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 : مقدمة
 نبوة حممد .. وكونية الوعى اإلسالمى

 
" مث أخـذت طابعـا روتيىن" حنوعلى تدور منذ قرون اإلسالم  هتشويو  ،عمليات تنميطظلت 

 بطهـران األمريكيـة السـفارة ىف احملتجزين الرهائن أزمة وفرت حيثاإليرانية  الثورةقيام  منذ" متسارعا"
 الغربيـة الدعايـة أجـادت" إىلالراديكـ اإلسـالم" لــ مث ومـن إليران" شيطانية" صورة لصناعة مثالية مادة

ــــو  ت  11أن وقــــوع أحــــدا   غــــري .ااســــتغاله  املتحــــدةســــبتمرب ىف حلرــــة نرخييــــة وانــــت فيهــــا ال
الدميقراطية الليربالية، فيما  وانتصاراألمريكية والغرب األوروىب   يزا ن حيتفالن معا هبزمية الشيوعية، 

التحقيـــق  مبثابـــةقـــد اوســـب هـــذه العمليـــة طابعـــا "حممومـــا"، إذ اعتـــرب احلـــد  التـــاري "  هنايـــةأعتـــرب "
 ،عنـ"" وـدينضـارى بـني اإلسـالم الـذى تكـرس وصـمه "احلصـدام الالكامل لنبوءة هـانتنجتون عـن 

مبثلــه الليرباليــة الــت حاولــت وتــاابت عــدة منهــا وتــاب هــانتنجتون نفســه،  العقــالىنالغــرىب  ملوبــني العــا
وتثبيتا لوهم خـادع  ،"مةاملرلابملثل العقالنية اإلغريقية مباشرة جتاوزا للعصور الوسطى " مباشرةوصله 

منــذ بدايـة نرخيـه، مـا قعــل عقالنيتـه طابعـا أصــيال  عقالنيـاوهـو أن الغـرب أصـل الفلســفة، وأنـه ولـد 
حـــدود التـــاري ، ىف مواجهـــة اإلســـالم املشـــبع أصـــال بـــروح توحيديـــة  تتجـــاوزفيـــه، وميـــزة مطلقـــة لـــه، 

حبـد السـي"،  أتباعـهنفسـه علـى والذى عاش نرخيه ىف ظل نزعة جهاديـة عسـكرية فارضـا  ،"مشولية"
 اإلنتحار. إىلعدمي  عو ونز والذى متلكت أنصاره املعاصرين رغبة عبثية ىف ممارسة اإلرهاب، 

ســار إذ  أفغانســتان،، رمبــا بعــد ســقوط بغــداد وإحــتالل العــراق، ومــن قبلــه آخــرطــرأ حتــول  مث
م نفســـه بصـــورة فجـــة. نـــىب اإلســـال علـــىالعقـــل الغـــرىب ىف اجتـــاه أوثـــر جـــرأة ، وأخـــذ يصـــب ا اماتـــه 

اجلــدل البيزنطــى، ووــذلت وتــاابت  وخصوصــاوصــحيأ أن الكتــاابت األوروبيــة ىف العصــور الوســطى، 
حتفــل هبـــذه اإل امـــات والتهـــاومي، ومـــا أن روايـــة  عشـــراملستشــرقني ىف القـــرنني الثـــامن عشـــر والتاســـع 

 تكـةة اواختـذ لغرانيـق" ا روايـةأساءت فهـم وتفسـري مـا بـى بــ " الت" شيطانية آ تسلمان رشدى "
 اإلســاءات  ــام الرســول ابلكــذب، مل ميــر عليهــا ســوى العقــدين فقــط، ولكــن اجلديــد هــو أن هــذه 

وتعيـد صـياغته ىف صـورة  الكـرمياملستجدة أخذت تسقط واقع القرن احلـادى والعشـرين علـى الرسـول 
ت يفـــأض أن العقـــل أتتـــى ىف وقـــ أهنـــاشـــيطانية وإرهـــاىب يفـــوق بـــن   دن ىف بعـــ  األحيـــان. ومـــا 

تفــوق مــا وــان عليــه قبــل القـــرنني،   ابإلســالماإلستشــراقى الغــرىب قــد بلــن درجــة مــن النضــج والـــوعى 
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حتليلها، وخصوصـا منـاهج علـم التـاري  املقـارن،  ومناهجومحصلة للتطور اهائل ىف العلوم اإلنسانية 
 التارخيى بصفة عامة.  النقدىواألد ن املقارنة، واملنهج 

شـــرارة حريـــق بـــني العـــاملني  تكـــواوقعـــت حادثتـــان متعاقبتـــان وـــادن أن التحـــول األخـــري،  ســـياق وىف
 اإلسالمى والغرىب؛

قيــام صــحيفة دايارويــة مث صــح"  إثــر 2006، ، وشــتاء 2005بــني خريــ"  متتــد األوىل 
 حنـو أاثر عـراث ثقـاىف علـى" صالكـرمي " لنبينـا تسيءأوروبية أخرى بنشر صور واريكاتورية جتسد أو 

بدى السجال خالهـا ووةنـه حـول حـق تفسـري معـىن "احلريـة" وذلـت بـني ستمر لشهور عدة، و اهائل 
وىف إطـار ضـوابطه. فقـد أصـرت الصـحيفة  هإطارين مرجعيني متمـايزين يتصـور وال ـا احلريـة ىف سـياق

دامها، الداياروية واليمني األوروىب علـى التمسـت حبريـة التعبـري مـع سـوء تفسـريها والتعسـ" ىف إسـت 
بينما أصرت اجلماهري املسلمة على "حريـة اإلعتقـاد" حسـب خصوصـيتها هـى، وهنـا وقـع التنـاق . 

التيــار العنصــرى األوروىب يعطـــى لنفســه احلــق ىف أن يفـــرض معــايريه اياصــة للتســـامأ السياســى مبـــا ف
ري خارجــة لعربيــة اإلســالمية مبعــايحماومــة الثقافــة ا إىليرتبــه ذلــت مــن قــيم ويضــعه مــن حــدود تدفعــه 

تتمـدد حيــث   توجـد حمرمــات أو مقدســات التعبــري"  حريـةفهمــا نرجسـيا حلــدود " يرتـبعنهـا، ومــا 
 فتعلو على "حرية ا عتقاد" أو تتسع لتستوعبها.   ،من وجهة نرره

  جتســـيد املســـيأ ونقـــده فنـــا وأداب، ومـــا ذ تقـــع الثقافـــة الغربيـــة بروحهـــا الشـــكية ىف غوايـــة إو     
شــ ص الرســول الكــرمي، وهــو مــا   قــوز ىف  إىلة إليــه، فإهنــا حتــاول مــد غوايتهــا تتــورع عــن اإلســاء

ومــن مث   أداب،الرســول الكــرمي فنــا أو  جتســيدالســياق اإلســالمى حيــث تــرىب العقــل املســلم علــى رفــ  
وهـو  ،أو اإلساءة، نيال من ضـمري املسـلم وحريتـه العقيديـة التشويههذا التجسيد، اهيت عن  يصبأ

على الثقافة الغربية أن تعيه وان حتأمه ابلضـرورة فـال تفـرض علـى الرسـول الكـرمي "حممـد" فارق قب 
طريقتهــا ىف التعامــل مــع النــىب الكــرمي "عيســى" الــذى نبجلــه حنــن ومــا نبجــل نبينــا املصــطفى "ص". 
فمـــن حـــق الثقافـــة اإلســـالمية أن تصـــوا لنفســـها مقدســـا ا، ووـــذلت حمرما ـــا، مثلمـــا تصـــوا الثقافـــة 

بيـة مقدســا ا وحمرما ــا. فعلــى عكــس اإلدعــاء الشــائع ةن هــذه الثقافــة تتجــاوز فكــرة املقــدس أو الغر 
احملرم "التابو"، يكش" الواقع عن وجود ذلت التابو. وإذا وانت قد جاوزت عقـدة الـدين فلـم جتعلـه 
 مقدســا هــا، وهــو األحــق ابلقداســة، فقــد حــددت مــا هــو دونــه علــى منــوال جرميــة "اهولووســت" أو
احملرقــة النازيــة ضــد اليهــود مــثال، رغــم ووهنــا واقعــة نرخييــة وضــعية معينــة   قــب أن ختضــع للتقــديس 
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 ،وإ  بقيت ىف أسر األوهام املعرفية األربع الت حذرت منها جتريبية بيكون ورفضتها شـكية ديكـارت
 و ا معا جذر العقالنية األوروبية الت جتاىف املطلق، وتعادى اليقني.

 
الـثالاثء  يـومالسـادس عشـر"  بنـديكتوسإثر قيام البااب " 2006ىف خري"  فتمتد لثانيةا أما
غمــز   والـت األملانيــة" رقينزبـور أمـام طــالب جامعـة " الشـهريةم إبلقـاء حماضــرته 2006سـبتمرب  12
 إمرباطــور لبالغيــات ســتعادتهرســولنا الكــرمي اب إىلمــن قنــاة عالقتــه ابلعقــل، ومــا أســاء  اإلســالم فيهــا

لنشـر هرطقتـه، ولـيس وصـاحب  وظفـهسـي" بتـار  وصاحب"  صبيزنطى هو مانويل الثاىن وصفته "
تيــودور خــورى"  عــادلاللبنــاىن " الراهــبدعــوة خمتــار جاهــد لنشــر رســالته، مستشــهدا بكتــاب حققــه 

نقـل عـن الكتـاب مـا دار  إذاجلـدل البيزنطـى ضـد اإلسـالم"  نريـ بنشره منذ ثالثني عاما عـن " وقام
و ــــيمن عليـــــه ذوــــر ت احلـــــروب  الوســـــطىحـــــوار ينتمــــى ألجـــــواء العصــــور  مــــنم  1391 يف عــــام

حيث إدعى اإلمرباطور البيزنطى ىف حواره مـع  األندلس،الصليبية، وختايله وقائع حرب اإلسأداد ىف 
 أرىنمل أيت بشـىء جديـد إ  مـا هـو شـرير وسـىء قـائال لـه: " الكـرميفارس مسلم جمهول أن الرسـول 

به حممد .. لن جتـد إ  أشـياء شـريرة وغـري إنسـانية مثـل أمـره نشـر الـدين الـذى   جاءالذى ما اجلديد 
إوــراه ىف الــدين قــد تبــني الرشــد مــن   القرآنيــة " اآليــة ةنســبإدعــى  مث بــه حبــد الســي"". يبشــروــان 
متثـــل الدعامـــة األساســـية حلريـــة العقيـــدة ىف  والـــت" املدنيـــةســـورة البقـــرة " ىف 256رقـــم  وهـــىالغـــى" 

مرتبــا علـــى  ،وبــال ســـلطة" مهــدداوـــان   عنــدماحيــاة حممـــد " مــن" املكيـــةالفــأة األوىل " إىل اإلســالم،
 ،العقـل خبطـابعـن جمافـاة اإلسـالم لـروح العقالنيـة، ومـن مث انتشـاره حبـد السـي"    اسـتنتاجهذلـت 
 .بعكس املسيحية املشبعة ابلروح الفلسفية اإلغريقيةوذلت 

 / رةيــة نرخييــةادا يطــاب مســتحد  قــاىف مــا وــان مســتقرا مــن وتبــدو رةيــة البــااب هنــا امتــد
. الغــرب، واهضـة لــدى الشــرق العــرىب اإلســالمى لــدىلعصــور الوســطى ومــا هـى، مرلمــة لعقالنيـة 

ىف وتوظيفـه املسلمني املعاصـرين،  لدىالسياسى  وا ستبدادواقع الت ل" العلمى اغتنام  إىلتسعى و 
األفكـار التةسيسـية أعمـق ، بـل و األد ن السـماوية مبـادىءى أعرـم هـ الـت" التوحيدالنيل من فكرة "

تفسري  إىلنرخيية تسعى  العقل واإلميان. هذه الرةية الالعن و  والدين،عن هللا واإلنسان، وعن العلم 
 /ديــىنبــدافع ـ  ماعيــةتقتصــادية واإلجهــو قضــية بشــرية متامــا هــا دوافعهــا السياســية وا و ـ هــذا الواقــع 

تـذوق  إىلحـديث مييـل فلسفى توجه  ظهر حيثاإلسالمى مفهوم التوحيد ثل ىف هيمنة يتمعقيدى 
الصــادق الشــجاع الــذى واجهــت بــه تلــت  األســلوبالوثنيــة القدميــة وآهتهــا املتعــددة ومــا يقــال عــن 
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ىف  ،جممـع اآلهـة الوثنيـةفكرة ربهن ت، وحيث  النهائي" احللرفاهية "العبادات املآسي واملعااة رافضة 
العقيـــدة  تبـــدوأســـاليب متعـــددة متنوعـــة للحقيقـــة املطلقـــة. ويف املقابـــل  وجـــود علـــىله اليـــواىن، شـــك

، ـ أى فإصــرار الـد ات التوحيديـة ذلـت، وعلـى تقيــد العقـل برةيـة واحــدة مشوليـة وأحاديـة التوحيديـة
جتـاوزت  بينمـا، البشـريبـدى عـدم تسـامأ إزاء اختالفـات إيـا على وجود إله واحـد اإلسالم حتديدا ـ 

، حسـبما يقــول الشـمولية التوحيديـة ب بتـةثري الــروح اإلغريقيـة، ودعـم الفلسـفة اليوانيـة هـذهاملسـيحية 
ابحنـرا  العقيـدة املسـيحية حتـت إغـراء الوثنيـة أو مـا  البـااب الـذى يقـدم ـ مـن حيـث   يـدرى ـ اعأافـا

 . الت منحت العقيدة شكال دميقراطيا ب اليوانية" التعدديةاعتربه "

جلنس البشـرى مل يكـن فيهـا وعـي ا تطورىف مرحلة  إىلتعدد اآلهة ينتمي  ن.. أاحلقيقة  وىف 
 العميقــةالنضــج ومــن مث القــدرة علــى إدراث الوحــدة  أوعلــى قــدر وــا  مــن التوحــد،  نفســهاإلنســان 

 فرة،عـدداً مـن العناصــر امل تلفـة املتنــا حيتــوىالــذى يبـدو ووةنـه  الكـونالكامنـة خلـ" تعدديــة ظـواهر 
يدرث أنـه  اإلنسان بدأ. وبنضو  العقل البشرى املتسامى الوحى اإلهى استيعابمث فلم يستطع  ومن

بـدأ يف ا جتـاه حنـو  مثوحدة   تنفصل عناصرها، وأن الكـون ويـان واحـد حتكمـه قـوة مشـأوة، ومـن 
  الـذى إلسـالم،احينمـا نـزل  لـه اسـتجابةأوثـر  إنسـان القـرن السـابع املـيالدى كـانفاحلل التوحيدي، 

وىف  بـلتطـور جـذرى ىف العلـوم  إىلمبدأه التوحيدى بال شت ثورة إنسانية وعقلية وربى قادت  وان
  ، ألهنا تؤود على وحدة الكون وعقالنية الطبيعة، ومن مث إمكانية التقنني العلمى.رةية الوجود وله
ن   بــراء منهــا أ ابلكاتـب شــجون ثقافيــة أدرث تاســتبد "الثانيةةة" هــذه احلادثــة وقعــت ومنـذ
بــه ضــمريه الفكــرى واإلنســاىن والــديىن، فكتــب أو  مقالــة طويلــة، نشــرت علــى  يرضــىإ  بعمــل مــا 

ىف اإلسـالم"  واإلميـان العقـلم عـن "2006الرابـع مـن أوتـوبر  يوماللندنية"  احلياة" جريدةصفحات 
فيهـا دهشـته  لكاتـبا أبـدى نفسـه، بـاابال قداسـة إىلايطـاب  بكـا موجهـة جدلية  رسالةصورة  ىف

املعـرو  خبلفيتـه الالهوتيـة  األعرـمإزاء خضوع البااب لذلت اجلـدل البيزنطـى، وهـو احلـرب الكـاثوليكى 
ىف أبــى مراتــب  تضــعهالرمحــة ىف شــ ص رســولنا الكــرمي والــت  جوانــب إبــراز  الرعويــة، ومــا حــاول 

. مجعــاء واإلنســانيةنريــ  قومــه  ىفو العرمــة الــت قســدها عمــق أتثــريه ىف بي تــه،  جوانــبالنبــوة، ووــذا 
عـدم وفايتـه بنفسـه الكثريين، وإزاء شعور الكاتـب  عنداملقال من رد فعل إقاىب هذا إزاء ما أحدثه و 

مــن هــذه املشــاعر مجيعــا إ   خــالصن   أدرث فقــد أإلرضــاء ضــمريه الفكــرى والــديىن معــا، وحــده 
ينقســم فضــال عــن والــذى  .اإلنسةةانية" بةةة "حممةةد نةةىبعنونــه الــذى الكتــاب ، فكــان هــذا بعمــل أوــرب
 ؛ إىلنعرض ها على النحو التوخامتة أساسية  ثال  فصول إىلاملقدمة، 
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وهــو فصــل قصــري مبثابــة مــدخل  : "النبةةوة إىلالتةةاريخ .. الطريةةق  نةةواقص"الفصةةل األول: 

لوثنيـــة، طغيـــان امـــن  "ص" حممـــدبعثـــة يرســـم مالمـــأ عـــامل اجلزيـــرة العربيـــة ومـــا حوهـــا قبـــل  العمـــل إىل
طغيان األمم اجملـاورة، واحلضـارات السـائدة و ىف اجلزيرة العربية، على اإلنسان وعقيدته وحريته والقبلية 

 وـاناألحـد،   الواحـد هللاديـن  إىلهن  حممـد يـدعو قومـه  عندمانفسها. فعلى اجلزيرة / األمة العربية 
ا وانــت الـــروح املاديـــة والنزعـــة عقيــدة ترشـــدهم. ومـــ مـــنجبزيــرة العـــرب قـــوم يعبــدون األواثن فمـــا هـــم 

معرمهم لسـلطان أقلهـم، ومـا قهـرت روح الفـرد وضـمريه  قهرتدرجة  إىلالقبلية قد سيطرت عليهم 
وـانوا قـد طغـوا علـيهم   جـرياهنمأن  ومـاهـم جمتمـع متمـدين يرلهـم.    واناحلر أمام عادات قبيلته فما  

 العتيــق، فمــا وانــت هــم حضــارة بيــتهما يــدمرو أن ىف أرضــهم وإراد ــم حــت أذلــوهم وهــددوهم ووــادوا 
هذا مبفرده أو  مث مـع  ولحتميهم. ومن مث وان على حممد أن يواجه  قوية موحدة أو دولة  ترتقى هبم

صحابته األولني، مث بعقيدة اإلسالم الرائقة وأمته الفتية .. لقـد وـان عليـه أن يواجـه أزمـة العقيـدة .. 
علـــى بعثـــه ربـــع القـــرن حـــت وـــان اإلســـالم عقيـــد م  ميـــر، فلـــم معـــا وأزمـــة اجملتمـــع .. وأزمـــة احلضـــارة

ـــة ، ووانـــت "املنـــورة" والعـــدل واإلخـــاء هـــو مـــدينتهم الوارفـــة واملســـاواةالراســـ ة، وجمتمـــع التكافـــل  دول
ثالثـة أجـزاء وهـى أو : عبـادة  إىلبـدوره هـذا الفصـل وينقسـم  .املتحضـرهـى فضـائهم  وأمته اإلسالم

.  واثنيـا: هيمنـة القبيلـة وقهـر املـادة .. أزمـة جمتمـع،  واثلثـا :  أزمة عقيـدةاألواثن وحرية اإلنسان .. 
 .. أزمة حضارة. طغيان اآلخر وانسحاق الذات

 
هـو أطـول مـن سـابقه، وفيـه يسـعى الكاتـب ف:  .. جةوهر النبةوة"الرمحةة مظاهر"الفصل الثاىن: أما 
 التـاري  اإلنسـاىن، وذلـت بوضـعها ىففضـيلة الرمحـة  "أتسـيس" إىلاستقصاء سعى الرسول الكرمي  إىل
دعوة وــىف الفضــاء،   هائمــة" تعــاليم، حــت  تبقــى جمــرد دعــوى أو "ومتكاملــةواملــة   شــريعةقلــب ىف 

مـن دون أن  ولكـنعلـى اإلدراث اليهـودى للـدين، ثوريـة ال تهـاروحانيرغـم احلـب الـت جـاء هبـا املسـيأ 
علــى الرقابــة املاديــة الصــارمة  حــقة تــدعى املــادى للكلمــ ابملعــىن" مؤسســة" إىليتحــول هــذا التةســيس 

حنـو اجلمـود، وخضـعت التـوراة ملنطـق  الشـريعةاألخالق على منوال اهيكـل اليهـودى، عنـدما احنرفـت 
إ  جلــنس معــني، يف ظــر  معــني،  تصــلأأن الصــرامة الــت اتســمت هبــا اليهوديــة    ذلــتالتلمــود. 

وــان احلــب املســيحي أيضــا حالــة   املقابــلولكنهــا ليســت طبيعــة وــل يــوم .. ووــل حــال. ويف الطــر  
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ومعيــار يقــاس بــه وــل البشــر .. ىف وــل   عتمــادهاطارئــة أو مثــل أعلــى   يبلغــه ســوى القلــة و  ميكــن 
  مكان.. وىف ول األزمان.

أتســيس الرمحــة ىف الضــمري البشــرى نفســه، فتصــري ملهمــا لــه  إىلالتــاري  حباجــة  وــانومــن مث  
 ميكـــنأتسيســـها ىف العقــل لتبقـــى منـــارة واضــحة املعـــامل  إىلاجــة . ومـــا وـــان حبأو قهــر رقابـــة دونمــن 

. فاإلسـالم، غـريهمملكات خاصة هبم متيزهم عن  إىلجملموع البشر أن يهتدوا إليها، من دون حاجة 
وـل الشـعوب ووـل األجنـاس. ومـا   وخياطـبمشوىل يعىن بكافة جمـا ت احليـاة الدينيـة والدنيويـة،  دين
األنبيـاء فـال نـىب يتبعـه، وقـد قضـي هـذا وذاث ضـرورة  خـاملة بعـده، وحممـد األد ن فـال رسـا خـرآأنه 

 وحمكم ىف آن.  واسعالرمحة ىف إطار فضيلة تشريع 
ألنــه يهتــدى ابلعقــل الـذى هــو أعــدل قســمة بــني البشـر مجيعــا، مــا قعــل القيــاس  حمكــم وهـو

 وهــوحجــة علــى وــل البشــر. واإلصــغاء حلكمــه عمــال أمنــا، والتشــريع لــه أمــرا واجبــا ألنــه  ممكنــا،إليــه 
علـــى  املرهـــ"واســـع ألنـــه   يقـــ" بـــدعوى الرمحـــة عنـــد مفهومهـــا الضـــيق املتعلـــق ابلشـــعور اإلنســـاىن 

وآواصــر العالقـــات اإلنســـانية. فالصــدق رمحـــة مبـــن حيبـــون  املعـــامالتأ يتــه، بـــل حيـــاول بثهــا ىف وـــل 
ضـعي" والفقـري، والعفـو هـو رمحـة ميلكون رهافة الشـعور، واملسـاواة رمحـة ابل مبناحلقيقة. واحلب رمحة 

وذلت رمحة برقيق احلال على سلم املكانـة، أمـا العـدل فهـو قلـب الرمحـة النـاب    واإلخاءابمل طىء، 
 . ةسرها العقل فيجعلها شيمة األمة ولها، بل قانون اإلنسانية ريهو الذى يضبطها مبعاي ألنه

.. إذ وـان ة حممـدرمحـة وـان هـو منـاط نبـو احملكم   اهائم، والواسـع   اجلامـد، لل املفهوم هذا
الــــت نبــــت فيهــــا  األرضقدرتــــه علــــى احلــــب والتعــــاط" هــــى  تصــــدقه بــــذرة اإلســــالم األوىل، ووانــــ

علـــى  نقســـمةهـــى الـــت حولـــت املدينـــة امل "التـــآخي واملؤاخـــاة"قدرتـــه الفـــذة علـــى ومـــا أن اإلســـالم..  
أنصـارها واملهـاجرين  بـنيالصـادقة  ابألخـوة" املنـورةاملدينـة " إىل "يثـرب" مزقـة بـني طوائفهـاواملنفسها، 

مــن بنـــاء  هالعــدل هــو الـــذى مكنــ إىلإليهــا، ىف إحــدى أروع جتســدات املثاليـــة التارخييــة. ووــان توقـــه 
مـع يهودهـا، ومبوقـ" حاسـم ىف مـواجهتهم  أبرمـه هحكومة اإلسالم ودولتـه األوىل بعهـد إخـاء وشـراو

املســــاواة املطلقــــة بــــني  إىلواضــــعه اجلــــم طريقــــه ت ووــــانلــــه القصــــاص العــــادل.  عنــــدما خــــانوه، فحــــق
إراد ــم، تصــدر عــن و  متــايز بــني النــاس إ  ةعمــاهم الــت  أحــد،املســلمني، فــال يســتعلى أحــد علــى 

ىف نفســه مــا مييــزه عــن أى  يــرىمل " حممــد"مــن أصــوهم أو أمــواهم. حــت هــو  هــمولــيس بســابق فضــل 
يبعـث ملكـا بـل نبيـا، ظـل أيوـل  ملألنـه عنه أثقالـه، مسلم آخر، فريف  أن يقبل أحد يده أو حيمل 

وهــى ميزتــه الـــت   نبوتــه، ومــآل بــوه،  مصــداقالقديــد والثريــد حــت توفــاه هللا. ووانــت رمحتــه هـــى 
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ا جتمــاعيني ومــا حــاول  نياملصــلحميلكهــا ســوى األنبيــاء الصــادقني، و  يســتطيعها أفضــل أو أنبــل 
 إىلداعيــة فاملصــلأ قــد يكــون  الته، ومكــذبني نبوتــه. بعــ  مفكــرى الغــرب أن يصــفوه حمأمــني رســ

ن هـذا أو ذاث قـد   يصـرب أالسياسى اشدا لكل آفاق اإلصـالح، إ   الثائر، وقد يكون أنبل القيم
. أرحييتـهو  يعفو عن امل ط ني، وقد   يتسامأ مـع الـنقص البشـرى بطاقـة النـىب و   الضعفاء،على 

والـرب ابلضـعي"  املقـدرة،لرمحة آخرا. وقد وان حممد آيـة ىف العفـو عنـد فالنبوة هى الرمحة أو ، وهى ا
 ىف ول حني، فالرمحة مناط وجوده، وفضيلة نفسه. 

الرمحـة على طريـق ة أساسية عند حمطول منها توق"  أربعة مباحث ي إىلهذا الفصل ينقسم و 
واحلـــب .. بـــذرة  دقالصـــ"بعنـــوان األول املبحـــث : مـــن منرـــور دورهـــا ىف انتشـــار اإلســـالم احملمديـــة
 املسـاواة"بعنـوان  والثالـثوالعدل .. حلمة املدينـة اجملاهـدة".  اإلخاء"بعنوان ". والثاىن املؤمنةاجلماعة 

 العفـــو" حتـــت عنـــوان املباشـــر للرمحـــة التجلـــىوالتكافـــل .. بنيـــة األمـــة املســـلمة". أمـــا الرابـــع فهـــو عـــن 
لتفاصــيل القضــا  اجلدليــة الــت أثــريت ىف إذ يصــعب التعــرض و والرمحــة .. فضــيلة الــنفس الســامية". 

، نتوقــ" فقـط عنــد حـدود املنطـق العــام الـذى حكــم الكاتـب ىف تعاملــه هــذا الفصـل املباحـث األربـع
"التعاقـدى"  " ىف الرةيـة اإلسـالمية، للوجـود والـذى هـو نقيضـة للمنرـورى"الأامحـاملنرـور وهو ، معها

  عاصر.الذى حيكم الرةية الوجودية للعقل الغرىب امل
حيـــث بـــني الفـــرد واجلماعـــة،  املثلـــىعالقـــة ويتبـــدى هـــذا املنرـــور مـــثال ىف تصـــور اإلســـالم لل

علـى النحـو الـذى  واملتفـردة،  يلغى ذات الفرد و  ملكاته اإلبداعيـة ايالقـة  إطار توازىن ىفيضعها 
ذا الفـرد لتحلـق   يطلـق إرادة هـ ومـامارسته الفلسفات اجلمعية والت قهرت اإلنسان ابسم اجملموع،  

لتعربــد بغرائزهــا وشــهوا ا ضــد مصــلحة اجملمــوع فتنــتقص منهــا أو تتصــادم معهــا  أوبعيــدا جبموحا ــا، 
. اإلنســاىن ا ســت ال ذلــت الصـدام  ــدميا أو تعويقـا للعمــران البشـرى، وتعطــيال لرسـالة  ىففيكـون 

الــت طاملــا أهمــت  اإلنســانيةموقــع الــذروة بــني القــيم الــت حتتــل املســاواة يتجلــى ابألســاس ىف قضــية و 
هنايــة  ىفوــالثورة الفرنســية   الثــورات اإلنســانية الكــربىهــذه القيمــة ىف فــرغم حضــور . لضــمري البشــرىا

. واإلخــــاء واملســــاواة" احلريـــة" الثالثــــة هــــاجــــاءت املســــاواة وةحـــد عناوين، حيـــث القـــرن الثــــامن عشــــر
املسـاواة املطلقـة،  إىلابلـدعوة  ية الشـيوعيةووذلت الثورة الروسية الت هبت ىف القرن العشرين حتت را

فعنــدما . أزمـة وـربى إىل آل التطبيــق الوضـعى القاصـر ىف ولتيهمــافقـد  .لغـاء الفـوارق بــني الطبقـاتإو 
ىف ولهــا، تورطــت ابلقــوة املســلحة علــى أوراب   فــرض مفهومهــا عــن "املســاواة الشــاملة" رنســاحاولــت ف

وعنـدما تطرفـت الشـيوعية بعد هزمية ابليون ىف واترلـو.  هاإستقالواد يفقدها   هاصراع مرير مع ممالك
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قمــع الطبيعـة البشــرية، وحاولــت  إىلســعت إذ  للسـقوط،تعرضــت ، ألغــت امللكيـة اياصــةالسـوفيتية و 
ضــد التنــوع البشــرى والتطــور اإلنســاىن فرو عهــا دهــاء  املســبقةصــب التــاري  ىف قوالــب مــن احلتميــات 

 .ل الناس على هذا النمط من األحادية، أو احلتميةيشك ةنالتاري  الذى مل يقبل 
" فطريــة"، ومـن "ترويـب" دعـوة املسـاواة ىف اإلسـالموىف املقابـل يـربز الكاتـب مـا اتسـمت بـه 

األوثـــر  هإدراوـــا حلـــدودها القصـــوى ىف التـــاري . أمـــا وونـــ تكريســـا هـــا، ولكنـــه األوثـــر األوثـــر كـــانف
ســرية اإلنسـاىن الــذى جســدته  األعلــىيتضــأ ىف املثــل تكريسـا فيتضــأ ىف العبــادات اإلســالمية، ومـا 

بقيت جزءا من إميان املسلمني وشريعتهم حت اليوم تعضد الضمري، وتكـافأ  التسنته و " صحممد "
أو " األصــلمــا ينبثــق عــن هــذه املســاواة املطلقــة وهــى " فيتبــدى ىف اســتيعاابوونــه األوثــر   أمــاو الــزمن. 

