق كل انتقاد “ الفصل الثالث

2 
69 متهيد قبل مناقشة املنتقدين



) 

3 
 78 واقعية أساساا ال .. قضية املرأة

4 
 84 ) 1 ( حقوق أكرب، ال مساواة ظاملة .. املرأة

5 
 93 ) 2 ( حقوق أكرب ال مساواة ظاملة .. املرأة

6 
10 ) 3 ( حقوق أكرب ال مساواة ظاملة .. املرأة

1 

7 
11 ) 1 ( حق الظامل أم املظلوم؟ .. الرمحة

0 

8 
11 ) 2 ( حق الظامل أم املظلوم؟ .. الرمحة

7 

9 
12 حضارة أم ختلف ؟ .. الربا

6 

0 
13 عدالة السماء ال تقلب اآلراء واألهواء

6 

1 
14 ) 1 ( أهداف ومعامالت إنسانية .. اجلهاد

8 

2 
15 ) 2 ( أهداف ومعامالت إنسانية .. اجلهاد

8



) 

3 
 حل شامل للمشكالت اليت عجزت عنها ( الفصل الرابع

 حل املشكالت املستعصية يف احلضارة “ ) كل القوانني
 ” يثة احلد

16
7 

4 
16 متهيد

9 

5 
17 أطفال بال آباء

0 

6 
17 ! كيف انتهت مشكلة الفقر؟

8 

7 
18 لكي تنتهي مشكلة املخدرات

6 

8 
19 فهرس اآليات القرآنية

5 

9 
19 فهرس األحاديث واآلثار

9 

0 
20 فهرس املوضوعات

1
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 فهرس التفصيلي ال

 الصفحة املوضوع م
 7 االفتتاحية 1
 9 املقدمة 2
 15 ) مداخل قضية إعجاز القرآن ( الفصل األول 3
 17 القرآن شريعة تفوق طبيعة التشريع البشري 4
 17 معىن التشريع القرآين 5
 17 معىن املعجزة 6
 17 مستويات املعجزة 7
 19 مستوى اإلعجاز يف شريعة القرآن 8
 19 املقارنة بني طبيعة القوانني البشرية وواقع التشريع القرآين 9
 20 اعتراف األكادمييات العاملية بشريعة القرآن 10
 21 معجزة استمرار صالحية التشريع مع تقلب األزمان 11
 القانون الروماين وفروعه أوضح مثال على حاجة البشر إىل 12

 التغيري
21 

 22 استمرار الصالحية مع تغري املكان وجه آخر من اإلعجاز 13
 23 مسو شريعة القرآن فوق االنتقاد 14
 23 جناح شريعة القرآن فيما فشلت فيه كل القوانني 15
25 مثال وتوضيح : إعجاز القرآن 16
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 25 ضرورة البحث عن إعجاز القرآن 17
 26 ن إعجاز القرآن سهولة البحث ع 18
 26 أثر مرور الزمن على كشف أخطاء الكتب 19
 27 أثر انفراد املؤلف على زيادة خطئه 20
 27 أثر تنوع املوضوعات على زيادة األخطاء 21
 28 أثر قلة التحصيل العلمي على زيادة األخطاء 22
 28 تنوع العلوم اليت تناوهلا القرآن 23
 30 قواعد شاملة وتوازن حمكم : مقاصد الشريعة 24
 30 استمرار صالحية الشريعة إمجال حيتاج تفصيالً 25
 30 جماالت تفصيل الصالحية ثالثة 26
 31 عبقرية الفقهاء ال جتعل الشريعة معجزة 27
 31 ميزان استمرار الصالحية 28
 32 إلسالمية يف جناح الشريعة وتفوقها أثر املبادئ ا 29
 33 اهلدف من احلياة اإلنسانية من أهم املؤثرات يف الشرائع 30
 34 توازن أساسات التشريع القرآين وقواعده 31
 35 مقاصد الشريعة القرآنية 32
 36 مثرة التوازن والشمول 33
 ة اإلنسانية يف إصالح شامل حليا ( الفصل الثاين 34