 ؛ خرى للمساواة نبعت، من أياط أاملثل األعلى لإلسالم
احلقـــوق "العادلـــة" بـــني  املســـاواةيـــط "هنـــا هـــو و  ،اإلنســـانية للفطـــرة اإلســـالمإمـــا مـــن عمـــق إدراث  ــــ 

 ذات"بـني املطلقـة ولـيس املسـاواة ، العالقـة بـني الرجـل واملـرأة ىف اإلسـالم حكمـت الـتو  "والواجبات
املتمروــز حــول يــط املســاواة  لغــرىباالعقــل ليــه إالــذى يــذهب نحــو العلــى  قانونيــة ىف مواجهــة أخــرى"

إشـباع مفهــوم  فقـطمث حتقيـق الصـاا العـام للجماعـة/ األمــة ىف إطـار تكـاملى، ولـيس  ومـن  .املطلقـة
  تكامليـا، يـنه  علـى أسـاس  صـراعياالنحـو املطلـق الـذى قعـل منـه مفهومـا  علـىالفـردى"  احلق"

 تعاقدى   فطرى. 
الـــذى نــزل فيـــه اإلســالم، وهـــو  لمجتمــعالنضـــج التــارخيى للدرجــة اإلســـالم مـــن حســن إدراث ـــ وإمــا 

اجملتمـع  ىفيـق لرقحكمـت عالقـة األحـرار اب التتلت "  العاقلة املساواةالنمط الذى ميكن تسميته بـ "
حصـــار ظـــاهرة الـــرق مث تصـــفيتها علـــى حنـــو  إىلحيـــث ســـعى اإلســـالم اإلســـالمى ىف هـــذا العصـــر، 

 تماعى أو ينهار.عقالىن متدر  حت   خيتل النرام اإلج
، ابد  مـن قمعهـ هاىف امللكات ورغبته ىف توظيف البشرقيقة التفاوت بني إدراث اإلسالم حلوإما من ـ 

 إىلفلـم يعمـد اإلسـالم  ،والفقـراءحكمـت العالقـة بـني األغنيـاء  الـتاملمكنـة"  املسـاواةهنا يط " وهو
 .لنشـاط البشـر حمروـافع الفرديـة ىف الكسـب فرض املساواة املادية املطلقة بني الناس ليبقى على الـدوا

ذلت أن اإلسالم هو وحى إهى باوى ولكنه أيضا شريعة لإلنسـان علـى األرض، ولـذا فمـا وـان لـه 
املتوجــــه حنــــو القــــيم العليــــا، واملــــادى املغــــروس ىف الغرائــــز  إىليــــه األساســــيني "املثــــأن يهمــــل أحــــد جانب

علـى قاعـدة التـاري  /  القـانونس وليهما معـا، إذ يضـع ، ومن مث فهو يقرر شريعته على أساالنفعية" 
للسـنن التارخييـة القائمـة، مـن دون أن  خضـوعااألرض/ الواقع لتصلأ لكل األزمان واألذواق والناس 
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مصــدر اإلهـــام حيــاة حممـــد ىف ســـد املثـــل األعلــى اجملحنــو ألرواح القـــادرة حقـــه ىف توجيــه ايتنــازل عــن 
 . ايالد لكل مسلم

 
يطـرح وهـو أطـول وثـريا مـن سـابقه، ف:  اإلسةتخالف .. حةدود النبةوة" رسةالة": الثالثالفصل أما 
مــع العقــل  قريــهالتــاري  اإلنســاىن ولــه، عــرب نــوع مــن الســجال الفكــرى  علــى" صحممــد " رســالةأثــر 

اإلســـالم،  ذلـــت أن املســـيحية غالبـــا، ومـــع اليهوديـــة أحيـــاا. الد نـــة الغـــرىب، وعـــرب رةى مقارنـــة مـــع 
ما يثري تناقضهما ىف أحيـان شـت.  ،ممارستها ىف التاري  إىليسعى عاملية برسالة  ، يضطلعواملسيحية

م ليسـت سـوى حـد  طـارىء عامليـة املسـيحية وما سعى إليه الكاتب ىف هـذا الفصـل هـو إبـراز أن 
التاري  مبح  الصدفة الت حولت دعوة عيسى من جمرد حروة جتديدية داخـل اليهوديـة  ىفاوتشافه 
. ومـا حولـت أنفسـهماليهـود يرفضـه ديـن جديـد  إىلخـرا  بـىن إسـرائيل الضـالة"  هداية" إىل  د 

ليهــود اص يدعــوة بســيطة تسـعى لت لــ جمـرد مــناملســيحيني"  اليهـوددعـوة احلــواريني اإلثـىن عشــر مــن "
ىف  ربيـب الفكـر اليـواىن والفلسـفة الرواقيـة، واملـواطن الرسـولإميان جديد تبناه بولس  إىلمن عنتهم، 
لكنهـا ىف الوقـت نفسـه وـل البشـر، و   إىلالـذى فهـم املسـيحية ابعتبارهـا دعـوة عامليـة و  ،العـامل الرومـاىن

 .املؤمنني هبا لفداءاإلهى"  السيدرسالة خالصية صلب املسيأ "
بــــولس الــــت طبعــــت العصــــور مســــيحية  انســــحابجــــاء  لعامليتهــــا،" التارخييــــةالطبيعــــة " وإزاء

 عــربعــدة اختــزا ت علميــة وفكريــة ونفســية اســتمرت  إثــررقيا ودمــو  تــدالوســطى بطابعهــا، وذلــت 
أمــام ضـــغوط اهـــام  موقــع  إىلبـــؤرة التــاري  الغـــرىب  مــنقــرون النهضــة واإلصـــالح الــديىن، والتنـــوير، 

 الغربيــةمث فالعامليــة  ومــن .ادعــى احــتالل موقــع هللا ىف الكــون الــذىلعقــل/ العلــم/ اإلنســان احلــديث ا
اإلميــان اإلســـالمى  بـــنيهــو ة احلداثــة،   عامليـــة املســيحية، والصـــراع الثقــاىف الـــدائر الراهنــة هــى عامليـــ

رةية واملة للوجود ولـيس فقـط  إىل العقالنيةالعقالىن / التوفيقى، وبني الوضعية املتطرفة الت أحالت 
تنبــع الــت  التةويــد علــى "أصــالة" العامليــة اإلســالمية، إىليســعى الكاتــب املقابــل  وىف للعــامل الطبيعــى.

 عهــــــد معــــــاملىف مكــــــوات ثــــــال  أساســــــية تشــــــكل  بــــــدورها ىجلــــــتتمــــــن "وونيــــــة اإلســــــالم" الــــــت 
 .  والتسامأ  وهى العقالنية، واألممية، واإلنسان،هللا  بني" ا ست ال "

 
لــو  العقــل اإلنســاىن، مــا محــل اإلنســان أمانــة  إذ، وأساســهعهــد الأصــل  فهــى العقالنيةةة أمةةا

اإلهـى حبمـل األمانـة قـرين العقـل اإلنسـاىن القـادر علـى  فـالتكلي"رة األرض، الوجود، ومس ولية عمـا
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يبــدو العقــل واضــأ القســمات ىف شــريعة اإلســالم منــذ الوهلــة األوىل، ففــى  مثإدراث حــدودها. ومــن 
". وفيهما هللا  إله إ  هللا.. حممد رسول  أنمتثالن ابب الدخول إليه يشهد املرء " اللتنيالشهادتني 

   ؛واإلنسانيةد املفهوم العقالىن لأللوهية، والنبوة، بل يتجس
شـىء واملنـزه عـن وـل بشـرية أو نسـبية  ومثلـههو الواحد األحد الذى ليس   اإلسالمىف  فاهلل

الشـهادة  عـاملى أوعلى هذه الرةية فصال مطلقا بني السـماء واألرض،  اإلسالم ويؤسس.  أو نقص
 علــيهم يســرىفأمــا ســواه مــن ايالئــق  األبــد، إىلن األزل والغيــب، فــاد وحــده هــو ســيد امللكــوت مــ

 لــــود ىف اجلنــــة أو النــــار، وإن فبعــــث للحســــاب مث مــــوت ففحيــــاة،  خلــــق: العــــدمو قــــانون الوجــــود 
احليــاة حيــث  مالبســات وأهــذا القــانون الوجــودى ســواء ىف شــكل ايلــق  داخــلتراوحــت التفاصــيل 

 قصره، وسعة الرزق أو ضيقه. أو العمرطول 

مكــون إهــى، ولــيس لــه أى صــفة قدســية،  أىخــالص   يوجــد فيــه  بشــرىف اإلســالم  والنةةي
املبشـــر ابهـــدى واملنـــذر مـــن الضـــالل ولـــيس هـــو ابملـــنجم الـــذي  هـــووإن متتـــع ابلكمـــال األخالقـــى. و 

الضــــمائر  و ـــو  لالـــت تشـــل العقـــول  اجيـــبعايـــوارق واأل صـــاحببو   واألســـراريكشـــ" الطوالـــع 
ويعجزون، بل خياطبهم من حيث يعقلـون ويتـةملون ومـن مث القـدرة  ونفخياوختاطب الناس من حيث 

 مــنحياتــه  مراحــل نأ ومــا  .للقــرآناملعجــز تكمــن ىف البيــان  ة، فمعجزتــه عقليــة حبتــعلــى أن مييــزون
حمفوظـــة يف  مدونـــة" ســـنتهأعمالـــه وأقوالـــه منـــذ بعثتـــه أى " ومجيـــع" ســـريتهالكهولـــة، أى " إىلالطفولــة 

 عليها من السنني الطوال. الكتب على ما مضي 
 بـــه قتلحــ و  هلــه ضـــمري مســ ول حياســب علـــى فعلــ، و ىف اإلســالم خملـــوق عاقــل اإلنسةةانو 

عنـدما سالم اإلفحياته.  انتهاءوعيه سواء قبل مولده أو بعد سابقة على  وأرداته إعن  ةجريرة خارج
العبوديــة واإلســأقاق. مــن وحــرره اإلنســان  إنســانيةأوــد  قــدوأوــد وحدانيتــه،  ،األلوهيــة دأثبــت 

  يربأ  يولد هبا اإلنسان الت" األصلية" أواألوىل"  ايطي ةبـ "  يعر  ذلت القيد املسمى  فاإلسالم
بــني هللا واإلنســان ليبقــى  وواســطة"  امل لــصيــرف  فكــرة "ومــا .  منهــا إ  برعايــة املســيأ أو الكنيســة
  ."اإلست ال ى مصريه، ومستحقا لوظيفة "عل مهيمنا" حريتهاألخري مس و  عن فعله، مالكا لـ "

ىف اإلسالم تنه  على قاعدة توازن راس  بني أوثـر مـن ثنائيـة، وعلـى اوثـر مـن  واألخالق 
صـــعيد، فهـــى أخـــالق الضـــمري ىف مواجهـــة الضـــرورة، إذ أتسســـت الشـــريعة اإلســـالمية ىف املعـــامالت 

ــــار والعفــــو وقواعــــد الســــلوث ومعــــايري األخــــالق علــــى روــــائز الصــــدق والتواضــــع و  الرمحــــة والــــرب واإليث
واإلحسان ووبأ مجاح الشهوات ونقاء الضمري وسالمة الوجدان. وهى أخالق احلـق والواجـب معـا، 
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جعل هذا الضمري مؤتلفا مع الطبيعـة البشـرية   يشـذ عنهـا، فةرسـى قواعـد  إىلحيث سعى اإلسالم 
م العالقــــات ا جتماعيــــة ، ونر ــــاألخـــالق علــــى أســــاس مــــن تـــوقري احليــــاة وإعــــالء الكرامــــة اإلنســـانية

والواجبـــات اإلنســـانية علـــى أســـاس مـــن املســـ ولية املتبادلـــة بـــني النـــاس. وهـــى أيضـــا أخـــالق الشـــاهد 
والغيب معا، إذ   يق" اإلسالم حبدود الثواب والعقاب وإطار للفعـل األخالقـى عنـد حـدود الـدنيا 

مـــة للـــدنيا حيـــث القصـــاص العـــادل فقـــط، بـــل أنـــه ربـــط مـــا بـــني الـــدنيا واآلخـــرة، وجعـــل اآلخـــرة متم
واملطلق ممن أفلتوا جبرائمهم من عدل الدنيا النسىب، وحيث الثواب الكبـري ملـن صـربوا علـى ظلـم الغـري 
هـــم، وووالـــوا رهبـــم ىف القصـــاص مـــن ظـــامليهم، ومـــن مث يـــربط اإلســـالم بـــني الـــدين واحليـــاة بـــرابط مـــن 

ات الـروح، ونـوازع اجلسـد ووال ـا أصـيل ىف تكـوين الوحدة وا تساق، صانعا لتوازنه احملكم بني إهام
الســماء فـال يفت ـت أيهمـا علـى اآلخــر، و   إىلاألرض، واملشـدود بروحـه  إىلاإلنسـان النـازع جبسـده 

يتنكب اإلنسان ىف سبيل أحد ا التنكر لآلخر أو معاداته، فكان حبق ديـن الفطـرة وختـام رسـا ت 
وتعـــادل ، صـــفاء النبـــوة عـــرب جتســـيدها اإلنســـاىنو  ،يـــد املطلـــقعـــرب التوح األلوهيـــة نقـــاء ومـــنالســـماء. 
تتةوــد لإلســالم األخــالق بــني املثاليــة واملاديــة،  يــةوتوازن، عــرب التــوازن بــني حريتــه ومســ وليته اإلنســان

 وإهام اإلنسانية.الزمن، عقالنيته ومن مث قدرته على جتديد 
  

اإلنســان رمــز اإلنســانية ولهــا..  هــو ســت ال ، إذ املســت ل"جــوهر عهــد ا  فتجســد األمميةةة أمةةا
لكيـــة ســـتةثر بنـــو إســـرائيل مباعنـــدما فبـــذا ا.  أمـــةقبائلهـــا، وشـــعوهبا، وأممهـــا،   قبيلـــة أو شـــعب أو 

ىف اللحرـة نفســها ألهنــم نسـفوا جــوهره. وعنـدما نــزل اإلسـالم علــى العــرب   أبطلــوهعهـد، فــإهنم قـد ال
ال القــرآن، وهكــذا دعــا حممــد. وحــت عنــدما العــاملني.. هكــذا قــ إىلأنــه وحــى ورســالة  واضــحاوــان 
قومــه فقـط، وأمـا أمــة  أىالنـىب"  أمـةهللا، وـان قـد اســتقر ىف ضـمري املسـلمني وةمـة وليــدة أهنـا " توفـاه

األولـون فهـم جـوهر العهـد  ايلفـاء. وقد أحسـن ويكون اإلسالم فهى العامل وله حيث وان اإلنسان
من أجل فـرض اإلسـالم   ول البشر واألمم،   إىلا الدعوة لم يتوانوا عن تنفيذ بنوده، وحماولة إبالف

حيكمـوهنم،  ممـنحتريـر إراد ـم بل لتمكيـنهم مـن ا ختيـار الصـحيأ مـا وـان يقضـى أو  على الناس، 
 عرض الرسالة عليهم. مث 

األوائـــل هبـــذه املهمـــة ىف مواجهـــة أمـــم عريقـــة، وإمرباطـــور ت جبـــارة،  املســـلمونوقـــد هنـــ  
، واإلصـرار الـذى ميليـه هـم اإلسـالموفرهـا ي الـتابلشجاعة  حتلوا، ألهنم  يرهبوهم فلم جرارة،وجيوش 
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بــني عبوديــة اإلنســان د، وســيادته علــى الكــون   التوفيــقوالــذى قســد نوعــا مــن  ا ســت ال عهــد 
 ومبنـاه،" اجلهـاديصوا فهما رائقا ملعىن " ومالتلت السيادة.   شرطاوله، بل قعل من هذه العبودية 

ىف  ". فاجلهــــادواملــــوت احليــــاةبــــني طــــرىف الثنائيــــة الوجوديــــة األساســــية "رائعــــا ودقيقــــا  تــــوازايم إذ يقــــ
وشــهوا ا حبثــا عــن  ضــعفهامشــروع إنســاىن حضــارى شــامل يبــدأ جبهــاد الــنفس لردهــا عــن اإلســالم 

 ا ســت ال عهد ـأفضــل ممارســة لــ هــاطهار ــا وســالمتها وخالصــها مــن النفــاق وا زدواجيــة ليتســىن 
. ومـن مث تصـبأ حليـاة اجملاهـد قيمـة مسـلم د ذى يبقى رسالة مقصودة لذا ا، وعمل واجـب علـىال

ينغلـق عليــه املتطرفــون  الــذى" العســكرىاجلهـاد " عــرباملـوت  إىلىف ذا ـا، فهــى ليسـت جمــرد مــدخل 
ذى اإلنســاىن علــى النحــو الــ /الــواقعىرويــزة إلعــادة صــياغة عــامل الشــهادة الــدنيوى/  بــلواملتزمتــون، 

يكون قتاهم لتحرير إرادة اإلنسـان مـن الرلـم  الرسالةيُرضى هللا. فإذا ما حتدى طواغيت البشر هذه 
ـــن  وهنـــاواجلـــرب علـــى هـــذه األرض،  وا غـــأاب يُقبـــل املســـلم علـــى اجلهـــاد أمـــال ىف النصـــر الـــذى مُيك  

ن له ثواب الشـهادة، ىف إعمار الوجود، فإذا مل يتمكن من النصر، وا واملشاروةاملقهورين من التحرر 
تعقـــل، ولكنـــه  أودون تـــردد  مـــن" الشـــهادة" املـــوتتفضـــيل  إىلالصـــحيأ   ينـــزع  فاملســـلمومـــن مث 

 يرضى به إيثارا د عند الضرورة القصوى. 
ــــت  بعهــــداحملــــيط "الضــــرورى" جســــد اإلطــــار العــــام يف التسةةةةامح وأمةةةةا  أناإلســــت ال . ذل

إرادة هللا هـــى املـــنرم واملراقـــب لعالقـــات اإلنســـان  عـــلهـــو مـــا قابلتوحيـــد  القـــوىو ا عتقـــاد الكـــامن 
 فالتوحيــدوائناتـه العاقلـة وغـري العاقلـة. ومـن مث و ابلوجـود ولـه وعالقتـه وبذاتـه بـل  وابجملتمـع،ابيـالق، 
إمكانيــة" أن تكــون عامليــة لكــل األمــم والشــعوب، ولكنــه ىف الوقــت "اإلســالمية مــنأ العقيــدة هـو مــا 

عقالنيــة  فـرغمأو حـت "يتصـور" أن يكــون اإلسـالم عقيـدة وــل البشـر.  ذاتـه   "حيـتم" أو "يضــمن" 
، فهنــاث مـن يعتقــدون ىف أد ن أخــرى، النـاسمـن وــل  القبــولحمتمــا أن قـد  لـيساإلسـالم وفطريتــه، 

بقتل من   يعأفون به، أو يـدينون بشـريعة هللا األصل، فهل أيمرا  منوهناث من يرفضون وجود هللا 
ذا، فال إوراه ىف الـدين، هبفهمنا أو إمياننا؟. وال وهللا   يقول اإلسالم م خيالفون جملرد أهنأخرى له، 

أحــــد   يــــرغمهم أو حيــــول بيــــنهم أن أن الرســــالة قــــد وصــــلت إلــــيهم، وأتوــــد املســــلمون مــــن  وطاملــــا
ني ابلشـــروط امل ـــالف فقـــد انتهـــى دور املســـلمني املطـــالبني آنـــذاث ابلتســـامأ مـــع عقائـــد وضـــمائرهم،

العــامل دمــا  اســتحال  ااإلخــتال  ســنة وونيــة  بــد مــن التعــاي  معهــا و ذلــت أن  املعروفــة.  الشــرعية
 ما يتناىف مع اإلسالم، ألنه ىف األصل يتناىف مع عهد اإلست ال . وهوودمارا، 
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جـنس واحـد،  أودمـج العـامل ىف ديـن واحـد، يـة نإمكا أو يتصـور مل يسـعى اإلسـالمهنـا ومن  
يف الوجود والتعبـري  اجلميععأ  حبق افسية حيتكر أسسها جنس أو دين بل أو بناء طبقية روحية ون

إليـه سوى اإلميـان احلـر. فـإذا مـا انتمـي  شرطوالنمو وا زدهار. مث ا نتماء إليه عن رغبة ووعى دون 
البشـرى  اجلـنس ةإصرار اإلسالم علـى وحـدف ،املسلمما علي  وعليه لمسلم،ل ما ءهش ص فله ابنتما

 "التسـامأ"، ة الشـريعةمل يصاحبها ذلـت اإلصـرار علـى وحـد، بل ووحدة الدين السماوى، "املساواة"
ألصــل املشــأث بينــه احفــ  ومــن الســابقة عليــه، الشــرائع متكــن مــن إســتيعاب  حبــقدينــا وونيــا فصــار 
أو ىف العصـر الراشـد، أو ىف  النبـوىسواء ىف العصر  غري أهل الكتابمجيعا، بل والتعاي  مع  وبينها
 للتنوع البشرى ايالق. حفرا ،تال من أزمانما 

الــدين" وأوهــا القــدرة علــى خماطبــة عقــول  وونيــة"وهكـذا ميتلــت اإلســالم امللكــات الــثال  لـــ 
قلـوب وـل البشـر "أمميتـه". واثلثهـا ا حـأام العميـق  إىلالبشر "عقالنيته". واثنيها الرغبـة ىف الوصـول 

فهو دين عقـالىن يسـتلهم أفضـل ". تساحمهتقدات مغايرة "لضمائر ول البشر مبا حتويه من أد ن ومع
 عــاملىرســالته علــى أســاس العقــل البشــرى، ومبادئــه الكليــة. وهــو ديــن  ويقــيمنــوازع الفطــرة اإلنســانية 

 ،ا ســت ال وــل البشـر أينمـا وــانوا ألهنـم مجيعـا جــزء مـن عهـد   إىلبــه تبليـن دعوتـه  املـؤمننييكلـ" 
سـنة وجوديـة، ويتسـامأ مـع امل ـالفني  ا خـتال أن  يـدرث سـاىنان بل جوهر هذا العهـد. وهـو ديـن

 مـواقفهمختـاروا اطاملـا  مـع بقـائهم شـرواء فيـه عهـد،"الطبعة اإلسـالمية" لليرفضون الذين  ا عتقادىف 
 اإلسـالم" وونية"شكلت الت امللكات الثال   هذه ، وطاملا احأموا احلدود الشرعية املقررة.إبراد م

 ثـال ىف مباحـث  اوقفاتنـا عنـد مكوا ـ إىلنـو الثالـث، حيـث الفصـل هـى موضـوع ه، وأص لت عامليت
حمورهـــا... تـــوازن وجـــودى". واثنيهـــا بعنـــوان "العـــامل حميطهـــا .. جهـــاد  أوهـــا بعنـــوان: "العقـــل متعاقبـــة

 ووىن". تعاي   .. التسامأ منهجا حضارى". أما اثلثها فهو "
وـان وتبهـا ىف صـورة رسـالة الـت  املقالـة السـجالية تلـت  تكـون هـىن أفقـد آثـر الكاتـب : اخلامتة ماأو 

"بنديكتوس السادس عشر" ردا على حماضرته ىف جامعة "رقنزبور " األملانية حول  البااب إىلسجالية 
 .قضية  "العقل واإلميان"

حاولـت ىف هـذا العمـل املتواضـع إرضـاء ضـمريى قـد   يسعىن سوى القـول ةنـىن  النهاية وىف
حبـا ىف احلقيقـة ومـا هـو حبـا حملمـد الكـرمي واإلسـالم العرـيم، فكـان معـا، واإلنسـاىن  ديىنوالالفكرى 

هللا فضـل فهـو مـن فيـه فما أصـبت بل أوثر من الصواب، إجتهادا حيتمل ايطة قبل الصواب،  ذلت
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الـــت   تـــربأ قـــط مـــن الســـهو الضـــعيفة فيـــه فهـــو مـــن نفســـى اإلنســـانية  أخطـــةتاحلكـــيم، ومـــا  يمالعلـــ
 الصواب. فاللهم اغفر وارحم وأنت خري الرامحني.  إىلولو قصدت  ايطة  تسمو على و ، والقصور

 املوفق وهللا
  ة القاهرة  صالح سامل                

 .م2007نوفمرب،  20فجر اإلثنني،                     
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 النبوة إىلنواقص التاريخ .. الطريق 

 
ىف صـحراء صـرخة تطلـق بني وقت وآخـر فمن الوحي واإلهامات،  وعةجمم هوالبشرية  نري 

، فيصــحو رجــل مرجتفـــا احلقيقــة نــداء بــني صـــمت ويســمعالت لـــ" ويــدوى صــوت يف ليــل البــداوة، 
يمشي ذلـت الرجـل ف ،ةفر من بالده ولد الذىوإلياس ووإبراهيم مثابرا  ليسري على طريق احلق هائما 

أن يـوق  اآلخـرين مـن نـومهم العميـق. وهكـذا  إىلعلـى احلقيقـة  مصـراويـداوم علـى القـول  متوانغري 
علــى سلســلة مــن األفعــال احلــرة الطليقــة، وتغــذى طريــق ايــالص بفيــوض الشــهداء  البشــرتقــوم ةــاة 
 .على الدوام واألولياء
يف العـامل وشــةن قـوى الطبيعــة اهائلــة النافعـة، وشــةن الشـمس واملطــر، وشــةن  األنبيــاءوشـةن  
بـل رمبـا وشـةن الـز زل ء الت  ز األرض وتثريها لتتزين ببسـاط أخضـر يف بضـعة أ م، الشتا عواص"

والرباوـــني الـــت تتفجـــر فتعصـــ" بكـــل الـــواهن والبـــائس والقـــدمي والراوـــد لتبعـــث ىف احليـــاة ديناميكيـــة 
جديدة بعد أن تطهر القلوب والعقول، وتشحن الروح وافرادة بطاقة فعل جبارة قادرة على أن تفعـل 

 ستحيل أو تتحدى املستحيل. امل
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وانت جبزيرة العـرب قـوم يعبـدون األحد،   الواحد هللادين  إىلهن  حممد يدعو قومه  وعندما
 إىلاألواثن فما هم من عقيدة ترشدهم. ومـا وانـت الـروح املاديـة والنزعـة القبليـة قـد سـيطرت علـيهم 

احلــر أمـام عــادات قبيلتــه فمــا   درجـة قهــرت معرمهــم لسـلطان أقلهــم، ومــا قهــرت روح الفـرد وضــمريه
وــان هــم جمتمــع متمــدين يرلهــم.  ومــا أن جــرياهنم وــانوا قــد طغــوا علــيهم ىف أرضــهم وإراد ــم حــت 
أذلوهم وهددوهم ووادوا يدمروا بيـتهم العتيـق، فمـا وانـت هـم حضـارة أو دولـة حتمـيهم. ومـن مث وـان 

ولــني، مث بعقيــدة اإلســالم الرائقــة وأمتــه علــى حممــد أن يواجــه وــل هــذا مبفــرده أو  مث مــع صــحابته األ
الفتية .. لقد وان عليه أن يواجه أزمة العقيدة .. وأزمة اجملتمع .. وأزمة احلضارة، فلـم ميـر علـى بعثـه 
ربـــع القـــرن حـــت وـــان اإلســـالم عقيـــد م الراســـ ة، وجمتمـــع التكافـــل واملســـاواة والعـــدل واإلخـــاء هـــو 

 إلسالم هى فضائهم املتحضر. مدينتهم الوارفة، ووانت إمرباطورية ا
 
 ن وضياع اإلنسان .. أزمة عقيدةواثعبادة األ أوال

فكانوا يعبدون األصـنام  ، اجلزيرةقد أتصلت ىف عرب  اجلهالة وانت"  صحممد " مبعث قبل
مجـيالً اختـذوه رابً ألنفسـهم وقضـوا حـاجتهم  حجراً ويسجدون ها، فإذا سافروا ونزلوا منز ً وجدوا فيه 

ــــت أبــــت أن ختضــــع ألحــــد وانــــت ختضــــع لألحجــــار  األعنــــاقادة ابلســــجود لــــه، أي أن مــــن العبــــ ال
  .(1) تقضي هم حاجا م، وحتقق آماهم وأمانيهم التواألصنام وترن أن هذه األحجار هي 

دون تصور احلياة األخرى واجلزاء  العربأيخذ اإلنسان العجب وي" أقفلت قلوب  قدو 
يف هذا العامل اإلنساين منذ األزل، مل تعر  يوما  والشرة بني ايري فيها، يف حني تدور رحي املعرو

. وان املصريون القدماء، قبل ألو  السنني من بعث حممد، يزودون سكينة إىلهوادة و  اطمةنت 
اآلخرة، ويضعون يف أوفانه وتاب املويت مبا فيه من أغنيات ونذر، ويصورون على  الدارامليت زاد 
يف  الراضيةزان واحلساب والتوبة والعقاب. ووان اهنود يصورون رضا النفس صور املي معابدهم

وماليينها، حت تلهم  السننيروح املسئ يف صور من ايلق تتعذب أثناءها ألو   وتناس " النرفاا"
". ومل يكن جموس فارس لينكروا معروة النرفااايري طمعا يف بلوا " إىلاحلق فتطهر وتعود مرة أخرى 

والنور. واملوسوية والعيسوية تصفان حياة ايلد ورضا هللا وغضبه. أفلم  الرلمة والشر بني آهة ايري
العرب شئ من ذلت وله، وقد وانوا أهل جتارة يتصلون يف رحال م وأسفارهم ةهل  هؤ ءيبلن 
أشد  ابديةالنحل مجيعا ؟ب فكي"   يبلغهم ؟ ووي"   تكون هم صورة خاصة منه وهم أهل  هذه

يف هب الرهرية  تتبدىتصور ما يشتمل عليه هذا الوجود من أرواح  إىلاتصا  ابلالهناية، وأقرب 
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تسكن جو  األصنام الت  حيسبوهناويف غسق الليل ؟ب أرواح خرية وأخرى شريرة ب أرواح هى الت 
نهم وهم أهل هذا الغيب احمليط هبم. لك منهللا زلفي.   ريب أنه وانت عندهم فكرة  إىلتقرهبم 

أهل هو ومخر وانوا أشد جلزاء اآلخرة  وألهنمجتارة وانت نفوسهم للواقع احملسوس أوثر تقديرا، 
يف هذه احلياة من خري أو شر جزاء عمله، و  جزاء عنه  اإلنسانإنكاراً. فكانوا حيسبون ما يلقاه 

 .  (2) بعد احلياة
أن أول مــا   ويزعمــون" :قــائالً  العربيــة الوثنيــة أصــلعــن  حبثــاســريته  ىفإســحاق"  ابــن" وحيفــر

وان   يرعن من مكة ظاعن مـنهم، حـني   أنه –أهل مكة  –وانت عبادة احلجارة يف بين إباعيل 
معـــه حجــراً مــن حجــارة احلــرم تعريمــاً للحـــرم،  محــلضــاقت علــيهم، والتمســوا الفســأ يف الــبالد إ  

أن وــــانوا يعبــــدون مــــا  إىلل ذلــــت هبــــم ابلكعبــــة، حــــت آ وطــــوافهمفحيثمــــا نزلــــوا وضــــعوه فطــــافوا بــــه  
ايلو  ونسوا ما وانوا عليـه، واسـتبدلوا بـدين إبـراهيم وإباعيـل  خل"استحسنوا من احلجارة، حت 

ما وانت عليه األمم قبلهم مـن الضـال ت، وفـيهم علـى ذلـت بقـا   إىلوصاروا  األواثنغريه، فعبدوا 
 املزدلفـةلطـوا  بـه واحلـج والعمـرة والوقـو  علـى إبراهيم يتمسكون هبـا مـن تعرـيم البيـت وا عهدمن 

 . (3)وهدي البدن واإلهالل ابحلج والعمرة، مع إدخاهم فيه ما ليس منه"
ذلـت يف أبـاء أصـنام  يرهـرعباد م مشوبة برواسب من قدمي ما قبل الطوفـان، ومـا  ووانت

 وقـالواهللا تعـا  يف سـورة نـوح " وذورهـاهم ةباء األصنام الت اختذها الكفار من قوم نوح آهـة هـم، 
ونســـراً ". فكــان هـــذيل بــن مدروـــة بـــن إليــاس بـــن مضـــر  ويعـــوق  تــذرن ودا و  ســـراعاً، و  يغــو  

بطـــون مـــن طيـــئ ومـــذبأ صـــنمها  واختـــذت" ودبـــن وبـــرة القضـــاعى صـــنمها " ولـــب  ولقبيلـــة" ســـواع"
 .   (4)محري" ةرضالع لذي الك فكان" نسر" وأما" يعوقخيوان بطن من  دان " واختذت" يغو "

فكان الطوا   ،أماون مقدسة أخرى لعربلفقد وان ، هم أهم حرموانت الكعبة  ورغم أن 
سياق احلج قبل اإلسالم من عناصر العبادة األساسية يف   يفوالتعبد أثناء الوقو  على جبل عرفات 

ر اســـت دامها وــان مـــا يســمي ابحلمــي، وهــو األرض الــت حيرــ  ووــذلتوــل مكــان يف شــبه اجلزيــرة. 
الكائنــات احليــة حبــق اللجــوء إليهــا وا حتمــاء هبــا. وقــد امتــدت يــد  مجيــعلألغــراض الدنيويــة وتتمتــع 

املقدســة األخــرى، ولكننــا نعــر  أن هياوــل أخــرى مثــل الكعبــة وانــت قائمـــة يف  املــزارات إىلالبلــي 
الثالثــة  األنصــابو هــ هــا ىف هــذا الســياقجنــوم مكــة، وإن وــان أ  "األاب ت"ابلــيمن، ويف  ةــران

الــت وــان حيــيط هبــا  الطــائ"القريبــة مــن مكــة، والــت وانــت مكرســة لبنــات هللا الــثال . ففــي مدينــة 
ترعـاه قبيلـة  ووانـت" اإلهة" ىيعين سو  ا سمومل يكن ذلت  ،"الالتسور وبري، وان يوجد نصب "
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أو السيدة احلاومـة. ووـان يقـوم امللكة  مبعىن" الربةعليها أيضا لقب " يطلقواثقي". ووانوا حيبون أن 
 أو" اجلبــارة" يعــىنالقلــوب، ووــان ابهــا  إىلأقــرب الثالثــة  ووانــت" ىز  الُعــمنطقــة الن لــة نصــب " يف

مزار مقدس علـى شـاطئ البحـر عنـد قديـد. ومل تكـن  يفالقدر  إهة"  مناةالقرية، ووان يقوم نصب "
اليـواين والرومـاين، فلـم تكـن ش صـيات مثـل  يف الأا  اآلهةهذه الرابت الثال  تشبه رابت جممع 

 املتفـردة،حبيث تكـون لكـل منهـا قصـتها اياصـة وأسـاطريها وش صـيتها  ،أثينا"  اب س" أو" جونو"
ابتكــار األســاطري  إىل العــربومل يلجــة  ،واحلــب أو احلــرب  خــاص،نفــوذ"  جمــالومل يكــن ألى منهــا "

أهنا وانت تسمي بنات هللا، مل تكن متثل  فمعاملقدسة،  الالزمة لتفسري األ ية الرمزية هذه الكائنات
 . (5) شطراً من جممع لآلهة مكتمل التفاصيل

هـو الـرب األعلـى، ويف ذلــت  هللاأن العـرب مـع عبـاد م آلهـة وثنيـة متعـددة يؤمنـون ةن  غـري
 ملو  وســ ر الشــمس والقمــر ليقــولن هللا". واألرضســةلتهم مــن خلــق الســموات  ولــ نيقــول القــرآن: "

ترسي اإلميان بـرب أعلـى يطلـق  البدائيةمن األد ن  وثرياالبدائية إذ أن   العقليةيكن ذلت غريبا على 
الســماوات واألرض مث تقاعــد، فيمــا يبــدو، وةيــا  خلــقعليــه أحيــااً رب الســماء وــان مــن املعتقــد أنــه 

عـــا ، والـــذى   تدروـــه قـــد فقـــدوا ا هتمـــام هبـــذا الكيـــان املت النـــاسأرهقــه اجلهـــد الـــذى بذلـــه. ووـــان 
رابت اإلخصـــاب  وانـــت"أراباب أوثـــر جاذبيـــة وأيســـر يف الوصـــول إليهـــا.  مكانـــهاألبصـــار، ووضـــعوا 

ا سـتقرار والشـروع يف اسـتزراع  حيـاةبصفة خاصة تـؤثر يف حيـاة الرجـال والنسـاء بصـورة مباشـرة بعـد 
" بعـلائيل القـدماء يعبـدون "نشهد ذلت يف الكتب الدينية اليهوديـة، إذ بـدأ بنـو إسـر  وحنن"األرض. 

وبدا هم من الغباء  ،"يهوهجانب رهبم األورب " إىلأن استقروا يف ونعان،  بعد" عشأوت"و" عناة"و
الت وانت تعر  األرض خرياً منهم، أما يف وقت الشدة، فكانوا يضـرعون  القدميةجتاهل هذه اآلهة 

والعــزى ومنــاة"  الــالت"ن الــرابت الــثال  أ العلمــاء. وقــد ذوــر بعـ  (6) "يهــوهاســم " إىل جديــدمـن 
بـدأ قبـل  قدوعشتار، ومن مث فاحملتمل أن يكون تقديسهن  ةبرابت ايصب السامية، مثل عنا ترتبط

 . (7) األرضأن يعي  العرب حياة ا رحتال، أى عندما وانوا مزارعني يعيشون من فالحة 
أهنم يعبدوهنا  يعىنجار مل يكن العرب هذه األح تبجيلأو " العربيةمث فإن الوثنية  ومن

الت وانوا  اآلهةاعتقدوا أن  رمبا" إذ للقداسة رموزاً ، بل وان يعىن أهنم وانوا يروهنا رمزًا أو لذا ا
بينهم وبني اإلله األعرم  واسطةيت ذوهنا ليست يف أنفسها خالقة لشيء و  مدبرة لشيء ولكنها 

يعبدون هذه اآلهة ألهنا تستطيع   مر وله فهم وات واألرض والذي يدبر األاالذي خلق السم
هللا زلفي وما نقرأ يف  إىلعند هللا ولتقرهبم  هموحدها أن تنفعهم أو تضرهم وإيا يعبدوهنا لتشفع 
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هللا و  يعبدونه وحده وإيا يعبدون معه آهة أخري  قحدونالقرآن الكرمي. فهم مشروون   
  .(8) وبينهيت ذوهنا واسطة بينهم 

 أقصي حدود السذاجة، س يفة إ  أبعد غا ت الس " إىل ساذجةأهنا وانت وثنية  غري
حيا م هذه الت  هميفكر هؤ ء العرب الوثنيون فيما ميكن أن يكون بعد املوت بل قد روا أن  مل إذ

هذه   وينفقوا حيا م آرهبمم يقضواحييوهنا على األرض وأن آهتهم وسطاء بينهم وبني هللا على أن 
دينه  عنهوجاء جيل بعده وقد ور   لسبيلهوةحسن ما حيبون، فإذا أدرث املوت جيال منهم مضي 

هذه اآلهة الت تسعي هم عند هللا فيما يريدون  ويفوآراءه يف هللا الذي خلق السموات واألرض، 
 .(9) واملكروه الشرمن ايري، ويف رد ما خيافون من 

ذوا ــن اياصــة، فقـــد   هــنت والعــزى ومنـــاة ابعتبــارهن رابت ن العــرب مل يعبــدوا الــالورغــم أ
أى أن النــاس مل يكونــوا  مــزارا ن،وــانوا يتحمســون هــن محاســا ابلغــا، ووــان تقديســهن مقصــوراً علــى 

وـن جـزءاً   ولكـنهن يصلون ألرابهبم ورابئهـم. والرومانيصلون هن يف منازهم على حنو ما وان اليوان 
للبـدو يف احلجـاز، الـذى وـانوا مجيعـا يعتـربون الن لـة والطـائ" وقديـد مـن  حيـةالرو أساسياً من احليـاة 

 . (10) ارتكاز نفسى نقطةاملقدسة واملزارات الت  يئ للعرب " األماون
الرةيـة الكونيـة اياصـة  أو "الكوزمولوجيـة األفكـارقاعـدة مـن " علىاملتناق   املوق"هن  هذا  وقد 
 –ومصـدر رزقـه وسـنة وفاتـه وسـعادته أو شـقاةه   –ه حيـاة اإلنسـان أن وثريا من أوج اعتقدوا فقد، 

وهــى  ،"األ م" أو" الـزمن" أو" الــدهرمقـررة سـلفا مــن قبـل قــوة   مفـر مــن حكمهـا يطلقــون عليهـا "
 أو"  طبيعيــة" أو" وونيــةيتوجهــون إليهــا ابلعبــادة، وإيــا هــى قــوى "   إىلوابلتــمقدســة"  غــريقــوى "

مــا هــى إ  حياتنــا  وقــالوا:  "تلــتعقيــد م  إىلإشــارة  "الكــرمي"يف القــرآن  . وةــد(11) ووزمولوجيــة"
  :ةيةثاجلا سةورة)" وما يهلكنا إ  الدهر وما هم بذلت مـن علـم أن هـم إ  يرنـون يايوت وحن الدنيا
24).   
الرةيــة الكونيــة علــى يــط العبــادة العربيــة الــت وانــت تشــهدها مكــة ىف هــذا  تلــتانعكســت  قـدو      

الكعبـــة يف املوســـم، وتطـــو  وـــل قبيلـــة  إىلحتـــج  العربيـــةالقبائـــل  وانـــت  فقـــد ،خـــاص بشـــكللوقـــت ا
حيث تدري أو  تدري، وترفع إليه الضراعة والنجوى، إما مبنطق  منبوثنها ضارعة ملبية، فتذور هللا 

 وقـري  ونانـةابلتلبية د وحده مث يشروون به أصنامهم وإن جعلوا أمرها د، وتلبيـة   نأو يبد إذ الشرث
(21) : 
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 إن احلمد لت  لبيت اللهم لبيت لبيت

 شريت هو لت   إ    شريت لت  وامللت

  وما ملت  متلكه 

 
منازل القبيلة، واحلج إليه، ابتغاء رضوانه، وتلبية  يفعلى وجه املالذ إليه وحده، وترث أصنامهم  أو
 اجلاهلية :  يف"  دان"

 دان شاحط ومن  من رب  دان  لبيت

 حر  مذعان بكل نبغي اإلحسان ج ناث

 فضل الغفران  أنمل إليت الغيطان  نطوي

            ****  

 أبناء امللوث تدعوث   دان مع ول قبيل لبوث لبيت

 دعاًء يف مجيع األملوث   فابع نتابوثاترووا أصنامهم و  قد

 
 :يف أم القـرى، ورسـ  يف اعتقـادهم اهمحـحرمة البيت العتيق تفرض علـى العـرب مجيعـاً حرمـة  ووانت

فيهــا أحــد علــى أحــد إ  أخرجتــه، و  يريــدها ملــت  يبغــيمكــة   تقــر فيهــا ظلمــاً و  بغيــاً و   أن"
 –تكســر  –ألهنــا وانــت تبــت  إ " بكــةإهنــا مــا بيــت " يقــالو  .يســتحل حرمتهــا إ  هلــت مكانــه

عنـــد القـــوم، أن تناقلـــت األجبـــال إ   مكـــةمــن حرمـــه  وبلـــن أحـــدثوا فيهـــا شـــي اً". إذاأعنــاق اجلبـــابرة 
عائشـة أن املـؤمنني رضـي هللا عنهـا، قالـت:  السـيدةعصر املبعث ما أسنده ابن إسحاق مـن حـديث 

وــاا رجــالً وامــرأة مــن جــرهم،   –مــن أصــنام العــرب يف اجلاهليــة  –زلنــا نســمع أن أســافا وائلــة  مــا"
  .(31)هللا تعا  حجرين"  فمس هماأحداث يف الكعبة 
ســبع  الطـوا هنـاث منطقــة دائريـة وـان احلجـا  يقومــون فيهـا بشـعرية  وانـت" الكعبـة وحـول

صـــنماً، أو متاثيـــل  360 وـــذلتمـــرات حـــول الكعبـــة يف اجتـــاه حروـــة الشـــمس. ووـــان حـــول الكعبـــة  
حتـج البيــت يف الشــهر احملــدد لــذلت.  وانــتلـألرابب، ورمبــا وانــت رمــوزاً طوطميـة لشــت القبائــل الــت  

أرضــاً حرامــاً،  "عشــرون مــيالً ومروزهــا الكعبــة قطرهــاوهــى دائــرة نصــ" " نطقــة احمليطــة مبكــةووانـت امل
 . (41) أعمال العن" أو القتال ابرتكابأى أهنا وانت حرماً   يسمأ فيه 
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ر هـا مـن اجلـن الـذين ابلكهان تـزعم معرفـة املغيبـات مبـا سـ    تدعي طائفة"هناث  وانت  وما
ومـــا   –بـــه الغـــد، والواحـــد مـــنهم يســـمي واهنـــا، ولكـــل وـــاهن نبعـــه  أييتيكشـــفون هـــا الغيـــب ومـــا 

الكهان  ستشار م يف األمـور ايطـرية واملهمـة   إىلمبا يريد. ووانوا يفزعون  خيربهمن اجلن  –يزعمون 
 يتنب ـونحرب أو قعود عن نصرة أحال  أو لكش" عن فعل إنسان أو تفسـري حللـم، وقـد  وإعالن

والتــاري   األدبوارثــة، وقـد يقصـدوهنم للحكــم يف منـافرة. وحتــتف  وتـب هـم حبـدو  غــزو أو بوقـوع  
واملو ـــة ليتســـع فيهـــا عنـــد  الغريبـــةاأللفـــا   إىلبطائفـــة مـــن أقـــواهم املســـجوعة، ووـــانوا يعمـــدون فيهـــا 

والنسـاء يطفـن ةثـواب  ،هعـرافكـان الرجـال يطوفـون  ،نفسـها الكعبـة يف وأمـا. (51) السامعني التةويـل
طفــن عــار تب. ورأى بعــ  الرجــال  لـووثــر ممــا تســأ، ويثـرن هبــا الرجــال أوثــر ممــا شـفافة تكشــ" أ

العينـني ب. أن هـذا مـا زال حيـد  علـى الـرغم  مغمضـةوآهة الكعبة  ،يلتصق ابلنساء أمام آهة الكعبة
الكعبـة، يقـ" رمـزان لغضـب اآلهـة علـى مـن يفسـقون يف  أحجـارمن أن اجلميع يؤمنون أن مـن بـني 

الكعبـة وخيتفـون  يـدخلونب. هكذا يعتقد الكـل، ولكـن رجـا  ونسـاء مـنهم مـا زالـوا  قدسالرحاب امل
 ذا الفهــم املروـب، مصـدر إهــامهبـ ،العربيـةالوثنيــة مـا وانـت ف .(61) وراء متاثيـل اآلهـة ليمارسـوا البغــاءب

 يســـةوفر ىف ظلهـــا رهينـــة لعـــدم اإلســـتقرار وغيـــاب األمـــن  اســـتمرتالـــت  للش صـــية العربيـــة زيـــفحتأو 
 .والكاململشاعر القلق الوجودى الذى يغذى األمل ىف انبعا  احلل ايالصى الدائم 

نمـة عـن حروـة األد ن  قطيعـةمتاما عن ما حوهـا، أو ىف حالـة  معزولةالعرب  جزيرة تكن ومل
أمــم املشــرق و  ســيما  مــن اجاورهــ مــن مــع  ينقطــع  اتصــال علــىخارجهــا، فقــد وانــت بــال شــت 

 الفـــرس ووــان" ..داخـــل الصــحراء العـــامرة ويفالبحــرين وبـــالد الــيمن علـــى الشــواطئ  الفــرس يف بـــالد
إهني: مزدا إله النور  للعاملجموسا وثنيني يعبدون النار ويؤمنون ابلد نة الزرادشتية وعقيد ا الت جتعل 

فـرس املعابـد الرلمة والشر والـت تـزعم أن النـار طـاهرة مقدسـة، ولـذلت أقـام هـا ال إلهوأهرمن  وايري،
غـــري ذلـــت مـــن تعـــاليم ضـــمنها زرادشـــت يف وتابـــة األقســـتا منـــذ منتصـــ" القـــرن  إىلوـــل مكـــان،   يف

مـاين مــز   يسـميقبـل املـيالد. وظهـرت عنـدهم يف القـرن الثالــث املـيالدي د نـة املانويـة لـداع  السـابع
داع جديـد هـو مـزدث عنـدهم  ظهـرفيها بني الزرادشتية واملسيحية والبوذية. ويف أواخر القرن ايامس 
ــــار ودعــــا دعــــوة  العكــــو  علــــى اللــــذات  إىل شــــديدةووــــان يــــؤمن إبهــــي ايــــري والشــــر وتقــــديس الن

. وقد نقل الفرس إ  تلت األصقاع هياول النار وعبادة الكواوب وغريها من بقا  (71) "والشهوات
على أغلب أحناء شبة  يمنةاملهولكنها ظلت د نة هامشية على منت الوثنية العربية  ، اجملوسية الد نة
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حـت ألهلهـا، مـا مكـن اإلسـالم مـن  الكاملاجلزيرة، اهيت عن ووهنا عاجزة أصال عن تقدمي اليقني 
  .إجتياحها بعد ذلت بوقت قصري

ومل  ،هامـذاهببعـ   إليهـا تسـربتبعيدة متاما عـن اليهوديـة حيـث  اجلزيرة العربية تكن مل وما
واحتكـاث اليهـود ابلنصـارى يف جوانـب الدولـة الرومانيـة،  سيحيةاملظهور  بعد حتتزل تتسرب إليها 

الدين متتـز  ابلفلسـفة حينـاً وابلتـةويالت الالهوتيـة حينـاً آخـر، علـى مثـال  يفووانت لليهود مذاهب 
 وـانوا  الـذين الـيمنعـن يهـود  وفضـال" .بني مذاهب املسيحية وأقوال الفالسفة والالهـوتيني. ا متزا 

احلجـــاز: يثـــرب وخيـــرب وفـــدث ووادى القـــرى  واحـــات يهـــودوســـا هبـــا، وـــان هنـــاث ميثلـــون حضـــورا ملم
قينقــاع وبنــو النضــري وبنــو قريرــة، ونــزل بيثــرب بعــدهم  بنــووتيمــاء، ووــان هــم يف يثــرب ثــال  قبائــل: 

وفرضــتا علــى اليهــود ســياد ما. وتعــرب يهــود يثــرب، فكانــت  وايــزر قبيلتــان مــن الــيمن  ــا األوس 
ونرموا هبا أشعارا رو ا وتب األدب العرم، ومـع ذلـت وـانوا حيتفرـون بلغـتهم  يومية،الالعربية لغتهم 

نـــدوة هـــم بيثـــرب  داريف  "مـــزامري داود"القدميـــة، ووـــانوا يتدارســـون هبـــا التـــوراة واملشـــنة والزبـــور  العربيـــة
يهــود يثــرب تعــرب يهــود فــدث وخيــرب ووادى القــرى وتيمـــاء،  تعــرب. وعلــى حنــو مــا اسر تســمي املــد

" وأهــم شــعرائهم الســموأل بــن عــاد ء صــاحب حصــن األبلــق بتيمــاء شــاعر،ونرــم الشــعر فيهــا غــري 
التــوراة ومــا جــاء فيهــا مــن نريــ  خلــق  تعــاليم بعــ اليهــود يف جزيــرة العــرب  نشــراملقابــل  وىف. (81)

تفاســـري املفســـرين للتـــوراة ومـــا أحـــاط هبـــا مـــن أســـاطري  ونشـــرواالـــدنيا، ومـــن بعـــث وحســـاب وميـــزان، 
من أسلم من اليهود مثل وعب األحبار ووهـب اإلسالم بعد ذلت بع   إىلرافات والت أدخلها وخ

وبري يف اللغة العربية، فقـد أدخلـوا عليهـا ولمـات وثـرية مل   ثرأ لليهودبن منبه وأضراهبما. ووذلت وان 
حنــو ومصــطلحات دينيــة مل يكــن هــم هبــا علــم، مثــل جهــنم والشــيطان وإبلــيس و  العــرب،يكــن يعرفهــا 

 . (91)"ذلت
رسـول  مقـدمأيضا أن يهود املستوطنات الزراعية يف مشـال بـالد العـرب وـانوا يتوقعـون  ويعتقد

يف بــالد  القلـقيف شـبه اجلزيــرة. وحيتمـل أنــه وـان هنــاث تزايـد مفــاجئ لعقيـدة مســيانية عكسـت حالــة 
ا أن هـــاجر أيضـــ حـــد العـــرب يف هنايـــة زمـــن اجلاهليـــة مـــن خـــالل منرـــورات يهوديـــة تقليديـــة. وقـــد 

الـذى مـن أجلـه  السـببيثـرب، وحينمـا سـةله النـاس عـن  إىلحاخام يهـودى شـديد الـورع مـن سـور  
أجـــاب ةنـــه يرغـــب أن يكـــون  –الصـــعاب واجلـــوع"  أرض" إىلتـــرث ذلـــت البلـــد ايصـــيب اللطيـــ" 
ليــه تأوــوا أحــداً يصــل إ  يثــرب اليهوديــة: " لقبائــلمث قــال  ،"النــيموجــوداً يف احلجــاز عنــد وصــول "

ليسـيل دمـاء وأيسـر نسـاء وأطفـال الـذين يعارضـونه. لكـن،   تـدعوا  سيبعثقبلكم أيها اليهود. إنه 
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 أن. ووــان أن تــرث ذلــت املنــا  املســياين أثــراً وبــرياً علــى عــرب يثــرب الــذين شــعروا "ذلــت يثنــيكم عنــه
. وفيمــا بعــد، املقــدس ديــنهم أقــل شــةا ووفــاءة مقارنــة ابلرســالة املنزلــة الــت ميلكهــا اليهــود يف وتــاهبم

  ملــا : "ليف الواحــة )يثــرب( فقــا والعربيــةتــذور أحــدهم حالــة التــوتر الــت ســادت بــني القبائــل اليهوديــة 
من رجال يهود، ونا أهل شرث أصحاب أواثن ووانوا أهل وتاب، عندهم علـم لـيس لنـا،  نسمعونا 

زمـان نـي  تقـاربقـالوا لنـا: إنـه  شـرور، فـإذا نلنـا مـنهم بعـ  مـا يكرهـون همنيـ  تـزال بيننـا وب ووانت
الكـربى،   املفاجـاةأن  غـري. (20)" يبعث اآلن نقـتلكم معـه قتـل عـاد وإرم، فكنـا وثـرياً مـا نسـمع ذلـت

قـد أخـذوا موقفـا ضـد  سـريعا  يثـرب،وما سو  يلى، هى أن يهود مشال اجلزيرة العربيـة وخاصـة ىف 
اجـات اجلدليـة العبثيـة معـه، أو مـن خـالل عـرب احمل سواءظهوره  مبجرد" صمن الرسول الكرمي حممد "

بــل وارتكــاب فعــل اييانــة  ،" املدينــةيثــرب " إىلاهجــرة  إىلإضــطرته  الــتالتحــال" مــع الوثنيــة املكيــة 
املدينــة،  ىفإابن غــزوة اينــدق أو األحــزاب إنتهاوــا للعهــد املضــروب بيــنهم وبــني املســلمني  العسـكرية

علـى قلـتهم، وإيـا  هبـات إعأ  هبا بعـ  أحبـارهم بـل وآمنـوا ومل يكن ذلت عن جهل منهم بنبوته ال
تقــدمي احلــل الشــاىف لعــرب  عــنخضــوعا ملصــاا ماديــة، وإحنرافــات عقيديــة جعلــت اليهوديــة عــاجزة 

إنبثــق أصــيال وحيــو  مــن أرض اجلزيــرة  عنــدمااجلزيــرة بتــداء، مث دفعــتهم ملعانــدة ومعارضــة هــذا احلــل 
 نفسها. 

قريبا وانت املسيحية، فعنـد ظهـور اإلسـالم وـان قـد مـر عليهـا حنـو سـتة نفسه ت املنوال وعلى
واحــدة للســيد املســيأ وقائــل  بطبيعــةعــدة بــني قائــل  مــذاهب إىل تشــعبت قــد" فيهــا: وانــت  قــرون،

للسيدة مرمي ومنكر هـذا التةليـه، وبـني مفسـر لبنـوة  مؤلهبطبيعتني اثنتني:  ا اإلنسانية واإلهية، وبني 
بنوة على اجملاز مبعين القرب واإليثار على سائر امل لوقـات، وقائـل  ولكنهاةنه ابن هللا  السيد املسيأ
 قـدو  هـو ابـن هللا علـى احلقيقـة الـت يفهمهـا املـؤمن علـى حنـو يليـق ابلـذات اإلهيـة. املسيأةن السيد 

دل هبــا وــل فريــق اجلدليــة الــت يســت ابلرباهــنياجلزيــرة العربيــة مقرونــة  إىلهــذه املــذاهب مجيعــاً  تســربت
وثـــري مـــن تلـــت الرباهـــني مســـتمداً مـــن املنطـــق   ووـــانعلـــى صـــحة تفســـريه وبطـــالن تفســـري معارضـــيه، 

وآريـوس أصـحاب اآلراء الفلسـفية والالهوتيـة  ونسـطورأورقـني حيـث أن ومذاهب حكمـاء اليـوان، 
 علـى الت صـيص مـن املطلعـني علـى الفلسـفة اإلغريقيـة وامللمـني وـانواالت جاءت هبـا الفـرق امل تلفـة  

 . (12)" وأرسطو وزينون وأفالطونآبراء هريقليطس 
مــن بــني صــفو  طوائــ" املســيحية يف تلــت األزمــان مــن ينكــرون أن لعيســي جســداً  وــانو  

 روحيــاعلــى طيــ" يتبــدى بــه النــاس. ووــان مــن بينهــا مــن يزاوجــون بــني ش صــه ونفســه زواجــا  يزيــد
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مــرمي، علــى  يعبــدونوغــري هــؤ ء وأول ــت مــن وــانوا  وثــري مــن وــد اييــال والــذهن لتصــوره،  إىلحيتــا  
بعضـــها لـــبع   الطوائــ"وتنكــرت هـــذه  حــني وـــان ينكــر غـــريهم بقاءهــا عـــذراء بعـــد وضــع املســـيأ.