 ) كل زمان ومكان
37 

39 شريعة تسبق التطورات 35
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 39 استمرار صالحية الشريعة دون تعديل معجزة 36
 39 أحكام ختص أماكن ختتلف عن بيئة القرآن 37
 40 حكم املخدرات قبل أن تدخل اتمع 38
 41 اضطراب النظرات املعاصرة إىل املخدرات 39
 42 حكم التربع باألعضاء يف موازين تسبقه بألف عام 40
 42 متيز اختالف فقهاء اإلسالم عن غريهم 41
 42 السبب عند الذين منعوا التربع باألعضاء كلياً 42
 42 السبب عند الذين أجازوا التربع كلياً 43
 43 التوسط يف جواز التربع واملنع 44
 44 ضمان أساس املصلحة مع تفرق األقوال 45
 46 اكتشافات مستمرة : مصاحل الصيام 46
 مرور الزمن مل يكشف خطاً، بل كشف مصاحل جديدة يف 47

 األحكام
46 

 47 اكتشافات يف منافع الصيام 48
 47 تأجيل صيام املريض واملسافر هو حمافظة على الصحة 49
 48 الصوم حيث ينعدم النهار أو الليل 50
 48 تقوية النفس بالصيام 51
 48 الصوم تذكري باجلائعني 52
 49 الصوم تقوية لإلخاء 53
49 الصوم راحة نفسية 54



) 

 50 أخالق الصيام 55
 50 استمرار الصالحية واخللو من اخلطأ هو معجزة قرآنية 56
 52 مناذج للمصلحة يف شىت األعمال 57
 53 للطهارة منافع كثرية 58
 55 دفع أضرار الطعام احملرم 59
 59 أحكام البيع عدالة بني األطراف 60
 62 أحكام الزواج محاية للنساء واألطفال 61
 67 ) شريعة فوق كل انتقاد ( الفصل الثالث 62
 69 مناقشة املنتقدين متهيد قبل 63
 69 ال يسمو بشر على االنتقاد 64
 69 خلو القرآن من اخلطأ معجزة 65
 69 معىن مسو القرآن فوق االنتقاد 66
 70 انتقادات أعداء القرآن ليس هلا ميزان 67
 71 احلوار يبدأ أصالً من جذور اإلسالم 68
 71 زئيات سبب احلوار يف اجل 69
 72 القرآن دعا الناس إىل تدبر خلوه من اخلطأ 70
 72 حماورة القرآن لناقديه يف اجلزئيات 71
 73 حوار القرآن ملن أنكروا حتويل القبلة 72
 75 االتفاق واالختالف يف منهج خصوم القرآن 73
77 ميزان االنتقادات احلقيقي 74



) 

 78 أساساا الواقعية .. قضية املرأة 75
 78 التفريق بني الرجل واملرأة يف احلضارة احلديثة 76
 79 على ماذا يدل تفريقهم؟ 77
 79 الفارق اجلسمي الطبيعي 78
 80 ة الفارق النفسي بني الرجل واملرأ 79
 80 الفارق يف قوة العاطفة 80
 82 جوانب ضعف املرأة هي بالنسبة الختصاصها جوانب قوة 81
 82 أساس املساواة والتفرقة بني الرجل واملرأة 82
 82 إضرار املساواة فيما خيتلف الرجل واملرأة فيه 83
 84 ) 1 ( حقوق أكرب، ال مساواة ظاملة : املرأة 84
 84 الزنا ظلم للمرأة والطفل 85
 84 عقد الزواج ضروري 86
 85 الزنا ضياع لألطفال 87
 86 حقيقة قوامة الرجل 88
 87 ملاذا خصصت القوامة بالرجل 89
 88 اخلطوبة برعاية األهل 90
 89 شبهة ظلم األهل 91
 89 ملرأة الثقافة وانزالق ا 92
 90 احلماية ضد ارم املتخفي 93
91 القوامة تكليف ال جمرد تشريف 94



) 