دب الضــع" ايلقــي  حيثمــابســبب خالفهــا يف الــرأى تنكــراً أنــتج العــداوة الش صــية الــت تلمســها 
األعمي واجلمـود القتـال.  التعصب إىلذلت ايو ، سريعة ل إىلالنفوس فجعلها سريعة  إىلوالذهين 
 األلفــا وــان اجلــدل بــني أتبــاع عيســي جــدل أ م ا حنــالل يف وــل أمــة وعصــر يقــ" عنــد   ووــذلت

مــن ألــوان  وحييطــهوالعــداد، يســبن علــى وــل لفــ  ووــل عــدد مــن املعــان، ويضــفي عليــه مــن األســرار، 
رهبـــان  أحـــدصـــاا  وقـــد. (22)عقـــيم" اييـــال مبـــا يعجـــز عنـــه املنطـــق و  تســـيغه إ  سفســـطة اجلـــدل ال

أطـرا  املدينـة مجيعــا مـألى ابجلـدل، تــرى  وانـت: "دبيـة بليغــةأهـذا اجلــدل ىف صـورة  حـدة الكنيسـة
املالبس، وصيارفة النقود، وابعة األطعمة، فةنـت تريـد أن تبـدل قطعـة  ابعةذلت يف األسواق، وعند 

ريد أن تق" على مثـن ايبـز فيجيبـت يف جدل عما خلق وعما مل خيلق ب وأنت ت بتمن ذهب فإذا 
أعرــم مــن ا بــن وا بــن خاضــع لــه. وأنــت تســةل عــن محامــت وهــل مــاةه ســاخن  األبمــن تســةله: 
 . (32) ": لقد خلق ا بن من العدمغالمتفيجيبت 

  العــراق وســور  إىل مــنهمعــر  العــرب أطرافــاً مــن هــذه املــذاهب بعــد هجــرة املهــاجرين  وقــد
بالدهـم مـن رهبـان تلـت األمـم وجتارهـا وسـائحيها،  إىلهجـرة املهـاجرين  دبعـوفلسطني، وما عرفوهـا 

 حنرلـة عـنحيـدثوننا  فهـمالرهبنـة ويبـين األديـرة.. " إىلأوجـدت فـيهم مـن مييـل  وقـد. قليلـنيوهم غـري 
قومـه ونسـت، وبـين ديـراً ابلقـرب مـن شـاطئ الفـرات، ويعـر  هـذا بـدير حنرلـة،  فـارق الذىالطائي 
 ســيتيتفقــر القفــار، و  تكنــه دار، حي وــان  هويــذورون أن قــس ابــن ســاعد ..فيــه حــت مــات وترهــب

وــان قــد نرــر يف   الصــلتأميــة بــن أم  إن.. ويقولــون..  بعــ  الطعــام، وأينــس ابلوحــوش واهــوام "
ملــت احلــرية حــت  النعمــانالكتــب وقرأهــا، ولــبس املســوح تعبــداً. ويــذورون أن عــدى بــن زيــد نصــأ 

فلزمـا عبـادة هللا يف اجلبـال حـت  أمسـاحه،ضع نجه، وخلع أطماره، ولبس حبب إليه النصرانية، مث و 
 . (42) مات النعمان"

ليحـدثهم عـن  بتعاليمهـاقومـه مقتنعـا  إىلاملسـيحية، وعـاد  إىلعن ورقة بن نوفل الذى اهتـدى  وأيضا
شــئ،  إىلالنــاس ألنــه   حيتــا   ة دىيســكن يف هياوــل مصــنوعة ابأل دى و  خيــدم   إلـه واحــد "

يف مكـة   هقيعطي اجلميع حياة ونفسا وول شئ ... ألنه هو رب السماء واألرض". وعاش ور  هو ذإ
ــــذين  ــــداً .. ابروــــوا علــــى ال ــــوا بعضــــكم بعضــــا فاحملبــــة   تســــقط أب والرهبــــان ينصــــأ لقومــــه أن: أحب

 .(25) يضطهدونكم ... ابرووا و  تلعنوا
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فحسب، بل خالص قومـه أيضـا فـواجههم مبـا خالص نفسه  ينشدزيد بن عمرو فلم يكن  أما      
ورف  أن أيول من حلم الذابئأ الت تنحـر أمـام األصـنام، وهنـي  األواثنهم عليه من ضالل..اعتزل 

". م ونتهــــاتقتلهــــا، أا أوفيــــت   فكــــان يقــــول للرجــــل إذا أراد أن يقتــــل ابنتــــه: " املــــوءودةعــــن قتــــل 
معشــر قــري  والــذى نفــس   ": كعبــة وهــو يقــولال إىلوتعــود أن يســند ظهــره  ،ولكــنهم أعرضــوا عنــه

غــريي" .. ومضــي يســفه قريشــا ومــا  إبــراهيمزيــد بــن عمــرو بيــده، مــا أصــبأ مــنكم أحــد علــى ديــن 
والرلـم وعبـادة أصـنام الكعبـة، وينشـد هـم القصـائد  والكـذبيعبدون ويتعرض هـم فينهـاهم عـن الـراب 

شرين األوائل الذين اصطدموا جببـابرة آخـرين ويونس واحلوت، واملب وفرعون،الطوال ويروى نبة موسي 
بعــ  ســراة مكــة خبطــر دعـوة زيــد، فعــاتبوا عمــه ايطــاب. ووــان ايطــاب نجــرا  شــعر قــدمـن قبــل. و 

ايمــر والنســاء.  ويعشــقونمــن الــذين يكســبون مــن الــراب، وميجــدون ا غتصــاب، ويرلمــون،  موســرا
جبــل حــراء علــى  إىلذاه عمــه، ف ــر  ولكــن زيــدا ظــل علــى دعوتــه ب.. وآ أخيــه، بــنإوهنــي ايطــاب 
تـرث الباطـل الـذى يغشـي حيـا م   إىلالسـاعات الطـوال ويعـود، فيـدعو النـاس  يتةمـلمقربة من مكة، 

 ديــناحليــاة ، وضـيق عليــه الســفهاء ف ــر  مــن احلجــاز يطلــب  هبــذه" زيــد"هــو  ضــاق عنــدماولهـا. و 
الشــام ولــه  فجــالن املوصــل مث أقبــل إبــراهيم ويســةل الرهبــان واألحبــار، وطــا  ابجلزيــرة ولهــا حــت بلــ

. وقـال لـه اشـي ا منهمـ يقبـليسةل عـن احلنيفيـة ديـن إبـراهيم. وعرضـت عليـه اليهوديـة واملسـيحية فلـم 
ومـع ذلـت فقـد ظــل .. اليــوم  إليـهلتطلــب دينـا مـا أنـت بواجــد مـن حيملـت  أنـت.. واألحبـارالرهبـان 

ع صــدره حتــت قبــاب الكنــائس النصــرانية، بلــد يت ــبط علــى أبــواب األديــرة، ويقــر  إىل بلــدينتقــل مــن 
مــع الكهنــة،  املقــدسعبــادة النــار، ويعفــر رأســه ابلــأاب  إىلبــد اليهــود، ويرنــو عابــني أعمــدة م ويتمــرا

يقـول  وةنـه  ووـان. (62)ب  ً أبـدا ينشـدهاولكنه مل قـد احلقيقـة الـت  ،وميتحن دين بوذا وأتباع زارادشت
يرحــل ويرحــل وطريــد قــدر غاشــم علــى دابتــه  بــرحومــا  مــن ديــن آخــر وقــيم أخــرى ب..  بــدلنفســه: 

أهنكتـــه الســنون يرجتـــ" حتــت ثـــوب خشــن مرقـــع،  الــذىاملتهالكــة، عصــاه يف يـــده وجســده النحيـــل 
تقتحمان اجملهول حبثا عن الراحة الت يطم ن هبـا القلـب ...  الكليلتانوذقنه البيضاء ترتع ، وعيناه 

اعأضـــه بعـــ  اللصـــوص يف أحـــدى رحالتـــه املعذبـــة وأخـــريا . بـــال جـــدوى ب دائمـــابـــال جـــدوى ... 
وعـدوا عليـه فقتلــوه ... وعنـدما عرفـت قــري  ابـتهج السـادة وتنفســوا الصـعداء، أمـا الــذين حبثـوا معــه 

 صــديقهومــا زال ورقــة بــن نوفــل يــذر  دمــوع العــني ولمــا ذوــر  ،، فقــد بكــوه أحــر بكــاءاحلقيقــةعــن 
ظلمـة احليـاة  يفى أضاء حلرة والشـهاب ايـاط" القدمي زيد بن عمرو. لقد مات زيد بن عمرو الذ

 .(72) املكية الداجية ب. وعادت مكة من جديد يستبد ورباةها ابلفقراء ب.
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قدره يف أمـة  رغ. وليس ابلوضيع ايامل، فيص.عريق النسب نبيل".. حممداهدى " ولد وهنا
مـــا  قلبــهألغنيــاء، ويغلــق واألحســاب. فقــري .. ولـــيس ابلغــين املــأ  فيطغيــه ةس النـــبالء ا األنســاب

 التـدليلبـني رمحـاء .. فلـيس هـو ابملـدلل الـذى يقتـل فيـه  يتيم .يغلق القلوب من جشع القوة واليسار
روح األمـل وعـزة  القسـوةملكة اجلد واإلرادة وا ستقالل، وليس هو ابملهجور املنبوذ الـذى تقتـل فيـه 

العـرب مـن ضـروب  خيتـربهري بكـل مـا خبـ.. النفس وسـليقة الطمـوح، وفضـيلة العطـ" علـى اآلخـرين 
القطعـــان واشـــتغل ابلتجـــارة  ورعـــيالعـــي  يف الباديـــة واحلاضـــرة .. تـــرم يف الصـــحراء وألـــ" املدينـــة، 

الفقراء .. فهو خالصة الكفايـة ابلعربيـة  نعوشهد احلروب واألحال ، واقأب من السراة ومل يبتعد 
صــلة ابلــدنيا الــت أحاطــت بقومــه .. فــال هــو يف خــري مــا تكــون عليــه الكفايــة العربيــة .. وهــو علــى 

رجـل مـن أصـلأ بيـت يف  أصـلأ .ول املغامسة فيغرق يف جلتها  يغامسهاقهلها فيغفل عنها، و  هو 
حممـد بـن عبــد هللا  ذلـت .. ترقبهـامـن الـدنيا الـت  ملـعلـى غـري ع املرقوبـة،أصـلأ زمـان لرسـالة النجـاة 

 لنشـة وهـو اليتـيم الفقـري األمـى ،فيـه علـى جـارى السـنن األمرالذى لو جرت  .(82) عليه السالم ...
 إىلجمــال فريجــع  والنرــرأن يبلــن مبلــن الرجــال ويكــون للفكــر  إىلوأخــذ مبــذاهبهم قومــه  علــى عقائــد

 ولكـن ، ومـا فعـل القليـل ممـن وـانوا علـى عهـده  ،الـدليل علـى خـال  ضـال  م لـه ماخمالفتهم إذا قـ
العقيــدة ومــا ابدرة  طهــارةيــه الوثنيــة مــن مبــدأ عمــره، فعاجلتــه األمــر مل قــر علــى ســنته بــل بغضــت إل

   .حسن ايليقة
ةراد أن قــد حــال يف عزلتــه اجلبليــة، فــ، ضــمري واغــأاب روح أزمــة عــاينويبــدو أن حممــدا قــد 

األشـياء يف صـوت الربيـة العرـيم علـى  صـميماحلقيقـة األبديـة الـت تتفجـر مـن السـمع لصـوت  مره"
ذات الكواوــب فــوق رأســه ويســتمع يف أعمــاق قلبــه البشــرى األمــي الفطــري يف الســماء  ينرــرحــني 

 املنســجمطلـوع النجـوم األو ، ومــا أوثـر مـا أعجــب بنرـام النجـوم  إىلينرــر  انوـ  .ايـالص ؟ قـينال
 مـا روشـدة النـو  الكثـرةالثابت الذى يدبر جمراها ب وتكون هذه النجوم يف ليـا  صـي" الصـحراء مـن 

. واحلـــق أن يف وبـــريأنـــه يســـمع صـــونً للمعاهنـــا ومـــا يســـمع صـــوت ار موقـــد   اإلنســـان إىلخييـــل بـــه 
سـر بنفسـه، أفـال يكفيـه أن  العـاملالسماء آل ت ألو  اآلبصار، واحلق أن العامل حافل ابألسـرار وأن 

  يعـرب عنـه، ويلـوح بـه أن يسـمع شـي ا  والمـاً يفتأ عينيه وأذنيه لريى ويسمع ؟ لريى حقا، وليسمع  
 ؟  غـري قلـب نقـي ونفـس صـادقة وروح مسـتعدة النجوموهل يتطلب باع أصوات ما وراء مع ذلت، 

ومـا وـان  الناصـعة،لدى حممد ريب يف حكمـة النـاس، ومـا وـان لريضـي بغـري احلقيقـة  وان  قدل. (29)
حقـاً، ومــا وـان علــى  قـري ليعـي  إ  يف احلقيقـة، فمــا وـان يـراه حولــه لـيس حقــاً، ومـا وانـت حيــاة 
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و  األفـاقون املتحللـون، و   الفوضويون،ق سائقو القوافل املرابون، و  األعراب النهابون شئ من احل
عن بعـ  مـا هـو جـوهري غـافلون، ومل تكـن مـن  فهماحللفاء القاطنون يف ضواحي مكة القاسطون، 

لــوا إهــاً حقــا هبــل ذو اللحيــة الطويلــة والالبــس رداء م يكــناحلــق تلــت األصــنام احمليطــة ابلكعبــة، ومل 
 . (30)واملبلل ابألطياب 

حممــد مــن وراء أصــنام العــرب الكاذبــة ومــن وراء مــذاهب اليــوان واليهــود وروا  ــم  نرــرلقــد 
 املتوقــدةنرــر ابــن القفــار والصــحارى بقلبــه البصــري الصــادق وعينــه  -ومــزاعمهم وقضــا هم وبــراهينهم
تصـقلوهنا ابلزيـت  الـتوهـذه األصـنام لبـاب األمـر وصـميمه فقـال ىف نفسـه: الوثنيـة ابطـل   إىلاجللية 

ووفــر لــو تعلمــون. إيــا  وفريــعوالــدهن فيقــع عليهــا الــذابب أخشــاب   تضــر و  تنفــع  وهــى منكــر 
ومــوتكم  وهــو أرأ  بكــم مــنكم   حيــاتكماحلــق أن   إلــه إ  هللا وحــده   شــريت لــه  خلقنــا وبيــده 

جاء اإلسالم علي ملل واذبـة وحنـل  لقد. (31)وما أصابكم من شىء فهو خري لكم لو ونتم تعلمون 
ألنــه حقيقــة خارجــة مــن قلــب الطبيعــة. ومــا وــاد يرهــر اإلســالم  يبتلعهــاابطلــة فابتلعهــا وحــق لــه أن 

العــرب وجــدليات النصــرانية ووــل مــا مل يكــن حبــق .. فإهنــا حطــب ميــت  وثنيــاتحــت احأقــت فيــه 
  .فذهب والنار مل تذهب اإلسالمأولته ار 
بـتالع نفسـه وـان مبثابـة رحلـة طويلـة ، وصـعبه أضـنت حممـد وصـحبه األولـني هذا اإل أن غري

املسـتحيل، فقـد   حيـاولهـبط حممـد مـن غـار حـراء حـامالً ولمـة هللا للعـرب، وـان  فحـني. الضىنغاية 
مل يكونــوا قــد تفحصـــوا  لكــنهموــان هنــاث قليلــون مــن بـــني العــرب يف اجلزيــرة يقأبــون مــن التوحيـــد، 

فقـــد اســـتغرق اليهـــود قـــروا  ،مبســـتغرب ذلـــتها العقيـــدة يف اإللـــه الواحـــد. ولــيس املعــاين الـــت تتضـــمن
مارسـوا األحاديـة يف العبـادة، أى أهنـم  قـدليؤمنوا أن يهوه هـو اإللـه الواحـد. وقـد يكـون اإلسـرائيليون 

آهـة أخـرى. وحـت الوصـا  العشـر  وجـود ىفيعتقـدون  وانواقد وافقوا على عبادة يهوه وحده، لكنهم  
تعـأ  ضـمناً بوجـود آهـة أخـرى يعبـدوهنا،  "وما تذورها توراة بـين إسـرائيل" قومه أيت هبا موسي الت

 خـــرو يكـــن لـــت آهـــة أخـــرى أمـــامي". ولقـــد مـــر حـــوا  ســـبعمائة عـــام بـــني   قائلـــة: " تـــنصفإهنـــا 
فيهـا  هـوادةوبـني حتقيـق الوحدانيـة الـت    "ق.م 1250"اإلسرائيليني من مصـر حتـت قيـادة موسـي 
ضــمن املنفيــني مـن اليهــود يف اببــل عــام  وــانوالـذى   الثــاين،علـى يــد نــي اليهــود الـذى يعــر  إبشــعيا 

فالوحدانيـة  .يف اإلمرباطوريـة البابليـة منفاهماألبد إ  أثناء  إىلاليهود مل يهجروا الوثنية ف .ق.م 550
للعـامل بـدت  خمتلفـةنرـرة منرـور أوسـع و  "صـار لـدى اليهـود"يف عامل اإلمرباطوريـة، ، و هى نتا  املدينة

ضـروريني  وأمنـاً وفـرت اإلمرباطـور ت القدميـة نرامـاً عامـا حيـث  وافيـة  وغـري همعها اآلهة احملليـة مـزدرا
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يسـوده النرـام، ومـن  أنـه زدهار احلضارة. وقد حث هـذا النـاس علـى أن ينرـروا للكـون نفسـه علـى 
أن أفعــاهم ســتؤثر يف  األفــراديــدرث  هنــا ســهل ا عتقــاد أن خيضــع لســيطرة موحــدة. ومــا أنــه حينمــا

 . ( 32) حيد  يف املدن الكربى ومااألجيال القادمة، فإن وعيهم احلضاري يتسارع ويتوالد  
 أنبياء بىن إسرائيل  أمران إثنان أساسيان:  إىلالتوحيد، قياسا  إىلوقد زاد من صعوبة دعوة حممد 

بـــل   ،جمـــرد موافقـــة مفهوميـــة عقالنيـــةتكـــن مل ا عتقـــاد يف الوحدانيـــة  إىلالـــدعوة : أن أوهلمةةةا
وجـد العــرب إمكانيــة فقـداهنم آلهــة أســالفهم أمــراً ، فقــد تتطلــب تغيــري الـوعي اإلنســاين نفســه وانـت
ا عتقــاد يف  –حتفهـا امل ــاطر، والقــدر يبـدو عبثيــا  واحليــاةوـان مــن قبيــل املسـتحيل ، و اإليــالم شـديد

ســوى  نــاثهومــا أنــه مل يكــن   .يــة وانــت هــى الســائدة  الفرد اجملتمعيــةإلــه واحــد رحــيم وخاصــة أن 
يف اجملتمــع البــدائي مصــدراً للقــوة  املتنوعــة ةالوثنيــ هالقــدر القليــل مــن األمــن ا جتمــاعي. ومتثــل اآلهــ

 .(33) حمتمل للعون واختيار إله واحد أمراً خاط اً  مصدر ذالدعوة لنب ربعوالتةثري. لذا فقد بدت لل

مــــورو   خـــاللمـــل علـــى إحـــالل احلـــل التوحيـــدى الصـــعب مـــن أن حممـــدا مل يع: واثنيهمةةةا
فـيهم علـى  يغـرسمؤسسي ذى زخم ورةية خاصة، مورو  مبقدوره إمداد الناس إبرشاد أخالقي ظل 

ومــا أن املســيحيني   اليهوديــة،مــدى قــرون. فمــثاًل، وــان لــدعوة املســيأ والقــديس بــولس جــذورها يف 
ابطني يف املعابـد اليهوديـة. وفيمـا بعـد، أخـذت املسـيحية من املـر  زروهمآاألوائل وانوا من اليهود ومن 

وأعـدت  الطريـقيف اإلمرباطورية الرومانية حيث وانت اجملتمعات اليهودية قد مهدت هـا  ا نتشاريف 
 .  (34) عقول الوثنيني لتلقيها

مــن البــديهيات  بــدءاوــل شــىء   وعلــىالــدوام،  علــى هقــري  جتادلــ كانــتف" صحممــد " وأمــا
ووــان بعضــهم يقولـــون إهنــا تعــي  بعـــد خروجهــا مـــن  الـــروح،بعضـــهم ينكــرون خلــود  فكــانالدينيــة، 

القرب خمـربة امليـت حبـواد  األحيـاء مطالبـة ابلثـةر إذا وـان  حولاجلسم على شكل هامة تبقى حائمة 
أحياا اقة على القـرب أو يقـدوهنا بـه لتمـوت جوعـاً فتكـون عطيـة للميـت  يذحبونامليت قتياًل، ووانوا 

ليـوم  للبعـث،ولكـن قريشـاً، الـت هـذا أمرهـا، وانـت تبتسـم مرنبـة عنـد ذوـر حممـد  .املرلمة حياته يف
ومـــا إليـــه مـــن األمـــور الـــت هـــى مـــن جـــوهر دعوتـــه مـــن  ثعـــاحلســاب، لســـاعة الفصـــل، فيلـــوح هـــا الب

ذلت ةن عجائب ايلق معجزة إعجاز البعـث وةن البعـث لـيس  عناملستحيل، فكان حممد قيب 
  .(35) ن ايلقأصعب م

وحــده حنــو روحانيــة  طريقــهوــان علــى حممــد إذن أن يبــدأ مــن   شــئ تقريبــاً، وأن يشــق   لقــد
حـل األحاديـة يف العبـادة،  يتبنـواوا حممـداً أن توحيدية خالصة. وسـنرى ويـ" أن بعـ  األعـراب ترج ـ
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أتباعـه هللا وحـده، أخـرى، بينمـا يعبـد هـو و  آهـةأى أن يعبدوا هللا مع بقائهم على عقيـد م يف وجـود 
يكــن ألى مراقــب حيــادى أن يــرى أن  مل . وبــرغم أنقطعــيلكـن حممــداً رفــ  أى توفيقيــة وبشــكل 

 األوـرب اإلةـاز تذلـ ليحقـقاهـدى  إنطلـق حممد أدين فرصة يف النجاح حينما بدأ دعوته، فقد لدى
 .واإلعجاب من التعريم األسيناملكان ما يضعه ىف  عاماً  وعشرينيف فأة   تتعدى ثالثة 

 
 اثنيا: هيمنة القبيلة وقهر املادة .. أزمة جمتمع  

مثــة ملمحــان ابرزان ســيطرا علــى البي ــة العربيــة وخصوصــا املكيــة عشــية البعثــة احملمديــة، وــان 
هما مـن القسـوة علـى اإلنسـان، وعلـى احليـاة الفرديـة، وعلـى حريـة الـروح والضـمري مـا وـان يـؤذن بـل 

للضــمري والــروح، بعــد أن صــارت احليــاة إمــا مســتحيلة تقريبــا، أو عب ــا    ويفــرض هــذه البعثــة اهاديــة
 يطاق.

قبائــــل مت الفــــة يف النزعــــات، تعــــدو األمــــة العربيــــة : هــــو اهيمنــــة القبليــــة، إذ مل تكــــن امللمةةةةح األول
نسـائها وسـلب  ىبيف قتـال أختهـا وسـفت دمـاء أبطاهـا وسـ قبيلـةف ـر وـل وـان و خاضعة للشهوات، 

وقـــد بلـــن العـــرب مـــن  ا عتقـــادات،املعـــامع ويـــزين هـــا الســـي ات فســـاد  إىلها املطـــامع أمواهـــا، تســـوق
عـار حيـا ن أو تنصـالً مـن  مـنمن تضعضع األخالق ما جعلهم يقتلوا بنا م ختلصـاً و س افة العقل 

 . (1) نفقات معيشتهن
لغيــث طاعنــة راحلــة وراء مســاقط ا ،فيمــا عــدا قبائــل القــرى والواحــات ،القبائــلهــذه ووانــت 

ــل رُ والعشــب، وبــذلت وــانوا بــدوا  الكــأل وأمــاون وقطــع  الرحلــة  يعرفــون ا ســتقرار، إيــا يعرفــون ح 
حيـــا م وانـــت حـــرواب  إناملســـافات البعيـــدة والتعـــرض فيهـــا للم ـــاطر واحلـــروب، و  نبـــالن إذا قلنـــا 

ح، وهــم شــاوي الســال ابســلمســتمرة، حــت ليكــاد يوصــ" وــل عــرم بــدوى يف اجلاهليــة ةنــه مقاتــل 
األخـــذ ابلثـــةر، فهـــو شـــريعتهم  قـــانونوـــرب قـــانون آمنـــوا بـــه أدائمـــا قـــاتلون أو مقتولـــون، ولـــذلت وـــان 

هــا عصــبية مقدســة يف الســلم واحلــرب.  والتعصــباملقدســة، ومثلــه التمســت بتقاليــد القبيلــة وأعرافهــا 
يتــه للجــوار وحتملــه مــن أفرادهــا إ  بنجدتــه وورمــه ومح القبيلــةووــانوا دميقــراطيني حبــق فــال يتميــز ســيد 

الـذى يقـود القبيلــة يف احلـرب ويعقـد الصــلأ. وخطـة أن يرـن أن حيــاة  وهــوأوـرب قسـط يف الـد ت، 
ختتلــ" عــن حيــاة البــدو يف ةــد، فقــد شــبت احلــروب يف يثــرب بــني األوس  وانــتالعــرب يف القــرى  
 . (2) أ م حربية مشهورة مثل أ م القبائل يف ةد بينهماوايزر  ووانت 
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، هءوارتقـاابن خلدون أن حالة العرب اجتماعية طبيعية، ميـر عليهـا اإلنسـان يف نشـوءه  ىير و 
فقلمـا  ،األمم انقياداً بعضهم لبع ، للغلرـة واألنفـة وبعـد اهمـة واملنافسـة يف الر سـة أصعب " :همف

عرـيم  امللـت إ  بصـبغة دينيـة مـن نبـوة أو و يـة أو أثـر هـمذلت   حيصل  جلأجتتمع أهواةهم، من 
لطبيعة التوح  الذى هم فيه أهل انتهاب وعبث، وينتهبون  إهنم": ويضي" .ةمن الدين على اجلمل

منتجعهم ابلقفر، والقبائل املمتنعـة علـيهم  إىلو  رووب خطر، ويفرون  مغالبةما قدروا عليه من غري 
ا بفقــدان احلاميــة مبنجــاة مــن عبــثهم وفســادهم. وأمــا البســائط مــت اقتــدروا عليهــ – اجلبــالةوعــر  –

هـم، مث  بنيو مغلـ هلهـاأأن يصـبأ  إىلفهـي هنـب هـم يـرددون عليهـا الغـارة والنهـب  –الدولة  وضع"
 وطــانأإذا تغلبـوا علـى  وهـم .أن ينقـرض عمـراهنم إىلاأليـدى واحنـرا  السياسـة  ابخـتال يتعـاوروهنم 

لينصــبوه أاثيف للقــدر،  ربوهنــاوخيأســرع إليهــا ايــراب، ألهنــم أمــة وحشــية، فينقلــون احلجــر مــن املبــاين 
لبيــو م، ولــيس عنــدهم يف أخــذ أمــوال  منــهاألوند  نالســق" ليعمــروا بــه خيــامهم، ويت ــذو وخيربــون 

مـــا  هـــملوزجـــر النـــاس عـــن املفاســـد، إيـــا عم ابألحكـــامالنـــاس حـــد ينتهـــون إليـــه، وليســـت هـــم عنايـــة 
بعده من تسديد أحـواهم  عماأعرضوا  ذلت إىلأيخذونه من أموال الناس هنبا أو مغرما: فإذا توصلوا 

ولـو وـان أابه  لغـريهأن يسـلم واحـد مـنهم األمـر  متنافسـون يف الر سـة وقـل   وهم .والنرر يف مصاحلهم
وختتل" األيدى علـى الرعيـة يف  واألمراء،أو أخاه أو وبري عشريته إ  يف األقل، فيتعدد احلكام منهم 

ويـ"   يفـةلما ملكوه من األوطان من لـدن اي إىل وانرر .ق اجلباية واألحكام، فيفسد العمران وينت
وعــراق العــرب   األمصــار،خــراب إ  قلــيال مــن  –قــرارهم  –فــاليمن  –تقــوض عمرانــه وأقفــر ســاونه 

 . (3) وذلتوذلت قد خرب عمرانه الذى وان للفرس أمجع، والشام هذا العهد  
ق ها ول احلقو قريش و بقةطمكة يف ذلت العصر أيتلفون من طبقات ثال :  سكان ووان

 الطبقةما وانت تري من شر  أصوها أو  ومن أهنا صاحبة البيت اثنيًا. ووانت هذه  إىلإستنادا 
وف ة الذين  العري ،: ف ة األغنياء أو  الثراء إىلالشريفة املستةثرة ابحلقوق ولها تنقسم يف نفسها 

إبعطاء أمواهم للمتجرين.  اوتفواا للتجارة أو ميلكون من املال ما يتيأ هم أن يتجروا سواء سافرو 
أن تعمل لتعي .  إىلشي ًا فهي مضطرة  متلتوف ة أخرى فقرية قد متلت القليل وتتجر فيه وقد   

الشر  ويف ا ستمتاع ابحلقوق، وهي من أجل  يفوهذه الف ات الثال  من قري  ولها متساوية 
من العرب على اختال   اسوهم  طبقة احللفاءبعدها  وأتيت .ذلت تكون ف ة ممتازة لطبقة السادة

إليها مهما تكن جنايته وجرائره  الالجئقبائلهم آووا إ  مكة ليةمنوا فيها، فهي مدينة حرام أيمن 
ودعة احلياة يف مكة فةقبلوا يبتغون فضالً  قري على قومه، واس من العرب آخرون تسامعوا بغين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



حيا من أحياء  حالفوايف مكة إ  إذا   نمهم املقام املط يتاحيكن  من رزق. وول هؤ ء وأمثاهم مل
قري  فيةمنون ويسعون  حتميهمقري  أو فرداً من أفرادها. فهم أحرار إذا حفروا حق احلل" واجلوار 

. يف ظلها و  تشارث يف حقوقها تعي يف الرزق، ولكنهم ليسوا من قري ، وإيا هم طبقة دوهنا 
،  أداة من بيتهميلكه سيده وما ميلت ما يف  نفسه،لرقيق الذي   حق له حت يف هي ا اثلثة وطبقة

و  أن يعأض، وإيا عليه أن يسمع  ينكرويس ره فيما يريد من أمره وما يشاء، ليس له أن 
يبيعه أو يهبه، وما ميلت أن يعاقبه أشد العقوبة  أنويطيع. سيده ميلت أن حيرره ابلعتق وما ميلت 

 ولكن قريشًا مل تكن تغلو يف استعمال هذا احلق احلياة،وما له حق وله عليه حق املوت  وأيسرها 
(4) . 

 ولكنهمجانب هذه الطبقات الثال  وان يعي  مبكة شذاذ من اآلفاق ليسوا عراًب  وإ 
. بع  هؤ ء وان والوسطيعجم من أمم خمتلفة، أقبلوا متجرين بتجارة حتتا  إليها الطبقة الغنية 

اللهو من شباب قري  ةلوان من  إ ابللهو: يسقي ايمر، ويسمع الغناء، ويـُل هي من احتا   يتجر
الدانري  يصر .. وبعضهم وان يتجر ابلنقد  العربية،املتاع ليس من السهل أن يوجد يف البي ات 

 همعرض الذهب والفضة هبذين النقدين. ووان هؤ ء األجانب يعيشون يف أمن   ي مويقو    والدراهم
الروم، ورمبا وانوا  بالدأحد مبكروه ملا وان من احلاجة إليهم، وأوثرهم وانوا من املسيحيني أقبلوا من 

يف هذه األحاديث من أبواب  همينفعون قريشًا مبا حيدثوهنم من أحاديث بالدهم ومبا يفتحون 
 .(5)التجارة والربأ 

واخـر القـرن السـادس بـني العـرب أنـه آ "ري قـ"ةم آل هللا ، وقرابني هللا  صعودبلن من  ولقد
ايـــرو  علـــى مبـــاد  )اإليـــال ( ومنازعـــة قـــري   "البدويـــة"بعـــ  البطـــون القيســـية  حاولـــتعنـــدما 
احلــرام"  البيــت" و" قــري لــربطهم بــني " "الفجــار حــربالعــرب مجيعــاً بــوا تلــت احملاولــة " أناألمــر، 
ت عــنهم نفــوذ البــدائل الــت حن ــ يزعــزعن أن ا قتصــادية اجلديــدة، ومعارضــتهم لكــل مــا ميكــ وحيــا م

 . (6) الفرس والروم
وانـت فـيهم حكومـة  ـتم   مـافملسـيأ، يالد اوانـت تعـي  قـري  يف القـرن السـادس ملـ  وهكذا

حنـدد هـا نرامـاً مـن نرـم احلكـم الـت  أنلـيس مـن اليسـري و  اهم،هـوينجبمع ولمتهم و  قـانون أيمـرهم 
أرسـتقراطية ابملعـين املـةلو  هـذا الكلمـة، ومل تكـن  مجهوريـةمل تكـن يعرفها الناس فلـم يكـن هـا ملـت و 

 هـذه الكلمـة أيضـاً، ومل يكـن هـا طاغيـة يـدبر أمورهـا علـى رغمهـا، املـةلو مجهورية دميقراطيـة ابملعـين 
يكـن هـا سـيد أو شـي  يرجـع إليـه،  ملما وصلت إليه قري  من التطور يف شؤون احلكم هو أهنـا  وول
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احلرام أو يف دار الندوة، وأمام هذا اجمللـس  املسجدا سادة أو شيو  يلت م منهم جملس ىف وان ه  وإيا
الـت تكـون بـني أحيائهـا، وقـد تعـرض املشـكالت الـت  املشـكالتتعرض مشكالت التجارة وتعـرض 

 . (7)ايطر أن تثري خصومة بني حيني أو أوثر  منتثار بني األفراد إن بلغت 
تضـــم و ولمـــة املـــروءة املضـــمنة ىف  ايصـــال الكرميـــة  إىلة، مـــع ذلـــت، مل يفتقـــد عـــرب اجلاهليـــو 

مثل الكـرم وإوـرام الضـي" واحللـم والوفـاء ومحايـة اجلـار والعـزة والشـعور ابلكرامـة  منمناقبهم احلميدة 
، (8) والفروسـيةامللهو  والعفو عند املقـدرة واألنفـة وإابء الضـيم واهـوان والشـجاعة يف احلـرب  وإغاثة
العـرب بعقيـدة فكريـة ورةيـة خاصـة، ممـا  زودتاملروءة تفي ابلكثري مـن مهـام الـدين، إذ  وانتحيث  

تعــين البســالة يف القتــال، وتعــين الصــرب  فــاملروءة. وزنــهوهــب وجــودهم الــذى تكتنفــه امل ــاطر معــىن لــه 
الفرسان وواجـب الثـةر مـن أى إسـاءة تلحـق ابلقبيلـة،  ةخالقواجللد على الشدائد، وتعين التمست 

. ووانت ول قبيلة تعتز بلون املروءة اياص الذى تتميز بـه، ووـان لألقو ءومحاية الضعفاء والتصدى 
يرثه عن السل". وحتقيقا ملروءة اجلماعة، وـان علـى وـل فـرد أن يهـب للـدفاع عـن  ايل"املعتقد أن 

أو املـرأة هـو  لرجـلليف القبيلة وأن يطيع الرئيس دون مناقشـة. ووـان لـون ايلـود الوحيـد املتـاح  خوتهإ
وهكـذا وانـت  ،بقـاء القبيلـة لضمانفواجب ول فرد هو غرس املروءة  ،خلود القبيلة واستمرار روحها
يتـو   وأنمـن رئيسـها أن يرعـي الضـعفاء مـن أعضـاء جمموعتـه،  فـاملنترر ،القبيلة ترعي ذا ا فحسب

إذ وـــان رئـــيس  املهمـــة،ضـــائل ووانـــت األرحييـــة مـــن الف ،توزيـــع ممتلكا ـــا وبضـــائعها ابلتســـاوى بيـــنهم
الفيـاض والسـ اء البـالن، سـواء  ابلكـرم ـ ومن مث على قوة قبيلتهـ القبيلة يدلل على قوته وثقته بنفسه 

  .(9) األخرى القبليةألفراد قبيلته أو حللفائه وأصدقائه يف اجلماعات 
ة العـــرب ومل تكـــن القبيلـــة جمـــرد وجـــود "بيولـــوجى" أو تنرـــيم "إجتمـــاعى" بـــل التبســـت برةيـــ

وــان لــديهم جتــارب وخــربات عــن الطريقــة الــت تصــل هبــا للتــاري  إذ وــانوا يتــداولون ويتناقشــون، ومــا  
حروـة عـن فكـرة تتكـرس لـديهم  مبعد ذلت، ومن هنـا فلـغالبا  ، مث الأاجعالقوةدرجة من  إىلالقبيلة 

ــــاري  يف خــــط واحــــد تقدميــــة ل ــــاث دائمــــا " وإيــــا مســــتمرلت ــــامهن ــــام قبائــــل  ســــواء" طو ســــق" و" قي قي
ــــــام شــــــعوب وســــــقوطها ــــــل املتحــــــدة أباةهــــــا . وقــــــد "وســــــقوطها أم قي ــــــال وتنســــــي القبائ متــــــر األجي

اســم واحـد هــو اسـم أقواهــا، مث قـد يزعمــون فيمـا بعــد أهنـم مــن أب واحــد  حتـتوش صـيا ا، وتضــم 
قــااب مســةلة إختفــاء القبائــل أو قطــع دابرهــا ابعتبــاره عبعــد ذلــت الكــرمي  القــرآن عــاجقــد و وأم واحــدة 

 .(10) اقأفوهاإهيا على آاثم 
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املتعــار  عليــه للكلمــة. فلــم يكونــوا ميلكــون مــا  ابملعــىنأيبــه العــرب للــدين   أغــرو إذن  و  
أســطورية. وبــد  مــن دينيــة املســ ولني عــن وضــع تقاليــد  نيفاالعــر   أوينفقونــه علــى طائفــة مــن القســس 

لـم يتجـه ، فالعربية العليا، ووان خيلدها يف أشعاره القبيلة، وهى القيمة ةجمادذلت وان الشاعر يتغين 
حكايــة قصــص األرابب وضــروب الصــراع الكــوين بيــنهم، أو استكشــا  الــدروب  إىل العــربشــعراء 
مـا حــل  ويبكـونللـروح يف أسـاطريهم وحكـا  م، بـل وـانوا يصـفون معـارث القبيلـة وإةازا ـا،  املعقـدة

 ،بشــمائلها اياصــة وا حتفــالدير املــروءة حــق قــدرها هبــا مــن وــوار ، ويســاعدون أفرادهــا علــى تقــ
 . (11) العرب من قيمتها يعليووان قرض الشعر من املهارات ذات األ ية الفائقة الت 

وــاماًل، فالقبيلــة هــى القيمــة املقدســة   رتكــازاً إاملــروءة دينــا يرتكــز علــى األرض وهكــذا وانــت          
أو مصـــريه  املتفـــرد هاحليـــاة األخـــرى، ومل يكـــن للفـــرد قـــدر  عـــن فكـــرةلـــه، إذ مل تكـــن لـــدى العـــرب أيـــة 

القبيلـة فلـم يكـن هنـاث أى التـزام، ومل تكـن هنـاث فكـرة القـانون الطبيعـي العـام يف  خـار  أمـاايالـد. 
وانت القدرة على الرلم قرينة مبعين العزة واجلاه يف عر  وما    املرحلة من مراحل التطور العرم. ههذ

مــراء اجلزيــرة مــن أقصــاها يف اجلنــوب إ  أقصــاها يف الشــمال. ومــا وــان الشــاعر أ مــنالســيد واملســود 
 إ  قادحا مبالغا يف القدح حني استضع" مهجوه ألن قبيلته: النجاشي

  
 يرلمون الناس حبة خردل و  يغدرون بذمة   

 
 حني سـام بـين أسـد أن يسـتعبدهم ابلعصـا وتوسـل عربياوان حجر بن احلار  إ  ملكا   وما

 : يقولإليه شاعرهم عبيد بن األبرص حيث 
 القيامة إىلالعبيد  وهم امللت فوقهم  أنت

 األشيقر ذو ايزامة  ذل لسوطت مثلما  ذلوا

النـاس أن خيـاطبهم مـن وراء سـتار، وحـني اسـتكثر  عودعمرو بن هند ملكا عربيا حني  ووان
 حـنيالنعمـان بـن املنـذر ملكـا عربيـا  ووـانخدمتـه يف داره.  مـنعلى سادة القبائـل أن أتنـ" أمهـا م 

ويومـا  عشـواء،بلن به العس" أن يت ذ لنفسه يوما للرضي يغدق فيه النعم على ول قادم إليه خـبط 
  . (12) املساء إىليقتل فيه ول طالع عليه من الصباح  ضبللغ
 

 معلقة عمرو بن ولثوم :  ويف
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 جهل جلاهلينا  فوق فنجهل     قهلن أحد علينا  أ 
تـدل علـى ايفـة واألنفـة واحلميـة واملفـاخرة. وهـى أمـور  اجلاهليـةمـن هـذا ولـه أن ولمـة  رىنو 

 . ( 13) جلاهليةابقبل اإلسالم، فسمي العصر  العربأوضأ ما وانت يف حياة 
وليب وائل أنه بي بذلت ألنه وان يرمي الكليب حيث يعجبـه الصـيد فـال قسـر   عزةقيل عن  وقد

وــان     تــهز مــن ع ألنــهحــر بــوادي عــو "   ن يســمع فيــه نباحــه، وقيــل "الــدنو مــن مكــا علــىأحــد 
القصـص املشـهورة قصـة  ومـنأيوي بواديه من ميلت حريـة يف جـواره، فكلهـم أحـرار يف حكـم العبيـد. 

عريســها، وفيــه تقــول  إ عمليــق ملــت طســم وجــديس الــذي وــان يســتبيأ وــل عــروس قبــل أن تــز  
 :  (14) فتا م عفرية

 نساء   تعاب على الكحل  فكونوا تغضبوا بعد هذهأنتم مل  فإن

 ألثواب العروس وللنسل  خلقكم طيب العروس فإيا   ودونكم

 
تصــــأ منهــــا إ  الروايــــة والــــنرم املوضــــوع. فإهنــــا  أو أن تصــــأ هــــذه القصــــة علــــى عال ــــا  ويســــتوي

للقـــادر املعتـــز أذهـــان الـــرواة والســـامعني أن الرلـــم حـــق  يفلصـــحيحة جبوهرهـــا وـــل الصـــحة إذا وقـــر 
العـــزة فـــوق وـــل عزيـــز. ولـــو مل يكـــن هـــذا دأب امللـــوث يف معهـــود  عالمـــةبقدرتـــه، وأن إذ ل األعـــزاء 

إن امللـوث إذا دخلـوا "إحـدى امللكـات فيمـا رواه القـرآن الكـرمي علـى لسـاهنا:  قالتالعرب األولني ملا 
 .(34: سورة النمل  )" قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ووذلت يفعلون

 الناحيـةحيـاة الفـرد رخيصـة، ومل يكـن القتـل يف ذاتـه معيبـاً مـن  وانـتىف هذه البي ة القاسية  و  
وقـد زاد مـن رخـص احليـاة الفرديـة هـذه األخالقية، فاملعيب فقط هو قتل أفـراد قبيلتـت أو حلفـائهم. 

أن خيتفـي يف جزيــرة  علـى الفــرد اليســريملـا وــان مـن هــى عـادة الثــةر، إذ  األوىلعـادنن ابلغتــا السـوء. 
العقاب ابلقاتل نفسه. ووان العقاب البديل هو  إيقاعاحملتم العرب فال يعثر له على أثر، مل يكن من 

مـن عـدد مـن أفرادهـا مماثـل لعـدد مـن قتلتـه. ويتبـدى يف هـذا النرـام  حبرماهنـاإضعا  القبيلة املعتديـة 
 الغايـــة يتســاوى مجيـــع أفــراد القبيلـــة.بوضــوح وجـــالء، ففــي ســـبيل حتقيــق هــذه  اجلماعيـــةمعــىن الــروح 

، أو يـــوفهم علـــى شـــر  لضـــيق معيشـــتهم ســـواء األطفـــال وخاصـــة اإلا  وأد هـــى عـــادة  والثانيةةةة
، دون شـفقةو  القبيلة من عدوان القبائل األخرى علـى نسـائهم وأخـذهم سـبا  ومـا وـان حيـد  وثـريا

د جاريـة ىف الغـد جملـرد أن قبيلـة أخـرى فلم يكن غريبا أن تصبأ بنت سـيد قبيلتهـا أو قومهـا اليـوم جمـر 
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وانــت النســاء   حقــوق هـن والرجــل يتــزو  مــنهن ةى عــدد، قـد أغــارت عليهــا ومتكنــت منهـا. ومــا  
، أما العبيـد فـال إعـأا  إبنسـانيتهم، و  سـيطرة يرثون متاعها ومامات عنها زوجها ورثها أهله   وإذا

 هم على مصائرهم.
الت سيطرت على أرواح العرب خصوصا املكيني:  املادية املفرطةهو : فأما امللمح الثاىن       
 وهكذااعتمدت احلياة ا قتصادية فيها على التجارة، ولذا  ،وانت مكة يف واد غري ذى زرع فقد  

من  القوافل وترد إليهمروز جتاري تصدر  إىلبدأت تتحول من حمطة جتارية تسأيأ عندها القوافل 
آسيا الوسطي والشام واليمن ومصر واهند والعراق واحلبشة، والفرس  ضائعبخمتل" أحناء البالد 

جتارة مكة تشمل ول البضائع  ووانتأخذ جتار مكة يف جتهيز القوافل حلساهبم اياص.  مث .والروم
أعماق آسيا وأفريقيا وأطرا  البحر األبي   إىلذاث، ومتتد خطوط القوافل نالت عرفها الناس حي

هؤ ء التجار من وبار املرابني هم الذين ميلكون  ووان..  اهندىر األمحر واحمليط املتوسط والبح
واألموال، بساتني يف الواحات اجملاورة تنتج الن يل  التجارة إىلالثروة يف مكة .. وهم ميلكون 

 مكة صارتعلى هذا النحو و . (15) وتستقطر من مثرا ا ايمور اينازيرواألعناب وترم فيها 
منذ مجع عمرو  "أم القرى" إىلياً، موئل هذا ا ستقطاب التجارى والثقايف والديين، متحولة تدرق

. ونرم فيها قصي بن  العربيف وعبتها أصنام  ،أواخر القرن الرابع امليالدي ،بن حلي ايزاعي
رام الداخلية لقري ، وجعلها أبناء قصي مروزًا لن السيطرة ،مطالع القرن ايامس امليالدي، والب

   .(16) اقتصاد ً وسياسياً  "وبع  اجلنوبيني"الشماليني  العربالذى انترم " اإليال "
 بناةهـا وأقـيم ،ا جتماعيـة ابعـد يـوم مدينـة حتكـم التجـارة وـل عالقا ـ يومـامكـة  وأصـبحت       

مواسـم مواسم التجارة فيهـا هـى  وأصبحت. والربأوالديين والثقايف على أساس البيع والشراء  الروحي
يف أسواق داخل مكة ... علـى أهنـا بـدأت تضـيق يومـا  تقاموعبتها .. ووانت هذه املواسم   إىلاحلج 

 مكــة يف ضــواحيها أســواقا أخــرى وــان أعرمهــا ســوق عكــا  .. فةقامــتبعــد يــوم ابلوافــدين إليهــا ، 
ن مكــة وـامال تشـأث فيـه وــل القبائـل العربيـة،   سـكا  مهرجـاااحلـق أن سـوق عكـا  هـذا وــان  ويف

سـوق عكـا  مــن أطـرا  اجلزيـرة العربيـة حيــث  إىلأيتـون  واألمـراءمـن قـري  وحـدهم .. وـان امللــوث 
بالد أخـرى وثـرية، وتقـام فيـه املنـابر ويتبـارى الشـعراء العـرب، وخيتـار  وسلعتعرض سلع الفرس والروم 

 وـانويف عكـا    ما قدر ةن يعلق فوق الكعبة ليعي  يف التـاري  ابسـم املعلقـات ... قصائدهممن 
أحدهم، و  تطالب جبريرة  يرةر يقضي بني الناس وتعلن القبائل فيه ختليها عن فجارها، فال حتتمل ج

مـــن وـــل اجلنســـيات: احلبشـــيات الســـود،  الرقيـــققرهـــا أحـــد عليـــه. ويف عكـــا  وانـــت تقـــام أســـواق 
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. ووــان عكــا  ونســاء وســط آســيا الســمر،والروميــات البــي ، واهنــد ت، واملصــر ت، والفارســيات 
قبــل هـــم بــه مــن قطــاع الطريــق الـــذين   فرصــة للضــعفاء يستصــرخون فيــه مـــن ينجــدهم ملقاومــة مــن 

سـوقا عجيبــا للتجـارة وتبــادل  وــاندم الغـادر.   يهــدميعـدون علـى مضــارب القبائـل الصــغرية ... وفيـه 
رهبــان  قــوامهم،أجــوار الشــعراء الــذين يتحــدثون عــن أنســاهبم ومفــاخر  إىلواملتــاع، يقــ" فيــه  الثقافــة

يتلــون مــا لــديهم مــن الكتــاب، وقرشــيات شــريفات يتعرضــن  ويهــودعلــى ســلطان ونائســهم،  رونئــاث
يلقــون مــا انتهــي إلـــيهم مــن حكــم اهنــد وفــارس مــن خــالل مجلهـــم  ووهــانللرجــال ينشــدن األزوا ، 
اســـون عـــن البضـــائع واجلـــواهر النــادرة ، ومخـــارون، ومبشـــرون، وخ يبحثــوناملســجوعة، وملـــوث وأمـــراء 
 .(17)وجتار وبار، ونساء غز ت، ومؤرخون نسابون ب  عرام،واسعوا النفوذ وصعاليت 

البــدو وهجمــات  لغــزواتالقوافــل الغنيــة الضــ مة تقطــع املســافات الشاســعة وتتعــرض  وألن
من أفريقيا ويدربوهم على السـالح  العبيدقطاع الطرق يف بالد خمتلفة، فقد آثر سراة مكة أن يشأوا 

 مكـة وداخلهـا ... وهكـذا أصـبأ ملكـة جـي  وشـرطة خار ا على حراسة قوافلهم وجتار م يف ليقومو 
 التقاليـدفهـم ينشـ ون القواعـد ويفرضـون ، هـم املـأل األعلـى، هـم احلـاومون فيهـاالتجار  أصبأو ، (18)

قضــوا ةن مــن مــات يف مكــة مــن التجــار األغــراب  وهكــذا ،الــت تصــون هــم مصــاحلهم يف املعــامالت
الــذى  التشــريعيكــن  لــم. فمعــه يف مكــة مــن جتــار قــري  ب يتعــاملونه مكــة ... ورثــه الــذين وــانوا ورثتـ

واحلكــام   الســلطةتضــعه الســلطات احلاومــة يف مكــة يهــتم بغــري مصــاا تلــت الســلطات، وأصــحاب 
الــــت تــــرم فيهــــا  البعيــــدةولهــــم مــــن التجــــار الكبــــار أصــــحاب رءوس األمــــوال، أو أصــــحاب املــــزارع 

ومـــالث ايمـــارات وبيـــوت  واملـــرابنيتســـتقطر فيهـــا ايمـــور. وـــانوا مـــن أصـــحاب املصـــار  اينـــازير، و 
واملــدينني،  العـاملنيقبضــتهم علـى رقـاب  كـنمبـا ميُ    إاللهـو الضـ مة. ومـا وـان التشــريع ليهـتم بشـئ 

 . (19) ب األجو ومبا مينحهم املتاع واجلاه واللذة وول ما يزهو به القلب 
مل إذ  ،والغـزلها تعي  هذه احلياة الباهرة الزاهية مـن الكسـب واملتـاع مكة مل تكن ولغري أن 

مـن ميلـت  ،آ   اآل   ميلـتوان هناث من   هابني جتار  منف ،تكن مكة ولها من التجار األغنياء
هنـــاث أيضـــا مـــن يســـتدين  ووـــانالقوافـــل واملصـــار  والبســـاتني يف الواحـــات اجملـــاورة حـــول الطـــائ". 

الواحـــد فيهـــا يضـــم رجـــا  أثـــر ء فحســـب، فقـــد وـــان  البيـــتيكـــن  ومل ي .ويســـتدين ليتجـــر أو ليعـــ
.. ويف بين هاشم قبيلة عبد املطلب، وان هناث الفقراء املعذبون  مدقعللتاجر الكبري أحياا أ  فقري 

يــربأ دائمــا ... فلــ ن خســر مالــه أو  يســتدين.. ومل يكــن التــاجر الصــغري الــذى  الفــارهونواألغنيــاء 
ب. وـان عليـه أن ينـزل للـدائن عـن حريتـه، حـت ثاالشـر ن أداء دينـه، لقـد وقـع يف عجز ألى سـبب عـ
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عند حلـول أجـل الـدين، وهكـذا   مضاعفةالدائن حيسب دينه أضعافا  ووانماله.  الدائنيقتضي منه 
ميلكـه سـيده الـدائن   ،آخـر العمـر إىل عبداوان املدين ينزل عن حريته سنوات وسنوات. ورمبا أصبأ 

فما للعبد أى حق من حقوق اإلنسان ... ووان بعـ  الـدائنني يفضـلون  ،رمتاع آخوما ميلت أى 
هــــم حاجــــة ومل تكــــن عــــن ديــــوهنم بطريقــــة أخــــرى إذا عجــــز املــــدين عــــن الــــدفع  تعويضــــاأن يقتضــــوا 
 زوجتـهمن نسـاء. وهكـذا وـان املـدين ينـزل للـدائن عـن  هما عند إىلعيوهنم زاغت رمبا  أوابستعباده، 

فحسـب. فقـد   وحـدهابنته أو عن زوجة أمه. فيتسلمها الدائن   ليستمتع هبا هو  أو عن أمه أو عن
وانــت ترتفــع عليهــا   الــتوــان مــن حقــه بعــد أن يســتمتع هبــا، أن يلحقهــا ةحــد بيــوت اللهــو الكبــرية 

ابألاث  الفـاخر وعمـرت ابيمـور، وضـم ت  عـدادهاإرا ت خاصة. ويف هذه البيـوت الـت أحسـن 
البيــوت الفاحشــة الــأ ، يلتحــق نســاء املــدينني، ابلتجــارة  هــذهعطــر اللبــان. يف ابلب ــور والصــندل و 

البـــي  والســود والســـمر مــن وـــل بــالد األرض ليـــبعن املتــاع للتجـــار  الفتيــاتالشــائنة الـــت جتلــب هـــا 
الدائن أو  مرأةإالدائن دينه مما تكسبه  ويقتضيقري  األثر ء.  نيدفع الثمن من فتيا ملنالوافدين أو 

ب. ووـم مـن رجـال أحنـوا رةوسـهم  أهلهـا إىلنته يف هذه املهنة الشائنة فإذا اسـتويف دينـه أعـاد الفتـاة اب
خشــوا أن أتيت علــيهم أ م متــرا أنــوفهم يف  آخــرينأمــام هــذا العــار واستســلموا لــه ب. ووــم مــن رجــال 

  .(20) بعد الو دة على الفورب البناتهذا الوحل، فت لصوا من بنا م ووأدوا 
 جتتمـعواحدة  مدينةلقسوة الزمان ، ووحشة املكان، وقهر اإلنسان ىف البي ة املكية اجلاهلية حيث   

فيها ثروة اجلزيرة، وعصـبة واحـدة مـن سـادة القـوم جتتمـع يف أيـديها ثـروة املدينـة ... حالـة   اسـتقرار 
للضــعفاء ... ومــن  ءاألقــو فيهـا .. فمــن هنــا: الــأ ، والطمــع، وايمــر، والقمـار، واملتعــة، وتســ ري 

ويضــطرب، ولـيس ابلشــت  يبحـثهنـا: الفاقـة، واحلســرة، والشـت يف صــالح األمـور .. ولكنـه شــت 
الشاسع مـن أرض مكـة خـار  هـذه البيـوت وتلـت بعيـدا عـن  الرحابفي ف .الذى يستجم ويستكني
ن ابلقليـل، قتمـع رجـال وفتيـان مل يقعـوا بعـد يف ف ـا  الـدائنني يعيشـو  وانالص ب الداعر واملةساة  

فاملعجزة وحدها هى الت تستطيع أن تست لص مكـة مـن  ،املعجزة الت قب أن تقع ةحالممثقلني 
 .(21)املتجربين ب  عنت

الباديـــة بعيـــدا عـــن  إىلمـــن رجــال مكـــة مـــن رفـــ  العبوديـــة والعــار، فهـــرب ومــا وـــان هنـــاث 
. فيهـاا وأسـلوب احليـاة احلياة الفاسدة، وانطلقت منـه صـرخات احتجـا  تلعـن مكـة ومراملهـ ضجيج

تنتـزع لقمتهـا حبـد السـي"، و ـاجم قوافـل األغنيـاء،  الباديـةووان هـؤ ء الرجـال يكونـون مجاعـات يف 
الصــغرية املســترلة ابملرتفعــات الــوعرة، دولــة الصــعاليت والفتــاث  الواحــاتوحتــأ  القتــل، وتنشــئ يف 
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م شــعراء ينــب  مــن خــالل شــعرهم، ووــان هــ ،ملبــاد  الفروســية يف التعامــل تقاليــد... دولــة وضــعت 
  .(22) ابيالص، واألمل املبهم يف العدل الدائماحللم 

يقـال فيـه إنـه عـامل فقـد العقيـدة ومـا  مـاعاملا متداعيا قد شار  النهايـة .. خالصـة  وانلقد  
ةنينــة البــاطن الــت تنشــة مــن مالبــاطن والرــاهر .. ط يففقــد النرــام .. أى أنــه فقــد أســباب الطمةنينــة 

وحتمـي الضـع"، وجتـزى الرلـم ، وختتـار األصـلأ األومـل مـن  العـدل،قوة الغيب، تبسط  إىللروون ا
دولــة تقضـي ابلشـريعة، وتفصــل بـني البغــاة  إىلالـت تنشــة مـن الروـون  الرـاهرمجيـع األمـور. وطمةنينــة 

ب  روحيـةيبحـث عـن عقيـدة  اعاملـومـا وـان .  (23) الطريق، وختي" العائثني ابلفساد وحترسواألبر ء، 
ن مل يكــن إمســتقبل   حمــل لــه مــن جــوانأ الصــدور  ووــلاملســتقبل،  إىلألنــه يضــيق ابحلاضــر وينرــر 
التاري  اإلنساين وله مل تقم قـط حروـة  ويف.  يستحق الكفاح سعي ايةموضع رجاء ومرجع إميان، وغ

رجـاء يف غــد إيـا تقـوم احلروــات العرمـي مجيعـا علــى ال بعــده،عريمـة علـى املاضــي الـذى   مسـتقبل 
يف حيــاة اإلنســان، وشــئ يبقــي أبــدا موضــع الرجــاء البعيــد  يتحقــقحمجــوب، أو علــى شــئ ميكــن أن 

(24) . 
ومينحـه عنايتـه وميـده  رسـالته،يكن من رمحة هللا ةول ت األقوام أن يؤدهبم برجل منهم يوحى إليه  أفلم

.. األمـم ؟. نعـم وـان ذلـتمجيـع  رةوست من القوة مبا يتمكن معه مـن وشـ" تلـت الغمـم الـت أظل ـ
 عبـدفي هذا الليـل الرهيـب الـداجي ولـد اهـدى ب حممـد بـن ف ..وهكذا أوحت سنن التاري  الكربى

فةخذ ميزان احلق يعتدل، وأخذت موجة احلرية ىف  اهبوب، وبـد  مـن األحـرار ، هللا بن عبد املطلب
ون الـــدائن مميــتلكه وا عبيــدابحليصــحــريتهم عــن الــذين وانــت تــذل أنــوفهم عنــدما يتنــازلون لـــدائنيهم 

بيـوت البغـاء املنتشـرة  حـدأ إىل ابنتـهامرأتـه أو عـن رجـل مـنهم فيفقدون إنسانيتهم، أو عندما يتنـازل ال
حممـد، يصـبحون أحـراراً  إىلينضـمون ..أخذ العبيد الذين يف مكة ليدفع دينا يطارده به أحد املرابنيب

، بــل ويتفوقــون علــيهم بتقــواهم خيلــو مــن الــراب والقهــرالــذى ديــد اجملتمــع اجلالســادة يف  مــعويتســاوون 
وأن يعلمهــم األســر،  أعـرقيســتطيع عبـد حبشــي أن يقـود رجــا  مــن ووفـاء م وبــو أرواحهـم حيــث 

أو املـرأة أن يكـون مـا  الرجـليسـتطيع  حيـثاجلديـد  "احملمـدى"دينهم، فباملعرفة واإلميان نشة اجملتمـع 
 جتنيه يداه.، وما ما يعملهأصبأ فقط نه أل يريد
 

 طغيان اآلخر وانسحاق الذات .. أزمة حضارةاثلثا : 
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ــــرة وانــــت          ــــاىف " جزي ــــل البعثــــة تشــــبه في  مــــنالســــعة وايمــــول واإلقفــــار  ىف" ســــيبري العــــرب قب
. ا سـالمقبـل  غربت عليها القرون وهى هامدة   يؤثر عنها فكر فلسفى أو نشاط روحى، احلضارة

 علـــيهم غلبـــتإذ: " غـــريهم مـــن األمـــم اجملـــاورة موقـــع القـــاع احلضـــارى إىلقياســـا فقـــد إحتـــل العـــرب 
اتصـا  وثيقـا   يسـكنوهناالبداوة، وعاش أوثرهم عيشة قبائل رحل   يقرون و  يتصلون ابألرض الـت 

هـم مـن نسـاء، وإبـل يطلبـون  مـاوما يفعـل الـزراع، بـل هـم يأبصـون مواسـم الغيـث، في رجـون بكـل 
ومـا يفعـل أهـل احلضـر، إيـا يعتمـدون علـى   الطبيعـةاً عقليـاً يف تنرـيم بي ـتهم املرعي،   يبذلون جهـد
فإن أمطـروا رعـوا، وإ  ارتقبـوا القـدر، ولـيس هـذا النـوع مـن املعيشـة ابلـذى  اءمما تفعل األرض والس

تنرــيم  يفاحلضــارة عيشــة القــرار واســت دام العقــل  إىلاحلضــارة، إيــا يســلم  إىلقومــه ويســلمهم  يرقــي
 . (1) "احلياةش ون 

يف   األعـاجمتـزل األمـم ولهـا مـن  ملبعـ  الشـعوبية يف العـرب: "ومل يبعد عن احلق وثريا قـول 
وبـدائع  تنتجهـا،ول شق من األرض هـا ملـوث حتميهـا ومـدائن تضـمها، وأحكـام تـدين هبـا، وفلسـفة 

ومثــل فلســفة  القبــان، ورمانــةتفتقهــا يف األدوات والصــناعات، مثــل صــنعه الــديبا  ولعبــة الشــطرنج، 
قمـع سـوادها، ويضـم قواصـيها،  ملـتالروح يف ذات ايلق والقانون واإلصـطر ب، ومل يكـن للعـرب 

صناعة، و  أثر يف فلسفة، إ  ما وان مـن  يفويقمع ظاملها، وينهي سفيهها، و  وان ها قط نتيجة 
أبعــد " :العــربأن ى أإذ ر ابــن خلــدون هــو قــول إعــأ  بــه و . (2) الشــعر، وقــد شــاروتها فيــه العجــم

إليــه مــن الصــنائع  يــدعواالنـاس عــن الصــنائع، ألهنــم أعــرق يف البــدو وأبعــد عــن العمــران احلضــري ومــا 
التعلــيم، فانــدرجت يف  إىلالنــاس عــن العلــوم، ألن العلــوم ذات ملكــات، حمتاجــة  أبعــد وهــموغريهــا. 