 93 ) 2 ( حقوق أكرب ال مساواة ظاملة : املرأة 95
 93 احلرية بني احللم والواقع 96
 94 كل األنظمة حتد من احلرية 97
 94 وم أحكام املرأة املسلمة يف نظر اخلص 98
 95 أحكام املرأة املسلمة منافع حقيقة، ال شعارات جوفاء 99
 95 آثار اإلباحية يف الغرب 100
 95 ملاذا تبقى املرأة يف بيتها 101
 96 العمل أم ترك العمل؟ : أيهما هو حق املرأة 102
 98 الصورة اإلسالمية لعمل املرأة 103
 98 من حقوق املرأة احلجاب 104
 99 ملاذا حتجب املرأة دون الرجل؟ 105
 101 ) 3 ( حقوق أكرب، ال مساواة ظاملة : املرأة 106
 101 انتقادات تعتمد على التقاليد 107
 101 زعم اخلصوم تفضيل الرجل 108
 102 أساس توزيع احلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة 109
 103 ملاذا يزيد حظ الرجل من املرياث؟ 110
 103 ضرب الزوجة يف ميزان العدالة 111
 104 هل ينفع الضرب يف اإلصالح؟ 112
 105 ضرب النساء يف الغرب 113
105 ملاذا الطالق بيد الرجل فقط؟ 114



) 

 106 تعدد الزوجات يف نظر الغرب 115
 107 األزواج مل كان حراماً؟ تعدد 116
 107 تعدد الزوجات من حقوق املرأة 117
 108 تناقض الغرب يف انتقاده تعدد الزوجات 118
 110 ) 1 ( حق الظامل أم املظلوم؟ : الرحـمة 119
 110 نقد متسرع وبديل متأخر 120
 111 يف اإلسالم موانع اجلرمية قبل العقاب 121
 112 املعاجلة بعد اإلجرام إغراء به 122
 113 اإلسالم مجع بني العالج والعقاب 123
 113 ال عقوبة على سرقة الضرورة 124
 114 عقوبة مانع حق الفقراء أشد من عقوبة السرقة 125
 115 املعترضون يقرون بضرورة العقاب دون شعور 126
 116 وبة ضرورية كاحلرب الدفاعية العق 127
 117 ) 2 ( حق الظامل أم املظلوم؟ : الرحـمة 128
 117 نقد قائم على نظرة حمدودة متعصبة 129
 118 معيار اتمع احلضاري 130
 118 العقوبة املؤدية إىل األمان رمحة 131
 119 لمال قطع يد السارق الختراق األمن ال ل 132
 120 صورة من الواقع الغريب والواقع اإلسالمي تظهر اآلثار 133
121 جلد القاذف دفع للفتنة يف أمر خطري 134



) 

 121 خطأ عظيم يف نظرم إىل الزنا 135
 122 حقيقة جرمية الزنا 136
 122 غاية احلياة عندهم هي مصدر الغلط 137
 124 قدون عقوبة اخلمر وهم أعلم مبضارها ينت 138
 126 الربا حضارة أم ختلف؟ 139
 126 استنكار اخلصوم وشبهام 140
 126 هل كل عمل ينتشر عاملياً هو حق 141
 128 أين الظلم يف الربا؟ 142
 128 القرض االستهالكي بني الربا والتعاون 143
 129 القرض الربوي االستثماري الظلم يف 144
 129 الظلم يف القرض الربوي االستثماري 145
 130 شبهات املرابني 146
 131 فروق ما بني الربا والبيع واملضاربة 147
 131 التراضي على الظلم ظلم 148
 132 عقدة النقص عند من يؤول حترمي الربا 149
 132 ق يتجاهلها مستحل الربا حقائ 150
 133 هل الربا زيادة غري مشروطة 151
 133 هل الفائدة الربوية مصروفات 152
 134 هل أصبح الربا ضرورة 153
136 أسباب تقديس الدميقراطية 154



) 

 136 اإلسالم دميقراطي : خطأ الذين يقولون 155
 137 الدميقراطية اإلسالم وفروق بني 156
 138 مناقشة االعتماد على األكثرية 157
 139 الدميقراطية يف األمم املتحدة 158
 140 تزوير الدميقراطية يزيدها شراً 159
 140 دستور اإلسالم من عقيدة األمة كلها 160
 141 ملاذا الكالم ألهل احلل والعقد ال لألكثرية ؟ 161
 141 عدالة اختيار اخللفاء الراشدين 162
 142 احلكام بعد العصر الراشدي 163
 142 مقارنة مع الدميقراطية 164
 143 زوال حكم اإلسالم ضرره فوق كل تقدير 165
 143 صورة واقع احلكم اإلسالمي 166
 144 صاحلني استمرار القضاء والقيادة الروحية للعلماء ال 167
 145 كثرة وجوه اخلري يف نظام اإلسالم حىت مع التطبيق الناقص 168
 146 ماذا تعطينا الدميقراطية اآلن؟ 169
 148 ) 1 ( أهداف ومعامالت إنسانية ... اجلهاد 170
 148 ناقدوا اجلهاد اإلسالمي إما خمادعون وإما خمدوعون 171
 149 دعايات املنتقدين أضرار 172
 149 فهم خاطئ للحرب الدفاعية 173
149 خصوم اإلسالم يعادون احلرية 174