 عنهـاحضـرية وبعـد العـرب والعرب أبعد الناس عنها وما قدمنا، فصارت العلـوم لـذلت  الصنائعمجلة 
: املقابـل ىفلكنه رآهم و . "وعن سوقها، واحلضر لذلت العهد هم العجم أو من يف معناهم من املوا 

طباعهم من عو  امللكات، وبراء ا من ذمـيم األخـالق،  لسالمةالناس قبو  للحق واهدى،  أسرع" 
الشـجاعة، ألهنـم  إىلأقـرب  وهـمايـري.  القريب املعااة، املتهيئ لقبول  التوح إ  ما وان من خلق 

و  يثقــون فيهــا بغــريهم، فهــم دائمــا حيملــون  ســواهم، إىلقــائمون ابملدافعــة عــن أنفســهم،   يكلوهنــا 
قــد صــار هــم البــةس خلقــا والشــجاعة ســجية، وةــد  الطــرق،الســالح، ويتلفتــون عــن وــل جانــب يف 

حكام. وهم   يزالون موسـومني بـني األمـم ةسا ممن أتخذه األ أشداملتوحشني من العرب أهل البدو 
"  يف النطـق، والذ قـة يف اللسـان، والبيـان بـتهم بـني األمـم منـذ وــانوا والفصـاحةابلبيـان يف الكـالم، 

(3)  . 
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ة طبـع ومضـاء ـ قبل اإلسالم ـ مت لفون حضار ، وإن وانوا ذوى فطرة نقية وسـالم فالعرب 
رغم ما يبدو وذلت ظاهر ، فاحلضارة مروب واسع بـل ومعقـد عزمية. و  تناق  بني األمرين جوهرا 

يشـمل معتقــدات دينيــة قــد تكـون فاســدة، ورةى ثقافيــة قــد تكـون مشــبعة ابألســاطري، ومدنيــة قائمــة 
قد تصاب ابلوخم أو حت ابلأهل، ومن مث فهى حتوى مـزيج حيجـب عـن الـروح فطر ـا األوىل النقيـة 

يعىن ذلـت أن الت لـ" ميـزة أو أن احلضـارة نقيصـة، بـل يكشـ" ويصيب العقل ةوهام احلقيقة. و  
التـــوازن واإلتســـاق بـــني ظـــواهر الوجـــود  إىلفقـــط عـــن أحـــد القـــوانني الوجوديـــة األساســـية وهـــى امليـــل 

الطبيعية واإلنسانية، فالرواهر السلبية مهما تبدت وذلت من خارجها، رمبا إنطوت على أمـر إقـاىب 
ابية رمبا محلت بع  جوانـب القصـور املكنونـة ىف داخلهـا، وخاصـة ىف ىف العمق. ووذا الرواهر اإلق

آواخر عهد احلضارة أو ىف طور روودها، حينمـا تتسـارع عوامـل التفكـت واإلحنـالل. ولعـل هـذا امليـل 
هو ما يفسر قيام وسقوط احلضارات ، فلو وانت احلضارة قادرة علـى اإلمسـاث متامـا بعوامـل التقـدم 

ت األمـــم والـــدول، غـــري أهنـــا ســـنة وونيـــة راســـ ة جوهرهـــا التـــدافع بـــني األمـــم مـــا اهنـــارت قـــط، ووـــذل
مـــا هـــو أروع وأبـــدع. ومل  إىلاألمـــام ..  إىلوالشـــعوب واحلضـــارات حتـــرث جدليـــة التـــاري  وتـــذهب بـــه 

ختـــر  اجلزيـــرة العربيـــة علـــى هـــذا القـــانون الوجـــودى: ختلـــ" حضـــارى شـــامل، ولكنـــه حيتـــوى داخلـــه 
 ما أو عمل وذاورة الطفل النقية الالقطة مل تلوثها خربات احلياة وجتارهبا. إستعداد فطرى ألداء دور 

تفسري ختلـ" العـرب آنـذاث بعـزلتهم داخـل البي ـة الصـحراوية،  إىلويذهب وثري من املفكرين 
تفسري سالمة طبائعهم وشجاعة عزائمهم ابلبي ـة الصـحراوية نفسـها الـت عـزلتهم  إىلويذهب آخرون 
ثله من قطيعة جغرافية مع األرض، وصفاء رةيـة مـع السـماء. غـري أن األمـر عنـدى عن اآلخرين مبا مت

  خيلــو مـــن تـــداخل وترويـــب فلـــم تكـــن فطــرة العـــرب واملـــة النقـــاء وإ  مـــا عبـــدوا األواثن، ومل تكـــن 
احمليطة شبه اجلزيرة العربية تقع على أطرا  املنطقة الثقافية الكربى  ألنعزلتهم مطلقة على أى حنو، 

لبحر املتوسط مشـا  وجنـواب، وشـرقا وهـى منطقـة التفـاعالت احلضـارية الكـربى وخاصـة التفـاعالت اب
الدينية حيث خر  منها ودار حوهـا الـدينني السـماويني اليهوديـة واملسـيحية قبـل أن يسـيطر اإلسـالم 

 . ابع  التةثريات القادمة منه قهاحمل يكن مثة مناص من أن يلعلى شرقها وجنوهبا، و 

، اليهوديةة والنصةةرانيةالةةدتنتني التجةارة، واإلمةةارات علةى التخةوم، و : هــى أمـور ثالثـةووانـت      
 وتابـهاهمـذاين يف  ومـا يصـ"   العـرب ونفـوذ ثقافتهـا إلـيهم إىلوسائل لتسـرب املـدنيات اجملـاورة مبثابة 

ألن مــن عــرب، وذلــت المــن  إ أحــد خــرب مــن أخبــار العــرب والعجــم  إىليصــل  ملاملرقــوم":  الوشــي"
وأخبـار أهـل الكتـاب، ووـانوا يـدخلون الـبالد للتجـارة فيعرفـون  ةبـسكن مكة أحاط بعلم العـرب العار 
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سـكن احلـرية وجـاور األعـاجم علـم أخبـارهم وأ م محـري وسـريها يف الـبالد،  مـنأخبار الناس، ووـذلت 
ين وعمـان فمنـه الشام خرب ةخبـار الـروم وبـين إسـرائيل واليـوان، ومـن وقـع ابلبحـر  سكنووذلت من 

السـيارة  امللـوثأخبار السند وفارس، ومن سكن اليمن علم أخبار األمم مجيعا ألنه وان يف ظل  أتت
" (4) . 

املصــدر الرئيســى للتــةثري الثقــاىف  هــم وــانواأن جــريان شــبه اجلزيــرة العربيــة مــن الشــمال   وبــرغم
يقـرب مـن مخسـني سـنة يف منتصـ"  احـتالل األحبـاش للـيمن ملـا نإوالديىن ىف شـبه اجلزيـرة العربيـة، فـ

للتـةثري علـى  –لكنـه اثنـوى  –متثـل مصـدرا آخـر  –أى احلبشـة  –، جعلهـا  للمـيالدالقرن السـادس 
طريقهـا  والفارسـيةمن هـذه املصـادر الثقافيـة اختـذت األفكـار اليهوديـة واملسـيحية  .العربية اجلزيرةشبه 
لغويـة ثقافيـة متقاربـة تت طـى القبائـل،  جـاتهصـعود  ذلـت ترافق مـعوقد  .(5)عرب شبه اجلزيرة  إىل

 مث بــروز اجتاهــات وحدويــة قويــة يف الوثنيــة العربيــة، عــرب اجلنــوب، إىلوامتــداد العربيــة الشــمالية ابلتــا  
املتــةثرين ابلنصــرانية يف الشـــمال  "املوحــدين"يف اجلنـــوب، واحلنفــاء  ابليهوديــةاملتــةثرين  "عبــاد الــرمحن"
(6) .  

ــــ وحنــــن ــــة  ذههــــالعــــرب املعاصــــرين  الشــــعراء د  ةــــد عن ــــة  مــــن نتوفــــااملرحل ــــد نتني اليهودي ال
وصـفاً ألطـرا  مـن  –إن صـأ مـا ينسـب إلـيهم مـن الشـعر  –فحسب وإيـا ةـد عنـدهم  واملسيحية
إذن  العربيـــةتلــت األمـــم ووصــفهم جملــالس اللهـــو والشــراب والغنـــاء وغــري ذلــت. فعزلـــة األمــة  حضــارة

اجلزيــرة العربيــة  قلــبيقبــل أو يُطمــةن إليــه. ووــل مــا يف األمــر أن  ســ " مــن الســ "   ينبغــي أن
احلــرة حيياهــا أهلهمــا ومــا  احليــاةومشاهــا مل خيضــعها لســلطان أمــة متحضــرة، وإيــا خلــي بينهمــا وبــني 

ـــيهم  افيـــةاجل الغليرـــةيريـــدون أو ومـــا يســـتطيعون. فعاشـــوا عيشـــتهم تلـــت  وإيـــا  احلضـــارة،مل تصـــل إل
 . (7) ها، فهموا بعضها وقصروا عن فهم بعضها اآلخرمن أطرا وصلت اليهم 

جمــري ضــيق، وقــد هــذه املــدنيات الــيهم وــان يــتم عــرب تســرب أن  إىلويرجــع هــذا القصــور   
العـرب املنقولـة عـن أمثـال سـليمان،  أمثالينال التحري" ما ينقلون من غريهم، والذى نراه يف بع  

يكن العرب أيخذون ممن حوهم علما منرمـا ومـا  فلمويف بع  القصص املنقولة عن الفرس والروم. 
احلوائـل غـري ، وانـت حتـول دون ذلـتثقافيـة   عوائق، ألن هناث قرى التبادل املعرىف ىف عاملنا املعاصر

ومنهــا: البعـد الكبــري بــني العــرب والفــرس  وصــحراوات،الطبيعيـة بــني العــرب وغــريهم مـن حبــار وجبــال 
وأوثــر مــا يكــون اقتبــاس احلضــارة واملدنيــة إذا  ،العقليــة الدرجــةو والــروم مــن حيــث احلالــة ا جتماعيــة 

ــــان ــــدر أن جتــــد فــــيهم القــــار  ومنهــــا ،تقاربــــت العقليت ــــة بــــني العــــرب إذ ذاث، حــــت ن : انتشــــار األمي
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ممـا  يـةللفرس والروم ينقلون حكما أو قصصـا أو أمثـا  أو حـواد  نرخياملعايشون  وانالكاتب، إيا  
فلــم يكــن ىف اجلزيــرة  (8) ا يســتطيع البــدوى ومــن يف حكمــه أن يهضــمهمحلــه علــى الناقــل، وممــ خيــ"
ما وانت معرفتهم ، و مكتبة، و  انتشار للعلم والتعليم يف الناس و  ،مدرسةمدينة راقية، و   ،العربية
 .(9)" على اإلملام مبا وان خار  بالدهم من العلوم والفنون يف ذلت الزمان تعينهم

مــى واحلضــارى ابلضــع" السياســى جلزيــرة العــرب، أو ابألحــرى قــاد وقــد إرتــبط الت لــ" العل
من ف  قوة تتصارع علية وتؤثر فيه األمم احمليطـة دينيـا  إىلإليه وورس معامله. ومن مث حتولت اجلزيرة 

وسياســـيا مـــن دون قـــدره علـــى تبـــادل التـــةثري مـــع هـــذه األمـــم واحلضـــارات الكـــربى   علـــى الصـــعيد 
عيد السياســى العســكرى حتديــدا. وبقــدر مــا دار الصــراع الــديىن صــ  علــى اللــديىن/ الثقــاىف قطعــا، و ا

بني اليهوديـة واملسـيحية ، فـإن التنـافس السياسـى قـد إحتـدم علـى املنطقـة العربيـة بـني الفـرس والـروم، 
 ووثريا ما تشابت األمرين معا فاست دم أحد ا لتربير اآلخر. 

مــع مزامحــة اليهــود  العــربيف القســم اجلنــوم مــن جزيــرة أن النصــرانية وانــت منتشــرة  رأينــاوقــد       
امللـــت اليهـــودي ذا نـــواس قاتـــل  أنواملشـــروني هـــا، وممـــا حـــد  يف أوائـــل القـــرن الســـادس مـــن املـــيالد 

حــرق مــنهم عشــرين ألفــا ابلنــار، علــى مــا روى، فلــم و األخــدود،  هــمشــق"  أى"نصــاري ةــران ف ــد 
ملــت احلبشـة علــى فــتأ  فحـرض . لدينــه لبعـد الشــقة رةاألول أن يثـ انينيجوســتيسـتطع قيصــر الـروم 

املضـيق وأزالـوا مـا بقـي مـن الدولـة  وعـربوااليمن، فروب سبعون ألفا من نصاري احلبشة السود البحـر 
 .(10) التمدناحلمريية الت وانت وثرية ا زدهار عريمة 

 إىلعميلـة، عنـدما حتولـت دولـة  إىلآنـذاث ووانت إمرباطورية بيزنطة املسيحية قد حولت احلبشـة     
ى الــت تقــول ةن املســيأ ذو أتيــة" يزياعتنــاق صــورة مارقــة مــن صــور املســيحية، تعــر  ابســم "املونوف

طبيعـــة إهيـــة واحـــدة. وإذا وانـــت بيزنطـــة قـــد اضـــطهدت املـــارقني داخـــل حـــدودها، فإهنـــا مل تـــأدد يف 
ن جعلـــت احلبشـــة نبعـــة هــــا أبعـــد اســـتغالهم لتحقيـــق املزيـــد مـــن أطماعهـــا اإلمرب ليــــة يف ايـــار ، و 

شجعت حاومها، النجاشـي، علـى التغلغـل يف الـيمن بغيـة إخضـاعها لسـلطان القسـطنطينية. ولكـن 
عرب اجلنوب مل يعتمـدوا علـى أنفسـهم بـل طلبـوا العـون مـن فـارس علـى التصـدى لل طـر القـادم مـن 

لفــرس يســـت دمون احلبشــة، ولــي الساســـانيون مــن حكـــام فــارس ذلـــت الطلــب بكـــل ســرور. ووـــان ا
الـــدين أيضـــا وســـالح فكـــري يف هـــذا الصـــراع لبنـــاء اإلمرباطوريـــة، إذ ســـاندوا الـــدين اليهـــودي ضــــد 

 570بغـــزو املنطقـــة عــــام "وســـرى ملـــت الفــــرس" وأخــــرياً قـــام امللـــت خســــروا .  املســـيحية البيزنطيـــة
الربــي  ذات العــزة جمــرد مســتعمرة فارســية. وهكــذا أصــبأ الــدين "الــيمن"  فةصــبحت مملكــة اجلنــوب
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صـورة مارقـة أخــرى مـن صــور املسـيحية، والــت تسـمي النسـطورية الــت تقـول ةن املســيأ لـه طبيعتــان، 
 .(11) الالهوت" وهى الصورة الت حتبذها فارس"وطبيعة رابنية  "الناسوت"طبيعة بشرية 

ابلقبائــل  الكبريتــنياســتعانت وــل مــن اإلمرباطــوريتني وىف هــذا الصــراع الــديىن ـ السياســى املروــب     
اعتنـــاق الصـــور املارقــة مـــن املســـيحية، فقامــت بيزنطـــة بتشـــجيع  إىلالـــت حتولــت و العربيــة يف الشـــمال 

الدين الصحيأ عن طريـق بنـاء أديـرة وأمـاون للعبـادة يف تلـت املنـاطق  إىلعرب احلدود على التحول 
 إىلالبيزنطيــة  وانتهــي األمــر ةن حتولــت قبيلــة غســان الــت وانــت تقضــي فصــل الشــتاء علــى احلــدود

ولكــن فــارس اســتطاعت الــرد علــى . تيــة، وأصــبحت مــن حلفــاء البيــزنطينييزياعتنــاق املســيحية املونوف
اإلميــــان ابلنســـطورية، وهـــى العقيـــدة الــــت  إىلم العربيـــة يف شـــرقي ســـور  ذلـــت. إذ حتولـــت قبائـــل يــــ

ــــة ا لفارســــية. ومــــن مث قــــام يفضــــلها العــــرب املقيمــــون يف منطقــــة مــــا بــــني النهــــرين التابعــــة لإلمرباطوري
الساســانيون بتعيـــني عـــرب يــم حكامـــا علـــى دولــة متثـــل حـــاجزاً حيمــي حـــدودهم، عاصـــمتها احلـــرية. 
ولكن فارس وبيزنطة انسحبتا من هاتني الـدولتني العـربيتني، وامتنـع هرقـل، اإلمرباطـور البيزنطـي، عـن 

 584ب مــع الفــرس يف عــام الغساســنة مــن ابب ا قتصــاد يف النفقــات إابن احلــر  إىلدفــع املعــوات 
وعــني حكامــاً مــن الفــرس  602تقريبــا، ومــا قضــي وســرى علــى نرــام احلكــم الل مــي يف حنــو عــام 

 . (12) مكان العرب
ولعل احلد  األبرز الذى وش" عن مـدى الضـع" السياسـى للجزيـرة العربيـة، بـل وخطـورة 

 إىلم  570احلبشــى" عــام ة أبرهــ"ائــب النجاشــي يف الــيمن  زحــ"التهديــد املباشــر هــا قــد متثــل ىف 
عرم ردا على ما قيل أنه تدنيس ، وذلت حماو  هدم الكعبة مكة راوباً فيالً عريماً على رأس جي 

وــان نصــارى اجلنــوب مــن بــالد العــرب يطمعــون أن يكــون حمــالً للحــج   الــذىحجــازى معبــد صــنعاء 
ىف اجلنــوب أو علــى األطــرا . ديــد مباشــرا وىف القلــب ولــيس . فهنــا وــان التهالقدميــةمنافســاً للكعبــة 

ـــة الـــت مارســـتها اإلمرباطـــوريتني الفارســـية والبيزنطيـــة علـــى عـــرب احلجـــاز والشـــام  وبـــرغم ســـطوة اهيمن
والــيمن، فــإن مالمــأ وشــواهد الضــع" احلضــارى وانــت قــد بــدأت تتبــدى علــى اجلــانبني مــع مطلــع 

ـــة القـــرن الســـابع املـــيالدى ، ونتيجـــة منطقيـــة إمـــا للصـــراع الـــدامى املســـتم ر بينهمـــا، وإمـــا لتقـــادم البني
  : ا، والتحري" املتنامى لد نتيهمااحلضارية للعصر الكالسيكى اللتان وانتا قد نشةن ىف ظله

وتضـاءلت  عليهـا،اجلـدل العقـيم الـذى أصـبأ بعـد ذلـت علمـا  إىلقـد خرجـت مـن الـدين  بيزنطةف   
فيهـا اجملـوس مــن  ســ روفـارس قـد  حيتمـي جبوارهــا. انسـطو ا يف الـرب والبحـر حــت طمـع فيهـا مــن وـ

 واحلبشـــةالشـــهوات.  ونـــوازعديـــن اجملـــوس .. وومنـــت حـــول عرشـــها وـــوامن القيلـــة، وبواعـــث الفـــنت، 
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من احلضارة نرة ومن اهمجية نرة، وبـني التوحيـد الـذى هـو ضـرب مـن  املستعارةضائعة بني األواثن 
 طــورذات رسـالة يف الـدنيا و  بـذات .. مث هـى بعـد هـذا التشـويه يف الـدين، ليسـت بـ األواثنعبـادة 

   . (13) من أطوار التاري  .. فليس ها عمل ابق يف سجل األعمال الباقيات
وانتــا، علــى عرــم ســلطاهنما، قــد فقــدن قــوة ا بتكــار وملكــة اإلنشــاء،   زنطــةيأن فــارس وب مث

واعتبـار وـل  السـل"حتـذاء درث التقليـد وا إىليف عامل التفكري ويف عامل الشـعور ويف عـامل العمـل  ونزلتا
وـل   ددجـاإلنسـانية وـالفرد اإلنسـاين ووكـل وـائن حـي تت واجلماعـة .جديد بدعة، وول بدعـة ضـاللة

وإمـا وانـت قـد بلغـت  ،يوم فإما وانت ما تزال فتية شابة فكان جتددها خلقا وإنشاء مريدا يف احليـاة
فحيا ـا لـذلت يف نقـص  حيا ـا،ل الذروة ومل تعد قادرة علـى اإلنشـاء وايلـق فهـي تنفـق مـن رأس مـا

درث النهايـــة مصـــريها أن  إىلتنحـــدر  الـــتدرث النهايـــة واجلماعـــة اإلنســـانية  إىلمســـتمر، ويف احنـــدار 
 .(14) خلقا جديدالي لقها عنصر خارجي، فيه فتوة احلياة،  هافخيل

للهـــدم مث حـــال غـــري حالـــه .. عـــامل يتهيـــة للتبـــديل أو  إىليتطلـــع  القـــدمي إذن عـــامللقـــد وـــان ال 
 مـةأليست بذات دولة ولكنها تتةهـب إلقامـة دولـة .. هـى  أمةهذه الدول املتداعيات،  وبني. للبناء

 مثالـنقص منهـا.  ومبواضـعالعرب وقد تيقرت لوجودها وشعرت مبكانتها، وما شعرت ابيطر عليهـا 
 إىللرومــي يرســل عليهــا، ويريــدون إخضــاعها وابتالعهــا .. فهرقــل ا قــورونرأت هــؤ ء احمليطــني هبــا 

مكـــة مبـــن يهـــدم وعبتهـــا ويســـتبدل هبـــا وعبـــة غريهـــا،  إىلاحلبشـــي يزحـــ"  وأبرهـــةمكـــة مـــن حيكمهـــا، 
شـــرق الـــبالد وعلـــى جنوهبـــا .. خطـــر مـــن خارجهـــا يزيـــد األمـــة يقرـــة وانتباهـــا  علـــىوفـــارس تطغـــي 
 حيا ــا اســتكمال الـنقص املستشــرى يف إىلالــزوال أو  إىلمـن داخلهــا، يــدفع هبـا  وخطــرلوجودهـا .. 

(15). 
ىف هذه اللحرة السابقة على إبن خلدون بنحو سبعة قرون، ووةنـه  وهنا ةد املسار التارخيى 

خيضع لنرريته ىف التاري  والعمـران، حيـث  مـيالد ويـو وتـدهور احلضـارة علـى حنـو حلقـى قـرين بنمـو 
الد والنمــو مث التــدهور وتــدهور العصــبية، فيمــا يشــبه أو يــوازى حيــاة الكــائن احلــى وحتو  ــا بــني املــي

أخذت أسباب الوهن وا حنالل تدرث سائر األمم الراقية والقوى الكربى الـت أقامـت  فبينما .واملوت
ىف حلرـــة امل ـــاض الـــذى يبشـــر مبـــيالد جديـــد ،  –إذ ذاث  –الـــدنيا وأقعـــد ا، وانـــت األمـــة العربيـــة 

 . ، وإن إفتقدت للعقيدة وللنرامموفورة اجلةش حامية الدم
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مبنجــاة نمــة، مــن اآلاثر  ،ذلــت العهــد يف القــرن الســادس املــيالدي إىل وانــت  مــة العربيــةفاأل
السـي ة املنتشـرة يف أمـم األرض املتمدنـة األخـرى، ووـان فيهـا مـن الصـفات اإلنسـانية العامليـة مجيـع مـا 

وزاً  ميكــن أن يكــون يف أمــة مل تصــدمها املدينــة بعواصــفها، ووــان العــرب شــجعااً مقــادمي   يقيمــون
للرهب وايو ، ابسطي األيدي، قائمني ابلعهود، أحرار الفكـر والنرـر، حيبـون احلريـة وا سـتقالل، 
ويؤثروهنما على ول شئ آخر، ومل تكـن أعنـاقهم خاضـعة ألمـة أجنبيـة، ووانـت عاطفـة ا سـتماتة يف 

لتــنعم.   الــذود عــن أعراضــهم جتــري يف عــروقهم. ووــانوا يعيشــون عيشــة ســاذجة   تعــر  الــأ  وا
ريــب أنــه وانــت فــيهم وثــري مــن الســي ات إ  أنــه مــا خــال فــيهم رســول مــن هللا منــذ ألفــني ومخســمائة 
ســـنة، ومـــا قـــام فــــيهم زعـــيم يـــزويهم ويعــــين إبصـــالح أخالقهـــم وتعلــــيمهم املدنيـــة واحلضـــارة، ووانــــت 

بلـن متـاديهم يف هـذه اجلاهلية منتشرة فيهم ملا عاشوا عيشة احلرية يف الصحراء قـرواً مـن الزمـان، وقـد 
نـــور اإلنســـانية ..  إىلاجلاهليـــة أنـــه مل يكـــن ألحـــد قبـــل بتهـــذيبهم وإخـــراجهم مـــن ظلمـــات البهيميـــة 

  .(16) ولكنهم وانوا مع ول ذلت أهالً ألن يقيموا الدنيا
أحــد ا يف أواخــر القــرن الســادس، واآلخــر يف مطــالع القــرن  حــداثن،وعلــى هــذا املســار الصــاعد مثــة 

 : القومية واحلضارية على طريق إحساس العرب ابلذات ابرزينمعلمني  مثالالسابع، 

نسـق أمـور السـلطة يف أوسـاط  الـذىنرـام اإليـال  التجـاري / السياسـي ، هـو :  األولاحلدث    
ابلقبائـــل العربيـــة بـــل  مكـــةووضـــع لعالقـــات  "،حلـــ" الفضـــول، حلـــ" الطيبـــني"قـــري  داخـــل مكـــة 

 . (17) بغة قانونية/ سياسيةوابلدول الكربى مباد  عامة ذات ص
مــن قبيلــة "الــذى وقــع بــني عشــرية بــين شــيبان  الصــغري: فهــو ذلــت ا شــتباث  الثةةاىن احلةةدث أمةةا    

الفارسية من جهـة أخـرى بـذى قـار بسـواد العـراق حـوا   الكتائبمن جهة، وإحدى  "بكر بن وائل
ـــاً يتصـــل بتصـــرفات   مل حيـــد  للمـــرة األوىل، ومـــع أن ســـببه النـــزاعم . ومـــع أن 610العـــام  وـــان حملي

السواد، فإن انتصار الشيبانيني علـى الفـرس أعطـى للقضـية وسـط الرـرو   فالحيالعرب البدو إزاء 
النــي صــلى هللا عليــه وســلم الــذي  إىلمعــىن شــبه قــومي جتلــى يف املــةثور املنســوب  الســائدةالسياســية 

 ظهــورمث ميكــن القــول ةن  ومــن. أول يــوم انتصــفت فيــه العــرب مــن العجــم وم نصــروا هــذا: "يقــول
السـوق التجاريـة، ووحـدة اللغـة الثقافيـة، والتضـامن  وحـدة إىلتوجـه عـرم شـامل  وسطجاء  قدالني 

ومــع ذلــت فقــد وانــت دعــوة النــي قفــزة نوعيــة يف هــذا  ،والبيزنطــي الفارســييف وجــه العــدو ايــارجي 
 .(18) لتجارية العابرةإحالل األمة حمل التحالفات القبلية وا علىاجملال، إذ شدد 
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هــذه النفـــوس، املنهـــدم داخلهـــا  إىل ديـــةن تع جـــديرة فتو ـــاو  ،شــباهبا يفتـــه دعو  وانـــتومــا  
 إىلمقــام اإلميــان والعقيــدة، حيــاة فتيــة جتــددها وتردهــا  منهــاحبكــم التقاليــد الدينيــة وايرافــات القائمــة 

ة نفسـه الـت بـت فـوق وـل قـوة، وانـت تضـئ نفـس الرسـول، وقـو   الـتاحلياة. وشعلة اإلميـان اجلديـد 
 ،يبعث هؤ ء الرسل يدعون عرماء األرض بدعاية اإلسـالم ديـن احلـق أن إىلهى الت هدت إهامه 

يف حياة العقيدة ، ما يضع له  لإلنسانالدين الذى حيرر العقول لأى، والقلوب لتبصر والذى يضع 
ة املــادة الــت تنطــوى علــى الــروح لتبلــن وقــو  الــروحيف نرــام اجلماعــة، قواعــد عامــة تــوازى بــني ســلطان 

ما يستطيع بلوغه من قوة ىف احلياة، قوة   يشوهبا وهـن و   غاية إىلابإلنسان من طريق هذه املوازاة 
خري مكـان أعـد هـا بعـد أن تسـلت مـا قـدر  إىلاإلنسانية بفضل ذلت النرام  ابجلماعةغرور، ولتبلن 

حيــب بــين قومــه، ويــأ   حممــد وــانلقــد  . (19مجيعــا )ضــروب التطــور بــني وائنــات الوجــود  مــنهــا 
ويتمــين اجتمــاع ولمــة القرشــيني وازدهــار جتــار م،  ،همبجـد مكــة وبيتهــا الــذى ةــاه هللا مــن إهانــة أبرهـ

 والــالعـرب وقـد عط إىلإذا أسـلموا، ووــان يـرى أن د املنـة إذ أرســل  واآلخـرةووـان يعـدهم خبـري الــدنيا 
 ليبعثهم على حنو جديد.ًا إليه وتاابً بلساهنم، من وتاب، رسو ً منهم موحي

 اهلوامش

 أوال .. عبادة األواثن وضياع اإلنسان .. أزمة عقيدة 
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 .100م، ص1998األوىل، 
 .108ص وارين أرمسأونج، سرية النىب حممد، املرجع نفسه، ـ  6

7_ W. Montgomery Watt, Muhammad's Mecca: History in the Qu'ran 

(Edinburgh, 1988). 

 101إستشهدت به وارين أرمسأونج، املرجع السابق، ص
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 الفصل الثاىن

 ةمظاهر الرمحة .. جوهر النبو 

 
اإلنسان من أجل  وليس ،اإلنسانمن أجل  السبتيعجبىن وثريًا قول السيد املسيأ "

والذى ألبس ة واملادية والتزمت، القائم على الشكالنيلفهم اليهودي للدين ااق نقد يس يفالسبت" 
، والذى خيلو من وقضاة فيما بعده ووهنةإسرائيل ملووا  وبنالذى نسجه تلمود التوراة موسى ثوب 

 أى روحانية صادقة "رمحة"   يقوم دين إ  هبا. 
اليهودى للدين، إ  أن ول  اإلدراثالروحانية الت جسدها املسيأ ثورة على  ورغم

 اوتفاءهالشريعة اليهودية و  إىل استنادهو  حياته، احاطت به والوميضية الت جسد املالبسات الت أ
إبعادة   بأ ماروحانية د نة حم  قد أبقى املسيحية  والتسامأ،بتعاليم أخالقية جوهرها احلب 

 .الأويب والتعقيد إىلشراث الروح اليوانية ـ اإلغريقية النازعة ىف  أوقعهاإذ ، وتابتها مرة ومرات

أتسيس فضيلة الرمحة أو دعوة احلب الت جاء هبا املسيأ ىف  إىلاجة من مث وانت احلو 
شريعة واملة وراس ة، حت  تبقى جمرد دعوى أو "تعاليم" هائمة ىف الفضاء، ولكن من دون أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



"مؤسسة" ابملعىن املادى للكلمة تدعى حق الرقابة املادية الصارمة على  إىليتحول هذا التةسيس 
تصلأ إ    تكنمل "املتةخرة" الصرامة الت اتسمت هبا اليهودية أن ذلتميان أو على األخالق. اإل

وان ول يوم .. وول حال. ويف الطر  املقابل  طبيعة  جلنس معني، يف ظر  معني، ولكنها ليست 
اس قيمعيار   يبلغه سوى القلة و  ميكن اعتماده و أعلى مثلاحلب املسيحي أيضا حالة طارئة أو 

 ،األمثل... ولو وان ممكنا، فليس هو ابملبدأ به ول البشر .. ىف ول مكان.. وىف ول األزمان..
أوثر من ملكات  الت   ميكن تشريعها، ألنه يعتمد على ملكات العواط" واألحاسيس واملشاعر

 .الذى ميكن صبه ىف شرائع وقوانني احملايد النزيهالتفكري 
أتسيس الرمحة ىف الضمري البشرى نفسه، فتصري ملهما له  ىلإلقد وان التاري  إذن حباجة 

أتسيسها ىف العقل لتبقى منارة واضحة املعامل ميكن  إىلمن دون رقابة أو قهر. وما وان حباجة 
ملكات خاصة هبم متيزهم عن غريهم. وهذا  إىلجملموع البشر أن يهتدوا إليها، من دون حاجة 

دين مشوىل يعىن اإلسالم، ليه، بل جسده حممد بن عبد هللا. فابلضبط ما جاء به اإلسالم، ودعا إ
خر األد ن وما أنه أول الشعوب وول األجناس.  الدينية والدنيوية ، وخياطب   كافة جما ت احلياةب

هذا وذاث ضرورة تشريع قضي قد و  خام األنبياء فال نىب يتبعه،"ص"  ، وحممدرسالة بعده فال
 حمكم ىف آن. دعوى الرمحة ىف إطار واسع و 

وهو حمكم ألنه يهتدى ابلعقل الذى هو أعدل قسمة بني البشر مجيعا، ما قعل القياس 
إليه ممكنا، واإلصغاء حلكمه عمال أمنا، والتشريع له أمرا واجبا ألنه حجة على ول البشر. وهو 

" على واسع ألنه   يق" بدعوى الرمحة عند مفهومها الضيق املتعلق ابلشعور اإلنساىن املره
أ يته، بل حياول صبها ىف ول القوالب اإلجتماعية، وبثها ىف ول املعامالت وآواصر العالقات 
اإلنسانية. فالصدق رمحة مبن حيبون احلقيقة. واحلب رمحة مبن ميلكون رهافة الشعور، واملساواة رمحة 

على سلم املكانة،  ابلضعي" والفقري، والعفو هو رمحة ابمل طىء، واإلخاء وذلت رمحة برقيق احلال
أما العدل فهو قلب الرمحة الناب  ألنه هو الذى يضبطها مبعايري العقل فيجعلها شيمة األمة ولها، 

 بل قانون اإلنسانية ةسرها. 
ىف "ص" وان هو املناط حلياة حممد   ،احملكم   اهائم والواسع   اجلامد للرمحة ،هذا املفهوم

م األوىل، ووان قدرته على احلب والتعاط" هى األرض الت نبوته .. إذ وان صدقه بذرة اإلسال
نبت فيها اإلسالم.. وحولت قدرته الفذة على التآخى يثرب، من مدينة منقسمة على نفسها، 

املدينة "املنورة" ابألخوة بني أنصارها واملهاجرين إليها، ىف إحدى أروع  إىلممزقة بني طوائفها، 
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العدل هو الذى مكنه من بناء حكومة اإلسالم ودولته  إىلان توقه جتسدات املثالية التارخيية. وو
شراوه أبرمه مع يهودها، ومبوق" حاسم ىف مواجهتهم بني املسلمني، وعهد األوىل بعهد إخاء 

املساواة املطلقة بني  إىلعندما خانوه، فحق له القصاص العادل. ووان تواضعه اجلم طريقه 
حد، و  متايز بني الناس إ  ةعماهم الت تصدر عن إراد م، املسلمني، فال يستعلى أحد على أ

وليس بسابق فضل هم من أصوهم أو أمواهم. حت هو حممد النىب والرسول .. والزعيم السياسى .. 
مل يرى ىف نفسه ما مييزه عن أى مسلم آخر، فريف  أن يقبل أحد يده أو حيمل عنه أثقاله، فلم 

أيول القديد والثريد حت توفاه هللا. ووانت رمحته هى مصداق نبوته، يبعث ملكا بل نبيا، ظل 
قيمة، وقد يكون الثائر السياسى اشدا أنبل  إىلومآل بوه، فقد يكون املصلأ اإلجتماعى داعية 

لكل آفاق اإلصالح، إ  ان هذا أو ذاث قد   يصرب على الضعفاء، و  يعفو عن امل ط ني، وقد 
البشرى بطاقة النىب و  أرحييته. فالنبوة هى الرمحة أو ، وهى الرمحة آخرا.    يتسامأ مع النقص

وقد وان حممد آية ىف العفو عند املقدرة، والرب ابلضعي" ىف ول حني، فالرمحة مناط وجوده، 
وفضيلة نفسه، وجوهر نبوته. وىف هذا الفصل نتوق" عند حمطات أربع على طريق النبوة احملمدية 

 ت الرمحة، وذلت ىف مباحث أربع متتالية أوها عن الصدق واحلب ووجه وجداىن تشع مجيعها آب
للرمحة، واثلثها عن املساواة والتكافل ووجه إنساىن للرمحة، واثنيها عن اإلخاء والعدل ووجه 

 للرمحة، وأما رابعها فهو عن العفو والرمحة وتجلى مباشر ها.اجتماعى 
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 ول : املبحث األ

 املؤمنة نواة اجلماعة الصدق واحلب..               
 

العرب الذين وصفنا مدى خضوعهم لعبادة األواثن، وهيمنـة القبليـة، وسـيطرة  يف مثل هؤ ء 
ولـد جرياهنم الكبار واألقو ء على حنو أشعر اإلنسان ابلضياع، والفقراء ابلقهر، واألمة اب نسحاق، 

مولود مات عنه أبـوه قبـل أن يولـد، مث ماتـت عنـه أمـة وجـده يف عبد املطلب. ابن حممد ابن عبد هللا 
أ م صباه، فما تلقي من الأبية مـا عسـي أن يتلقـاه حـت يف هـذه البي ـة املتداعيـة لـو وـان أبـواه وجـدا 

ووـان . أحياء. فلما نشة وجد نفسه يرعي الغنم مع أترابه من أبناء العرب. وملا شب اشتغل ابلتجـارة
ــــه وأخالقــــه وخصــــاله وأفكــــاره وانــــت خمتلفــــة وــــل أميــــ اً   يعــــر  القــــراءة والكتابــــة ... ولكــــن عادات
تال  عن عادات قومه وأخالقهم وخصاهم وأفكـارهم. فمـا وـان يكـذب يف حديثـه، و  يـؤذي خا 

أحــداً بيــده أو لســانه، ووــان لــني اجلانــب خفيــ" الرــل عــذب الكــالم حيبــه ويفديــه وــل مــن جالســه 
ووــان مـن األمانــة والصــدق ان ليةخــذ مــن أحـد شــي اً ولــو وـان حقــرياً بطريــق غـري حســن، مـرة، ومــا وـ

ة، ويودعونه إ هـا، وهـو ينمن أبناء قومه أيمنونه على أمواهم الثموالعفا  على ح  وبري جعل وثري 
حياف  عليهم وما حياف  على نفسه وماله. والنـاس ولهـم يعتمـدون عليـه ويثقـون ةمانتـه، ممـا جعلهـم 
يلقبونــه ابألمــني. ووــان حيــاً مل يرهــر ألحــد بدنــه عــر اً، بعــدما بلــن ســن الشــعور. ووــان مهــذابً ينفــر 
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طول حياته رجال الشر والرذيلة. ووان نريفاً  رمن الشر والرذيلة، على الرغم من وونه قد نشة وعاش
ويسـفكون الـدماء، اً يف ول عمل من أعماله، ووان طاهر القلب، يتةمل عندما يري قومـه ينهبـون هنزي

ووان يسعى إلصالح ذات بينهم ولما محـي بيـنهم وطـيس احلـروب واملعـارث. ووـان رةوفـاً رحيمـاً لـني 
" أبناء اجلانب يشاطرهم فيما ينزل هبم من املصائب، وينصر األيتام واأل مي، ويطعم اجلياع، ويضي   

لفــؤاد اثقــب القرحيــة، يعـــا  الســبيل، ويكــرم مثــواهم ويتحمــل هـــم الشــدائد وايســائر. ووــان ذوـــي ا
عبــادة األواثن واألصــنام علــى معاشــرته لقــوم وانــت الوثنيــة ديــنهم الــذي ورثــوه عــن آابئهــم وــابراً عــن  
وابر، وما وـان ليطـةطيء رأسـه ألحـد مـن ايلـق وـةن قلبـه حيدثـه أن وـل شـئ يف األرض أو السـماء 

يكون لـه شـريت. فكـان هـذا الرجـل   يستحق العبادة. وأن هللا واحد ليس له شريت، و  ميكن أن 
يــتألأل بــني هــؤ ء القـــوم اجلــاهلني ومــا تـــتألأل اجلــوهرة الكرميــة بــني األحجـــار الكثــرية أو ومــا يـــتألأل 

  .(1) السرا  يف ظلمة الليل
هكذا وان "حممد" حني بعت به السيدة خدقة وبلغها ما يتحد  به القوم عن جده      

قلبهاالذي وانت قد أغلقته دون الرجال  إىل، فمهد هذا وله سبيله واستقامته وصدقه وأمانته وعفته
مجيعا، وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها: "شااب وسيما، ومعرب املالمأ، أزهر اللون، ربعة يف 
الرجال ليس ابلطويل البائن و  ابلقصري املأدد، ض م الرأس، مبسوط اجلبني، مرسل اللحية، عا  

الصدر، غلي  الكفني والقدمني، يتو  هامته شعر وث شديد السواد، وتشع عيناه العنق، عري  
الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا حتت أهداب طوال حوالت، وتتةلق أسنانه إذا تكلم أو 

ومل تكن السيدة خدقة وقت ذ ابلفتاة الغريرة، بل وانت السيدة الناضجة احلازمة، الت بلت  ابتسم.
الناس وتزوجت من قبل ذلت رجلني من سادة قري ، وعاملت رجا  آخرين وانوا  الدنيا وعرفت

الشام، وإن يف إعجاب مثلها "مبحمد" وحرصها على الزوا  منه لدليل على  إىلخيرجون يف ماها 
أهنا قد وجدت ىف ش صيته اآلسرة النبيلة، ما مل جتده يف أي رجل ممن تزامحوا على ابهبا يطلبون 

 .  (2)د رأت فيه يوم ذ الرجل املثا ، قبل أن ترى الني املنترريدها. فهى ق

وبعمله لدى خدقة، مث زواجه منها، وجد من املال ما وان عليه سراة قومه، لكنه مل تسرقه الدنيا 
ما ترغبه األنفس من نعيمها، بل   إىلومل تغره زخارفها، ومل يسلت ما وان يسلكه مثله يف الوصول 

سن زادت فيه الرغبة عما وان عليه الكافة من شرث وفسوق. و  تذور قري  أنه ولما تقدم به ال
شارث فيما يشغلها من صراع على مراوز القوي واجلاه إ  يوم جددت بناء الكعبة قبل املبعث 
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خبمس سنوات، وارتضت حكمه فيما شجر بني قبائلها من خال  على احلجر األسود حسمه 
 األمني حبكمته.

ضاق ذرعاً هبذا الرالم املطبق فقد ري حممداً يف الزحام، ة تمكسنوات مل تعد لنحو مخس و  
على جمتمعه من ول جانب، وأراد لنفسه النجاة من هذا البحر ايضم من اجلهل والفوضى، 
وا حنالل ايلقي والعملي، والشرث والوثنية إذ مل قد فيه شي ًا يالئم فطرته، فبدأ خير  من مكة، 

طواً  يف عامل الوحدة وايلوة، يزوي روحه وقلبه ابلتحنث واجلوع، ويتةمل وينشد نوراً  ويقضي أ ماً 
يقشع به الرالم املطبق على قومه، ويريد شي اً يصلأ به هذه الدنيا املألى ةسباب ايبث والفساد 

وهناث حيد  تغري يف حالة، ويستنري قلبه فجةة بذلت النور القدسى الذي وانت ، والفوضى
شوق إليه فطرته، وميتلئ ابلقوة الت ما ظهرت فيه من قبل، قوة الروح اإلهى، إنه إذن رسول هللا، تت

 ولمات الوحي. ليتلو   ر  من غار حراء فيورسالته هى اإلسالم، ووتابه هو القرآن الكرمي 
ميـان القيـام ةداء تلـت الرسـالة مل يهجـم علـى هـذا اإل إىلوملا آمن برسالته هو ودعـوة ربـه إ ه 

هجــوم ســاعة و  هجــوم يــوم ، ومل يتعجــل األمــر تعجــل مــن خيــدع نفســه قبــل أن خيــدع غــريه، ولكنــه 
تردد حت استوثق، وجزع حت أطمةن. وخطر له يف فأة من الوحي أن هللا قـاله وأعـرض عنـه عنـدما 

فا، ومـنهم من وتاب السرية النبوية من يطيلها حت قعلها سـنتني ونصـهناث انقطع الوحي عنه فأة، 
أهنــا وانــت  –ومــا روى عــن ابــن عبــاس   –مــن قعلهــا مخســة عشــر يومــا أو ثالثــة أ م، والصــحيأ 

أربعــني يومــا، وحــزن الرســول فيهــا حــزاً شــديداً وأملــت بــه ظنــون وثــرية، فكــان يــأدد علــى غــار حــراء، 
، ووـان يـذهب لعل امللت ينزل عليـه فيـه اثنيـة، ومل ينـزل، فكانـت نفسـه تضـيق بـه ويغـتم غمـا شـديداً 

رءوس اجلبــال   ليــأدى منهــا ومــا يقــول بعــ  وتــاب الســرية، وإيــا تشــوقا وتلهفــا لرةيــة جربيــل  إىل
وعــودة الــوحي إليــه مــن الســماء. ويف آخــر تلــت الفــأة تبــدى لــه جربيــل بــني الســماء واألرض، فنــاداه 

ماء، فــامتأل منــه رعبــا  قــائال:   حممــد أنــت رســول هللا حقــا وأا جربيــل، وتــراءى لــه يف وــل آفــاق الســ
خدقـــة مرتعـــدا يقـــول:  إىلاألرض مـــن شـــدة اهـــول، وذهـــب  إىلومـــا امـــتأل يف غـــار حـــراء، وســـقط 

"دثــروين )غطــوين( دثــروين" ونــزل جربيــل عليــه مبطلــع ســورة املــدثر: "  أيهــا املــدثر. قــم فةنــذر. وربــت 
 .(3) هجر"افكرب. وثيابت فطهر. والرجز ف

تقـع سـراً ثـال  سـنني، فكـان أمـر حممـد فيهـا نبيـاً،   رسـو ً  اإلسـالم إىلظلت الـدعوة وقد 
الضــبط واألحكــام، ووــان حييــا فيهــا  إىلذا بعثــة دينيــة واضــحة، وأخــذت مواعرــه الدينيــة تتــدر  فيهــا 

حيــاة زهــد ونســت، ووــان يقضــي جــزاً وبــرياً مــن الليــل يف الصــالة ألن "اشــ ة" الليــل هــى أشــد وط ــاً 
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سـريعا أبـو  اإلسـالمالقـرآن علـى الـدوام، فيقتـدى بـه أصـحابه، وممـن اعتنقـوا  وأقوم قياًل "، ووان يرتـل
بن اجلراح، وأبو سلمة بن عبد األسـد ابـن عمـة الرسـول بـرة وزوجتـه أم سـلمة، واألرقـم بـن أم يده عب

األرقــم امل زومــي أســـلم بعــد عشـــرة أنفــس ووانـــت داره ابلقــرب مـــن الصــفا فاختارهـــا الرســول مكـــاا 
اع ةصــحابه، وعبــد هللا بــن مســعود وقيــل وــان مــن العشــرة الســابقني، وســعيد بــن زيــد منعــز  لالجتمــ

ابن عم عمـر بـن ايطـاب وزوجتـه فاطمـة أخـت عمـر، وعبيـده بـن احلـار  بـن عبـد املطلـب ابـن عـم 
عمــة الرســول، وأبــاء بنــت أم بكــر الصــديق، وعائشــة ابــن الرسـول، وعبــد هللا بــن جحــ  ابــن أميــة 

 . (4) به يف دار األرقم حت بلغوا حنو األربعنياظل الرسول قتمع مع أصحأختها وهى صغرية. و 
َعــر  فهم جبــواهر اإلســالم ويف قومــه مــن خلــوة الغــار ليُـ  إىلرســو  خيــر  وبعــد الســنوات الــثال  

مث يطلــق مقـدمتها وحدانيــة هللا واإلميــان ابليـوم اآلخــر وابملالئكــة والرسـل وابألخــوة بــني النـاس مجيعــا. 
إن هذه األصنام الت تعبدوهنا وتعكفون عليهـا   تضـروم ":  ملدوية ىف قلب الصحراء الوثنيةصرخته ا

و  تـــنفعكم فاترووهـــا، وإن هـــذه األرض والشـــمس والقمـــر والنجـــوم ومـــا يف الســـماوات واألرض مـــن 
القــوى، مــا خلقهــا إ  هللا وحــده، وهــو خــالقكم ورازقكــم وهــو الــذي مييــتكم مث حييــيكم. فــال تعبــدوا 

قضــاء حـاجتكم إ  منــه، ومـن مث مــا أتتونـه مــن أعمـال الســرقة  اغـريه و  تســتعينوا إ  إ ه، و  تطلبـو 
والنهـــب والفاحشـــة وإدمـــان ايمـــر والعـــب امليســـر، فـــانتهوا عنهـــا، واصـــدقوا يف أقـــوالكم وأعمـــالكم، 

 . (5)واعدلوا، و  تقتلوا نفساً إ  حبق، وولكم بشر والبشر ولهم سواء" 
أصـحاهبا ويف  إىلهـا ئداآحيـثهم علـى األمانـة يف معـامال م ولهـا يف حفـ  الودائـع و وان وما  

البيع والشراء ويف مجيع أقـواهم وأعمـاهم، ووـان يشـدد علـيهم يف العـدل يف صـال م ولهـا وحيـر  علـى 
امل تصــمني بــني يديــه أن قــور بعضــهم علــى بعــ  ولــو بفصــاحة األلســنة والرباعــة يف اجلــدل. ووــان 

ن أو قــوة العارضــة مث قضــي لــه يغــري مــا يســتحق فإيــا قضــي لــه اةن مــن غلــب خصــمه ابللســ ينبــ هم
إن هللا أيمـروم أن تـؤدوا " بقطعة من النار. ووان هبذا وله ينفذ فيهم قول هللا تعـا  يف سـورة النسـاء: 

هللا بيعـاً األماات إ  أهلها وإذا حكمتم بني النـاس أن حتكمـوا ابلعـدل إن هللا نعمـا يعركـم بـه إن 
بصــرياً ". وقــد لعــب صــدق حممــد قبــل مبعثــه دوره املروــزى ىف اســتنبات دعوتــه، بينمــا زادت إنســانيته 
وقدرتـــه علـــى احلــــب والتواصـــل مـــع أصــــحابه  مـــن انتشـــار دعوتــــه وذيوعهـــا  ىف مكـــة مث املدينــــة وىف 

 العاملني.  
 

 أوال: الصدق احملمدى .. خماض اإلسالم
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 الت   غين عنها يف إبالا ول رسالة عريمة من رسا ت التاري  وان حممد مستكمال للصفات  
ومن وانت له فصاحة اللسان واللغة ... ووانت له القدرة على أتلي" القلوب ومجع الثقة ...   ..

احملقق أن هذه املوافقات على وثر ا، وهذه الشمائل على ندر ا،   تزال تتوق" على صفة أخرى 
الفصاحة والصباحة ... وهى إميانه بدعوته وغريته على  إىلد من احتياجه حيتا  إليها الداعي أش

فالحها . فقد ةأ داعون وثريون تعوزهم طالقة اللسان وطالقة القسمات، ومل ينجأ قط داع وبري 
يعوزه اإلميان بصواب ما يدعو إليه، والغرية عليه. وقد قضي حممد عليه السالم شبابه وهو يؤمن 

ضالل األواثن. وجاوره أاس أقل منه نبال يف النفس ولطفا يف احلس ونفورا من بفساد الزمان و 
عباده غري عبادة  إىلالرجس، آمنوا مبثل ما آمن به من فساد عصره وضالل أهله، ومن حاجتهم 

األصنام، وآداب غري آداهبم يف تلت األ م، فإذا جاوزهم يف صدق وعيه وسداد سعيه فقد وافق 
فقد وان الشاعر أمية بن أم الصلت مطلعا على وتب  .(6) ملورو  من جده وأبيهاملعهود فيه، وا

اليهود والنصارى، فيزدري األصنام و  يشرب ايمر، ووان يلبس املسوح ويرجو، حبرارة، أن يكون 
ه الغرية  حني مل ينزل الوحي عليه، فلم يرض أن بأولت قلقد نبيا فينترر الوحي على غري جدوى، و 

وان أمية   .هل وان أمية طاهر القلب؟فمل يتوان عن هجوه ما دام حيا"، و  ن ظنه منافسهيتابع م
يعد الرسالة عامل جمد لصاحبها فيبتغيها حلاجة يف نفسه مع نبل قصد على ما حيتمل، وغري ذلت 

عن قدرته على القيام  أمر حممد الذى ارجت"، وما سأى، حينما أتته الرسالة ووج" قلبه سائالً 
لت هو  هبا،

َ
وقد قال املفسرون إن الوحي ما وان لينزل على أمية وهو شاعر يستلهم اجلن، وامل

 . (7) الني إىلالذى ينقل الوحي 

ورغم أن حممدا وان مشهورًا بصدقه وأمانته، على حنو شهد به أعداةه وخمالفوه وما شهد 
رف ، وحتدى التكذيب. هبما أحبابه وموافقوه، فقد واجهت دعوته منذ اللحرة األوىل خطر ال

ولذا حاول أن يستعني بثقة القوم فيه على هدايتهم وترغيبهم يف دعوته فكان يسةهم: "أرأيتم لو 
أخربتكم أن خيال بسفأ هذا اجلبل أونتم تصدقونين ؟" .. فيقولون: "نعم، أنت عندا غري متهم" 

قه وقام لديه أل" برهان عليه. .. إ  أن اإلنسان ينفر مما يصدمه يف مةلوفاته ومورواثته، ولو  صد 
فلم يكن ما ابلقوم أهنم   يصدقون حممدًا و  يعلمون فيه الشر  واألمانة، وإيا وان هبم أهنم 
ينفرون من التصديق وما ينفر املرء من خرب صادق يسوئه فيمن حيب أو فيما حيب، وهو مفتوح 

 . (8)صدق ما يلقي إليه  إىلالعينني اظر 
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رفضوا اإلسالم دفاعا عن مصاحلهم وشهوا م، ودفاعا عن ما ألفوه من حياه،  فقد ومن مث
وخشية من القادم اجلديد ولو وان وهاجا متةلقا اثئرا واإلسالم.. ووان الفارق بني من دخلوا من 
العرب يف اإلسالم ومن مل يدخلوا، إيا هو نزاع بني عقليتني: عقلية وثنية تباح فيها اللذائذ، ومتنأ 

حد بعيد، وتقدر فيها األخالق تقديرا خاصاً، وعقلية أخرى موحدة تداس فيها  إىلها احلرية في
األصنام دوساً، ومتتهن بكل أنواع ا متهان، وتكسر من غري هوادة، و  تباح فيها اللذائذ إ  

قيود:  مبقدار، وتدفع فيها الضرائب ليصر  منها الفقراء وللصاا العام، وتقيد فيها احلرية جبملة
عبادات يف أوقات خاصة، واحأام ملكية، واحأام نفوس، وتقلب فيها قيمة األخالق قلباً: 
فا نتقام واألخذ ابلثةر مل يعد خري ايصال، وهلم جرًا ". وقد عرب خري تعبري عن الفرق بني 

قال  –احلبشة  إىلووان أحد الذين هاجروا  –احلالتني ما روى من أن جعفر بن أم طالب 
للنجاشي وقد سةهم عن حاهم: "ونا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام، وأنول امليتة، وأنيت 
الفواح ، ونقطع األرحام، ونسئ اجلوار، وأيول القوى منا الضعي"، فكنا على ذلت حت بعث 

ا ونا هللا لنوحده ونعبده وخلع م إىلهللا إلينا رسوً  منا نعر  نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعاا 
نعبد حنن وآابةا من دونه من احلجارة واألواثن، وأمرا بصدق احلديث، وأداء األمانة، وصلة 
الرحم، وحسن اجلوار، والك" عن احملارم والدماء، وهناا عن الفواح  وقول الزور، وأول مال 

والزواة والصيام اليتيم، وقذ  احملصنة، وأمرا أن نعبد هللا وحده   نشرث به شي ا: وأمرا ابلصالة 
عبادة األواثن من عبادة  إىلفصدقناه وأمنا به .. فعدا علينا قومنا فعذبوا وفتنوا عن ديننا لريدوا 

هللا تعا ، وأن نستحل ما ونا نستحل من ايبائث، فلما قهروا وظلموا، وضيقوا علينا، وحالوا 
 . (9)بالدوم"  إىلبيننا وبني ديننا خرجنا 

وإن غلب الرن أنه موضوع، أو على األقل قد أضـي" إليـه، بـدليل أن الصـيام وهذا احلوار  
املدينة، إ  انه ميثل النزاع بني العقليتني خري متثيل. لقـد  إىلقد ورد فيه، وهو مل يشرع إ  بعد اهجرة 

حيــث العقليــة األرقــى  إىلهنــ  حممــد ابملهمــة ا نتقاليــة مــن العقليــة األدىن حيــث الوثنيــة والغريزيــة، 
اإلميان والتحضر وحده و  حول له و  قوة إ  ابد، ولكن وان لتقاليد قري  ىف الزعامة أورب األثر 

اإلميــان برســالة حممــد ابــن عبــد هللا، حيــث وــان الزعمــاء يتمتعــون بنفــوذ واســع  إىلىف عــدم انــدفاعها 
نـــت هـــم الكلمـــة وســلطان مطلـــق، أيمـــرون فيطـــاعون، ويـــدعون فيجـــابون، وينهــون فـــال خيـــالفون، ووا
ومل يكن بعد قـد  -الفاصلة ىف املشكالت والقضا .. " فلما أخذ النىب يدعو بدعوته، ويبلن عن ربه
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عرـــم علـــيهم أن يكـــون مثلـــه  –جتـــاوز ســـن الشـــباب بكثـــري، ومل يكـــن وـــذلت ابرزاً ىف جمـــال الزعامـــة 
ئـه، وقـالوا: لـو وـان مـا داعية يستجاب له، ومرشداً يهتدى به الناس، ورسو ً ينضوى ايلق حتت لوا

يـدعو إليـه حممـدا حقـاً لكـانوا هـم األحـق ةن يُنـدبوا هـذه الـدعوة، وأن ُيكلفـوا هـذه املهمـة ألهنـم هــم 
. فكان الوليد بن املغرية يقول: "أينـزل علـى حممـد وأتـرث أا وبـري قـري  (10)الزعماء والناس هم تبع" 

هــذا  إىلد ثقيــ" وحنــن عريمــا القــريتني ". و وســيدها ويــأث أبــو مســعود عمــرو بــن عمــري الثقفــي ســي
يشري قوله تعا : "وقالوا لو  نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عريم. أهم يقسمون رمحة ربت 

 . (11) "بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا حنن قسمنا

أعياهم وقد جاءه سيد قومه عتبة بن ربيعة وهو يف مبدأ أمره فقال له واعدا مالطفا بعد أن 
ختويفه متوعدين: "  ابن أخي، أنت منا حيث قد علمت من خيارا حسبا ونسبا، وأنت قد أتيت 
قومت ةمر عريم فرقت به مجاعتهم وسفهت أحالمهم وعبت آهتهم ودينهم، ووف رت من مضي 
 من آابئهم، فابع مىن أعرض عليت أمورا تنرر فيها لعلت تقبل منا بعضها. فقال عليه السالم:
قل   أاب الوليد. فقال:   ابن أخي ب إن ونت تريد مبا ج ت به من هذا األمر ما  مجعنا لت من 
أموالنا حت تكون أوثرا ما ، وإن ونت تريد شرفا سوداث علينا حت   نقطع أمرًا دونت، وإن  

ن نفست ونت تريد ُملكا ملكناث علينا، وإن وان الذى أيتيت رئيا من اجلن   تستطيع رده ع
طلبنا لت الطب وبذلنا فيه أموالنا حت نربئت منه "فما زاد عليه السالم على أن أجابه آب ت من 

  .(12)القرآن الكرمي مث تروه يعود وما أيت 

وهذا عمه أبو طالب عندما تبدى له ووةنه قد ضع" عن نصرته والقيام معه، فهو خاذلة        
لون ضعافا   يقوون على حرب و  يستطيعون مقاومة قري  عدوه، واملسلمون ما يزا إىلومسلمه 

ذات السلطان واملال والعدة والعدد، فلم يبق له دون احلق الذى ينادى الناس اببه نصري، ومل يبق 
ما أمره  إىلله سوى إميانه ابحلق عدة، فليكن ب إن اآلخرة خري له من األو . فليؤد رسالته وليدع 

 إىلمؤمنا ابحلق الذى أوحي إليه من أن خيذله أو يأدد فيه. لذلت التفت  ربه، ويري له أن ميوت
عمه ممتلئ النفس بقوة إرادته وقال له: "  عم ، وهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يسارى 

. ويكذب هذا املوق" الصلد (13)على أن أترث هذا األمر حت يرهره هللا أو أهلت فيه ما تروته" 
يلني ما أاثره بع  املستشرقني من لغط حول "حديث الغرانيق". وفحوى هذا احلديث أن  الذى  

حممدا "ص" قد أضا  بضع آ ت تثىن على آهة قري  الثال  الالت والعزى ومناه وجتعل منها 
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هللا، وذلت ونوع من احلل التوفيقي/ السياسى بني إله اإلسالم الواحد،  إىلوسائط ترجتى شفاعتها 
الوثنية املكية، يصلأ أساسا للتعاي  الديىن بني حممد وقري . ونررًا ألن الصراع احلديث وبني 

املأتب على ذلت بني الغرب والعامل اإلسالمي قد فتأ جراحًا عميقة، فمن املهم أن نوضأ األمور 
حيدية املرتبطة حبادثة تلت اآل ت، وهل وان حممد على استعداد لتقدمي تناز ت بشةن رسالته التو 

 يف سبيل جذب عدد من األتباع ؟. وهل وان للقرآن أن يلو  ولو لوهلة حتت أثر الشر املطلق ؟.