) 

 149 يشهد عليهم واقعهم وتارخيهم 175
 150 األعداء الشرقيون كالغربيني 176
 151 يعيش اليهود والنصارى يف بالدنا حبرية دينية 177
 151 اجلهاد اإلسالمي مبادئ 178
 153 حقيقة السالم يف اإلسالم 179
 154 إنسانية اإلسالم يف املفاوضات قبل احلرب 180
 155 منطق أحكام الرق يف حروب اإلسالم 181
 156 مقارنة بني اجلزية واالستعمار 182
 158 ) 2 ( أهداف ومعامالت إنسانية ... اجلهاد 183
 158 تناقض ناقدي اإلسالم يف احلروب ويف الرق 184
 159 حقيقة الرق يف اإلسالم 185
 162 شبهة أخرى حول الرق يف اإلسالم 186
 162 رد هذه الشبهة 187
 162 موقف اإلسالم من اتفاقات منع الرق 188
 163 معاملة الرقيق يف اإلسالم 189
 163 ت حسن املعاملة مثرا 190
 165 مناصب األرقاء احملررين 191
 حل شامل للمشكالت اليت : الفصل الرابع 192

 حل املشكالت ( عجزت عنها كل القوانني
 ) املستعصية يف احلضارة احلديثة

167



) 

 169 تـمـهيـد 193
 170 حىت ال يبقى أطفال بال آباء 194
 170 رة احلديثة تدمري حلياة األطفال مبادئ احلضا 195
 170 من حقوق الطفل يف اإلسالم 196
 172 سبب كثرة اللقطاء يف احلضارة احلديثة 197
 172 إحصائيات ال ينكرها إال املعاندون 198
 173 اللقطاء يف تكاثر مادامت اإلباحية 199
 173 ا الوباء وجوه الوقاية اإلسالمية من هذ 200
 173 التربية 201
 173 عقوبة الزنا يف الدنيا واآلخرة 202
 174 قيود االختالط بني اجلنسني 203
 174 قوامة الرجال حراسة 204
 175 ال عالقة باملرأة إال الزواج 205
 175 منهج اإلسالم يف إشباع الرغبات 206
 175 اختيار األم 207
 176 بني حياة األسرة وحياة التشرد 208
 178 ! كيف انتهت مشكلة الفقر؟ 209
  ^ 178اية الفقر يف اليمن بداية عهد بن اخلطاب 210
 179 أول عالج الفقر تربية األمة 211
179 تربية الفقري 212



) 

 180 اقب يف الدنيا واآلخرة مانع حق الفقري يع 213
 181 حقوق الفقراء داخل أسرم 214
 181 حقوق الفقراء على األغنياء 215
 182 نبذة من شأن الزكاة 216
 183 للفقري حقوق فوق الزكاة 217
 184 سباق املسلمني يف مساعدة الفقري 218
 184 األوقاف 219
 185 لك اجلوانب أدت إىل حل إسالمي شامل كل ت 220
 186 لكي تنتهي مشكلة املخدرات 221
 186 فشل احلضارة احلديثة يف مشكلة املخدرات 222
 186 ! كيف جنح حترمي اخلمر يف اإلسالم؟ 223
 187 فوارق التجربة اإلسالمية والتجارب العاملية 224
 187 صاحب الشريعة ثقة املسلمني ب 225
 187 تربية سلوكية نبوية 226
 188 نظرة اإلسالم إىل احلياة 227
 188 بيان مفاسد اخلمر 228
 189 عالج الرغبة يف لذة اخلمر واملخدرات 229
 189 عالج اهلموم 230
 190 حل املشاكل املالية 231
191 العظيمة شغل الناس باألهداف 232



) 

 192 عقوبة متعاطي اخلمر واملخدرات 233
 195 فهرس اآليات 234
 203 فهرس األحاديث واآلثار 235
 207 فهرس املوضوعات 236
209 الفهرس التفصيلي 237