يف هذا السياق قدم مكسيم رودنسون ومونتجمرى وات أطروحتيهما القائلة ةن القصة قد 
 الطربى إىلحدثت فعال ولكنها   تربر أن يرى أحد حممداً على أنه مدع ساحر ب. وذلت ابلرجوع 

الذى يقدم روايتني للحاد  يف سريته وتعليقه على القرآن، حيث  يقدم دراسة عن ظرو  القطيعة 
النهائية بني حممد وقري  فيقول، وما يقول ابن اسحق، إن قريشا يف البداية وانت على استعداد 

دة، لقبول رسالة حممد، ويستشهد على ذلت حبديث لعروة بن الزبري الذى ميت للرسول بقرابة بعي
والذى وتب بعد حوا  سبعني عامًا من وفاة الرسول، يؤود فيه على أن قريشًا مل تعتزل حممدًا يف 
البداية بل وادت توليه أذًا صاغية، حيث وان اجلميع على استعداد لتقدمي عباد م لإلله األعلى 

لكنهم مبجرد أتويده على  األز ، ما دام حممد يبشر بعبادة آهتهم، وا هتمام ابلفقراء واحملتاجني ب،
أن عبادة هللا األعلى تستوجب استبعاد مجيع آهة أسالفهم، فإن "قريشا" ردت على احلق ابلعن"، 
ومل توافق على ما قاله، وحروت ضده الذين اتبعوه، ما عدا من محاهم هللا ووانوا قلة. وأصبأ 

التفاصيل املهمة فيقول إن أوائل اإلسالم أقلية حمتقره بني عشية وضحاها. ويضي" عروة أيضا أحد 
  .(14)من أاثروا الناس ضد حممد وانوا ممن لديهم أمالث يف الطائ"، مدينة الالت 

ولعل إضافة عروة األخرية هذه، تنفى أساس أطروحة رودينسون ووات .. ملاذا ؟. ألن 
اإلسالم ليس أول ت الذين ميلكون حدائق وحقول الطائ" هم سراة مكة املتجربين، الذين رفضوا 

ألنه ضد آهتهم، بل ابألساس ألنه ضد مصاحلهم املادية وأوضاعهم ا قتصادية وا جتماعية 
املتميزة، ومن مث فهم مل يكونوا أصال مكأثني مبشكلة الفقر أو الفقراء، أو ابلعبيد ومشكلة الرق. 

ه اإلجتماعية قياسا تقدميت إىلووان رفضهم لدعوة حممد ومنطق اإلسالم ىف جزء أساسى منه يرجع 
واقع مكة، وخوفهم من قلقلة ذلت الواقع، ورمبا مل تكن تعىن هم آهتهم الوثنية سوى تكريس  إىل

ذلت الواقع إخضاعا للعبيد والفقراء داخل مكة لقري ، وإخضاع بقية عرب اجلزيرة ملنرومة 
ع السياق التارخيى اإليال  الت وانت تقودها مكة. ومن مث يبدو أساس األطروحة غري متسق م
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العام، واألقرب هو أن قري  مل حتاول قط تفهم دعوة حممد أو اإلصغاء إليه ىف هذه املرحلة، وأن 
حديث الغرانيق مل حيد  من األصل، أو أنه وان مطلبا مكيا للحفا  على توازن سياسي ما حيف  

اسى ويفرا نبوته من ا ستقرار ا جتماعى ومل يقبل به حممد ألنه ينس" مضمون رسالته األس
 حمتواها. 

وتدليال على صدقه أيتى ما جاء ىف أخبار السرية النبوية من أن "النضر" و"عقبة" أقبال  
على رءوس "قري " ىف حى من أحياء "مكة" صائحني:   معشر قري ب ....قد ج ناوم بفصل 

فإن أخربوم عنه فهو  ،هما بينكم وبني "حممد" فقد أخربا أحبار يهود أن نسةله عن شىء أمروا ب
 فروا فيه رأيكمب... ،وان مل يفعل فالرجل متقول ،نىب

 فلما جاء "حممد" تقدم اليه "النضر" سائالً :

 مث قال: ،  حممد ب.. أخربا عن الروح: ما هى؟ ففكر النىب حلرة -

 أخربوم مبا سةلتم عنه غداً.. -
وتعاقبــت األ م والنــىب ســاجد  ،د ومضــىوجــاء الغــ ،وســار ىف ســبيله مفكــراً ، وتــروهم وانصــر  مطرقــاً 

حت أرج" أهل مكـة وقـالوا: وعـدا "حممـد" غـداً.  ،يتةمل ويفكر على غري جدوى ،عند غار حراء
قـــد أصـــبحنا منهـــا و  خيـــربا بشـــىءب.. واشـــتد الـــبالء علـــى النـــىب  فصـــاح  ،واليـــوم مخـــس عشـــرة ليلـــة

أبعــث ىل وحيــتب.. لقــد ســةلوىن عــن مســتغيثاً بربــه: أى ربب.. إليــت أشــكو بالئــى... أى ربب.. 
الــروح و  أعلــم مبــا أجيــب... أى ربب.. أنســيتىن؟.. اللهــم أىن لفــى بــالء.. اللهــم أىن لفــى بــالءب.. 

لـه مـا بـني أيـدينا ومـا خلفنـا ومـا بـني  ،وعند ذلت هبط "جربيل" ابآل ت: "ومـا نتنـزل إ  ةمـر ربـت
فاعـل ذلـت غـدا إ  أن يشـاء هللا. واذوـر ربـت ذلت  وما وـان ربـت نسـياً".. "و  تقـولن لشـىء إىن 

وقـل عسـى أن يهــديىن رىب ألقـرب مـن هــذا رشـداً"... "ويسـةلونت عــن الـروح قـل الــروح ، إذا نسـيت
ومـا أوتيــتم مـن العلــم إ  قلـيال". هــذا احلـاد  يكشــ" عـن بــة مـن بــات العرمــة ىف  ،مـن أمــر رىب

وقلبها على وجههـا ومل يهتـد  ،ل تلت األ م الطويلةفهو قد فكر ىف املسةلة تفكرياً صادقاً خال ،النىب
في أع هم جـواابً  ،فهو مل يكن ابلنىب الذى يبيأ لنفسه الكذب على الناس، جواب إىلفيها بنفسه 

ولكنـه أخـذ مةخـذ اجلـد  وحـاول ىف الغـار حـل  ،ابرعاً يسـرياً علـى عقـوهم السـاذجة ىف تلـت األزمـان
 .(15) فسمع منه ذلت القول احلكيمب ،نجد بربهفلما هاله إعجازها است، املسةلة
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ذلــت أن مهمــة النــىب ليســت أن يعلــم الغيــب "إيــا الغيــب د". ولــيس أصــدق مــن نــىب يعلــم  
النـــاس الصـــدق فـــيعلمهم مـــرة بعـــد مـــرة أن الغيـــب مـــن علـــم هللا يكشـــ" عنـــه مـــا يشـــاء ملـــن يشـــاء. 

قليها لوقتها إ  هـو". "قـل   أملـت  "يسةلونت عن الساعة أ ن مرساها قل إيا علمها عند رىب  
لنفسى نفعا و  ضرا إ  ما شاء هللا ولو ونت أعلم الغيب  ستكثرت من ايري وما مسىن السوء إن 
أا إ  نــذير وبشــري لقــوم يؤمنــون".  "قــل   أقــول لكــم عنــدى خــزائن هللا و  أعلــم الغيــب و  أقــول 

هـل يسـتوى األعمـى والبصـري أفـال تتفكـرون".  "وعنـده قـل  إىللكم إين ملـت إن أتبـع إ  مـا يـوحَى 
 .(16)مفاتأ الغيب   يعلمها إ  هو" 

  ميكــن أن يكــون حممــدا رجــال وــاذاب متصــنعا نزيــه قــائال : "غــرىب عقــل علــى ذلــت الصــدق ويؤوــد  
يتـــذرع ابحليـــل والوســـائل إ  بغيـــة أو يطمـــأ إ  درجـــة ملـــت أو ســـلطان أو غـــري ذلـــت مـــن احلقـــائر 

ئر. ومـــا الرســالة الـــت أداهــا إ  حـــق صــراح، ومـــا ولمتــه إ  صـــوت صــادق صـــادر مــن العـــامل والصــغا
ِ  اجملهــول. وــال مــا حممــد ابلكــاذب و  امللــ"   ق وإيــا هـــو قطعــة مــن احليــاة قــد تفطــر عنهــا قلـــب ِ 

الطبيعـة فــإذا هــى شـهاب قــد أضــاء العـامل أمجــع. ذلــت أمـر هللا وذلــت فضــل هللا يؤتيـه مــن يشــاء وهللا 
 .(17)" فضل العريم، وهذه حقيقة تدمن ول ابطل وتدح  حجة القوم الكافرينذو ال

وبعد فشل الوثنية املكية ىف إغرائه، وان اهجوم العاص" عليه، فقد توالت ا  امات 
الوثنية له ولما تبدى للمكيني قوة عزميته، وثباته على احلق، فقالوا إنه شاعر مث يستبني هم أنه   

ويقولون إنه واهن مث يتبني هم أنه   يسجع هم سجع الكهان. ويقولون إنه ساحر ينشدهم شعراً. 
مث يستبني هم أنه ليس من السحر يف شيء. وإيا هو رجل مثلهم   ميلت لنفسه نفعًا و  ضراً 
يسعى يف األرض وما يسعون ويكسب قوته وما يكسبون أقوا م ويصارحهم ةنه   يعلم من أمر 

ا يعلمه هللا حني يوحي إليه القرآن. فريحيون أنفسهم وما يريأ الباحث اجملد نفسه بعد الغيب إ  م
الكد والعناء اللذين   يغنيان عنه شي ًا فيقولون: إنه جمنون. ولكن هذا   يرحيهم فهم يقولون له 

عليهم، ويسمعون منه ويرقبونه مصبحني وممسني فال ينكرون منه شي ًا إ  هذا الكالم الذي يتلوه 
 .  (18)فت شع له قلوب فريق منهم ويعرض عنه أوثرهم 

فهم البعـــث و خيـــوفهم قيـــام الســـاعة، وخيـــعليـــه، وـــان "ص"  وىف مقابـــل اهجـــوم املكـــى/ الـــوثىن
واحلســـاب، وخيـــوفهم العـــذاب الـــذي أعـــد للمشـــروني واملـــذنبني، ووـــان خيـــوفهم أشـــياء أخـــري أيضـــاً: 

م مـن قـبلهم، جـاء م رسـلهم ابلبينـات فكـذبوهم وقـالوا خيوفهم أن قري عليهم مثل ما جري على أم
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فــيهم مثــل مــا تقــول قــري  فيــه، قــالوا: إن هبــم جنــة: قــالوا: إهنــم مســحورون، وقتلــوا بعضــهم. وأنــذروا 
بعضهم ابلقتل فصب عليهم عذاب عاجل يف هذه احلياة الدنيا توط ـة ملـا أعـد هـم مـن عـذاب آجـل 

مــن قـوم نــوح، ويقــص  هيهم أمــر الطوفـان الــذي أغــرق العصـاوــان يقــص علـو خالـد يف احليــاة اآلخـرة. 
الـت أهلكـت مثـودا حـني  ةحيعليهم أمر الريأ الت أهلكت عاداً حني عصوا أخاهم هوداً، وأمـر الصـ

عصوا أخاهم صاحلاً. ويقص عليهم مـا جـري علـى قـوم لـوط حـني أمطـر م السـماء حجـارة مسـومة، 
م الرجفة ملا عصوا شعيباً، مث يقص عليهم يف تفصيل ويقص عليهم ما جري على أهل مدين أهلكته

ما أصاب فرعون وقومه حني عصوا موسي. ووـان أيمـرهم أن يسـريوا يف األرض لينرـروا ويـ" وانـت 
عاقبة املفسدين، ووان خيـوفهم أن يلـم هبـم مثـل مـا أمل هبـذه األمـم مـن ألـوان العـذاب يف الـدنيا إ  مـا 

 . (19) قيمينتررهم يف اآلخرة من العذاب امل

وهنا يتفجر حنق العتاة واجلبارون من املكيني، فيتهمونه ابلصرع، إذ عدوا حالة الوحى وحالة 
الصرع، وجربيل نوعا من اجلن، ووان معىن ذلت يف تلت األ م أنه رجل تسكنه اجلان. وقد استغل 

الروحانية، وقالوا إن  نفر من املستشرقني غري املنصفني هذا اإل ام، ليفسروا جتاربه الدينية ابلغة
مزاعم الني حممد وانت مجيعها واذبة، وأنه وان دجا  عامدا متكن من خداع معرم أبناء شعبه، 
وأما بع  أتباعه الذين تكشفت هم حقيقة أفكاره الس يفة فالتزموا الصمت بسبب أطماعهم 

 الدني ة. 

و يف الثانية أو الثالثة من عمره قد ما قيل من أنه وه إىلويستند أول ت املتقولني على حممد     
أدروته حالة خيتل" شراح التاري  يف تفسريها، ويرويها من بعوا هبا على روا ت خمتلفات   ندرى 
ما هو الواقع الصحيأ منها، ولكن يتعجل بع  املؤرخني األوروبيني فيحسبها ضراب من الصرع 

يسىء أول ت املتقولني تفسري بع  ما ترويه   على غري سند علمي أو نري  حمقق ُيستند إليه. وما
وتب السرية عن حالته عند تلقى الوحى، فمن األقوال املتواترة أنه وان عليه السالم إذا نزل عليه 
الوحي نكس رأسه، وورب لذلت وتربد وجهه، وأخذته الربحاء حت أنه ليتحدر منه مثل اجلمان يف 

فيغل" رأسه ابحلناء وقد شاب فقال:  وقد يصدع اليوم الشايت، وبع عند وجهه ودوى النحل
 . (20)هود وأخوا ا  "شيبتين
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غري أن من يتةمل حال حممد بعد الوحى يدرث متاما مدى يقرته مما   يتفق وحالة الصرع 
الت جتمع ول البحو  العلمية على أن املصاب هبا   يذور شي ا مما جرى له خالها مبجرد أن 

هو حال حممد الذى وان حيف  ما أنه به الوحى من قرآن ويتلوه على تزول عنه، وليس هذا 
بنية إنسانية مريضة أو حت عادية، إيا هو خليقة البنية الت تتلقي  أصحابه وليس هذا من خليقة

وحيا وتستوعب سرا و تز لنبة عريم. وهو األمر الذى تفسره مؤرخة األد ن املنصفة وارين 
األمام يف عامل احلقيقة  إىلول األفكار ايالقة التلقائية موحاه، وتتطلب قفزة   أرمسأونج قائلة: " إن

غري امل تلقة. وإذا حنن نررا إليها من تلت الزاوية، فالوحي   يعىن تراجع العقل، لكنه العقل وقد 
ا تزايدت سرعته، أو م تكثي" حمتو ته، حبيث يرهر احلل دون معااة اإلعداد املنطقي. وعلى هذ
يعود العبقرى املبدع من تلت املمالت الت مل يسبق اوتشافها وةحد األبطال وقد أخذ شي ا من 

 . (21)البشر. ورمبا وان ابإلمكان النرر لإلحياء الديين بطريقة مماثلة"  إىلاآلهة وعاد به 

وــان حممــد ذا قلـــب : "قـــائال  هــذا الـــزعم الكــاذب املمجــو آخــر ويتصــدى مستشــرق نزيـــه 
الكــذب والغــ  والغــرور مل يــأث العــروة الــوثقي بعــد أن استمســت هبــا، وهــو إذ وــان واقعيــاً  خــال مــن

بصورة مطلقة مل ينجأ ةحسن مما يف احلياة العمليـة عنـد العمـل يف حقـل العـامل ايـارجي، ولـيس أمـر 
رجـــال األد ن غـــري أمـــره، "فالرـــاهر عنـــدهم عنـــوان البـــاطن" ، و"اجلـــذور أصـــل النبـــات"، و"مـــا يف 

مث  .ألرض مثال ملا يف السماء"، و"الباحث عن ملكـوت هللا وعدلـه ينـال مـا سـوا ا فضـالً عنهمـاً" ا
مـع فحيـاة حممـد اليـوم ىف إخـالص حممـد،  أحـد  يستطيع أن يشـت يضي" ىف موقع آخر جازما: "
شـــاهدة علـــى اعتقـــاده صـــدق رســـالته الـــت محـــل أمانتهـــا الثقيلـــة  "ب" أغاليطـــه الـــت مل ينكرهـــا قـــط

بطولــة، وإن قــوة إبداعــه وعبقريتــه الواســعة وذوــاءه العرــيم وبصــره النافــذ وقدرتــه علــى ضــبط نفســه ب
وعزمه املكني وحذره وحسن تدبريه وطراز عيشه مما مينع عد ذلت املوحي إليـه املوهـوب اجللـي مبتلـي 

  .(22) ابلصرع

علـى صــدق نبينــا، بــل إميـان قلــىب، ىف أتويــده  إىلو  خيضـع هــذا املفكــر الغـرىب النزيــه قطعــا  
إستد ل عقلى منطقى صر ، فإذا وان وثريون قد وذبوه وادعـوا عليـه ابلسـحر لعرمـة مـا تروـه  إىل

مــن آاثر علــى البشــرية   يســتطيعها اإلنســان العــادى ىف حالتــه الطبيعيــة إ  أن يكــون ســاحرا ، وإذا  
الزمـان واملكـان قبلـه وبعـده مـا فعلـه وان ه و ء   يقولون لنا ملاذا مل يفعـل السـحرة الـذين ميتـلء هبـم 

                                                
   ."ال ندرى قط ما يقصده السيد "إميل ديرمنجم" إذ لم يذكر هذه األغاليط التى لم ينكرها محمد "ص" فى هذا الموضع."الباحث 
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املنطـق  إىلهو، ومل يأووا ما تروه ما يكش"  افت منطقهم، وزي" دعواهم، فإن الرجل النزيـة يعيـد 
 .إستوائه، وقعل من عرمة األثر، وروعة اإلةاز دليال على صدق حممد

 

 اثنيا : احلب احملمدى .. حاضنة اإلسالم

قبـول نبـوة حممـد "ص"  إىليلني من أصحاب العقول الكبرية إذا وان الصدق هو ما دعا القل
الصــادق األمــني حــت ىف اجلاهليــة، فكــان الصــدق مبثابــة بوتقــة املــيالد هــذا الــدين اجلديــد، فقــد يــا 
املولــود نفســه ىف مزرعــة احلــب النقــى ايــالص الــذى متكــن حممــد مــن إشــاعته ىف قلــوب مــن حولــه، 

ته وعطفه وصدق مشاعره، فاحلب عند حممد درجات متعاليـات دينه حبكم إىلفكسبها إليه وجذهبا 
 أباها هو حبه د الواحد األحد الذى هو منبع ول حب آخر. 

هو ابر  احلياة ولها واألحياء مجيعاً. فكل حب له هو يف الوقت نفسه،  –عند "حممد"  –وهللا  
طورة مثالية و  رمزًا مجيال حب للحياة ولألحياء. ذلت أن هللا عند "حممد" وىف عقيدته، ليس أس

.. إيا هو حقيقة، بل هو احلقيقة الكربى. وإن اجلالل املهيب الذى يتبدى عن الكون العريم 
ليفعم قلب "حممد" ابحلب والتقديس يالق الكون ومبدعه.إن "حممداً"   خيشى العذاب، و  األمل 

 غاضبًا، و  عاتباً، فمرحبًا ابألمل .. ومرحباً إ  إذا وان تعبرياً عن ختلى هللا عنه. أما إذا مل يكن هللا
بكل ما يكيد به السفهاء. فيقول بعد مطاردة سفهاء الطائ" له، وإدمائهم لقدمه الشريفة "إن مل 

..ب". وىف التو واللحرة يدرث "حممد" أنه   ينبغى للمحب  ىليكن بت غضب على فال أإب
عن رجاء العافية فيتبع ضراعته السالفة، بضراعة  الصادق يف حبه أن يشغله استعذاب التضحية،

احلب أخرى ويقول: "ولكن عافيتت أوسع ىل ". إن احلب يف غمار التضحية، شئ مجيل .. ولكن 
 . (23) يف غمار العافية أويف وأمجل

و"حممـــد"   حيـــب بنفســـه، و  حيـــب لنفســـه، إيـــا حبـــه لربـــه "خفقـــة" مـــن خفقـــات اإلرادة 
ت يـــوم يــدخل علـــى ولـــده احلبيــب "إبـــراهيم" وهـــو مســجى يف فـــراش املـــوت .. اإلهيــة وحـــدها ب. ذا

وحيـزن .. ويتدفق حنان "حممـد" غـامراً مفيضـاً، فـال يزيـد علـى أن يقـول وعينـاه تبكيـان: "تـدمع العـني
أجــل .. هــذا هــو حــب "حممــد" ربــه ومــو ه .. حــب فــوق  . و  نقــول مــا يســ ط الــرب"..  القلــب

ن هللا وعائــد إليــه .. حــب حيــرر صــاحبه مــن وــل مــا يســ ط حمبوبــه مســتوى الــنفس .. حــب ابــع مــ
وتتبـــدى اإلقابيـــة يف  العرـــيم. إن عالقتـــه ابد، وحبـــه إ ه. بلغـــا مـــن الشـــفافية واأللـــق الـــذروة العليـــا.
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حــب "حممــد" د. حــني يتبتــل لــه وخيبــت .. وحــني يضــع الصــدق يف العالقــة ابد موضــع التقــديس. 
قــدان الصــدق يف عالقتنــا ابد .. وفقــدان الصــدق يعــىن بــدوره  الــت احلــب وإذا وــان الــر ء يعــىن ف

نفسـه الكبـرية  إىلوزيفه .. فقد شن "حممد" على الـر ء هجمـات ماحقـة. ومل يكـن مثـة رذيلـة أبغـ  
 .(24) منه

إن احلب د   يكون إ  صادقا، فإذا ما شابته شائبة زي" أو ر ء يكون هو الباطـل عينـه، 
يقول للنـاس: ىن هو ما قسده نبينا الكرمي قو  وعمال، دعوة وسلووا، فهو سنته املطهرة إذ وهذا املع

 إىلهللا ورسـوله، فهجرتـه  إىلمـر  مـا نـوى .. فمـن وانـت هجرتـه إ"إيا األعمال ابلنيات، وإيا لكل 
.. ر إليـه" مـا هـاج إىلدنيـا يصـيبها أو أمـرأة ينكحهـا، فهجرتـه  إىلهللا ورسوله .. ومن وانت هجرته 

"وحممد" قل العالقة ابد إجال  . إنه يريد أن يكون حبنا د خالصاً .. وأعمالنا يف سبيله خالصة.
الشـرث األصـغر .. .. حيمله على اعتبار الر ء شرواً. يقول ألصـحابه: "إن أخـو  مـا أخـا  علـيكم

وجـل إذا جـزى النـاس ةعمـاهم:  قالوا: وما الشرث األصغر   رسـول هللا ؟ قـال: الـر ء. يقـول هللا عـز
  . الذين ونتم تراءون يف الدنيا فانرروا هل جتدون عندهم جزاء ؟" إىلاذهبوا 

ويقــول أيضــاً: "  يقبــل هللا عمــال فيــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن ر ء .. "إن اإلخــالص،  
هــو الــرنني الــذى يكشــ" صــدق احلــب وزيفــه. وحــب غــري مفعــم ابإلخــالص،   يكــون حبــا علــى 

.  اإلسـالم ونبيـه وفـدوه ةرواحهـم ا، فةحبو "حممد" ربه وعلم الناس وي" حيبونه  اإلطالق ولقد أحب
روي مســلم بســنده عـن أم هريــرة رضــي هللا عنـه قــال: قــال رسـول هللا )ص(: "إن هللا يقــول يــوم وقـد 

هللا تعــين أن  اليــوم أظلهــم برلــي يــوم   ظــل إ  ظلــي. واحملبــة جبــالل ،القيامــة أيــن املتحــابون جبــال 
لـيس هـم غـرض دنيـوي  قتمع الناس على طاعة هللا حيبون الطائع لطاعته ويبغضون الفاسـق لفسـقه،

 .(25) و  هد  مادي
إذا وـان القـرآن   يعأ  مفكر غرىب مبحورية قيمة احلب ىف اإلسالم وعند حممد فيقـول: "و 

"هللا هـو احملبـة" فـإن حممـداً مل قهـل أن يردد الوحي النصراين الكبري الـذى أفصـأ عنـه مـار يوحنـا ةن 
هللا حيـب مـا خلـق أوثـر مـن حـب األم  بنهـا" مستشـهد حبـديث الرسـول "ص" عنـدما قـال: "جعـل 
هللا الرمحــة م ــة جــزء فةمســت عنــده تســعة وتســعني جــزءاً وأنــزل يف األرض جــزءاً واحــداً، فمــن ذلــت 

جـــاء يف القـــرآن مبـــا شـــية أن تصـــيبه". و اجلـــزء يـــأاحم ايلـــق حـــت ترفـــع الفـــرس حافرهـــا عـــن ولـــدها خ
الكرمي: "و  تستوى احلسنة و  السي ة ادفع ابلت هى أحسن فإذا الذى بينت وبينه عداوة وةنـه و  

 . (26) محيم"
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واحلــب عنــده طبيعــة، وفطــرة،   غــرض وشــهوة .. مــن أجــل هــذا   ،حمــب ودود.. "حممــد" و
هللا .. وأحــــب النــــاس .. وأحــــب الزمــــان، وــــان يبــــذل حبــــه يف ســــ اوة نفــــس ادرة النرــــري. أحــــب 

واملكان .. وأحب ول شئ يف وـون هللا الرحيـب .. وحـني نتتبـع احلـب يف حياتـه وىف أحاديثـه، ةـده 
قــد اتســع لكـــل شــئ وأحــاط بكـــل شــئ.  فــإذا ج نـــا حــب "حممــد" النـــاس، وجــدا الــد ء نفســـه، 

س مجيعاً متثل تبعـات حبـه للنـاس ونفس الوجدان العامر العريم. فرسالة "حممد" للنا ،والصدق نفسه
رهم. وهكـذا محـل "حممـد" مسـ ولية ئمجيعاً. إن من حيب الناس حبـا صـادقاً، يصـري مسـ و  عـن مصـا

حبــه العرــيم. إنــه مل حيــب عشــريته األقــربني وحــدهم .. ومل حيــب العــرب وحــدهم. بــل أحــب النـــاس 
عـىن أنــه رسـول للعـاملني. يقـول احملــب مجيعـاً. وإذن، فليحمـل املسـ ولية جتـاه النــاس مجيعـاً. وهـذا هـو م

فشــمول رســالته إذن، لــيس مرهــر ســيطرة و  . األمحــر واألسـود.." إىلالـودود عليــه الســالم: "بعثــت 
طمعـــاً يف نفـــوذ إيـــا هـــو مســـ ولية احلـــب الـــذى فطـــر عليـــه حممـــد .. حـــب النـــاس مجيعـــاً .. أمحـــرهم 

النـاس   إىلحـديث آخـر: "بعثـت  ىف وأسودهم. وليس أدل على هذا مـن قولـه عليـه الصـالة والسـالم
قري .. فإن مل يسـتجيبوا ىل،  إىلالعرب .. فإن مل يستجيبوا ىل، ف إىلوافة .. فإن مل يستجيبوا ىل، ف

ابد مـا أروعـه ..ب إنـه لـيس مبسـيطر .. إنـه  .وحـدى" إىلبىن هاشـم ... فـإن مل يسـتجيبوا ىل، فـ إىلف
بوا فما أسعده هبذا ... وإن مل يستجيبوا ، فقد أدى ايري. فإن استجا إىلحمب .. يدعو من أحبهم 

 .(27)الذى عليه. ولقد انتصر حبه العريم الصادق. وبلن رسالته للناس مجيعاً. 

واإلحسان وإيا وان يعلمهم واإلميان ومل يكت" الني بتعليم الناس حقائق اإلسالم  
قتنب ىف خاصة ب عليه أن خصائص هذه ايصال الثال  وما ينبغي لصاحبها من العمل وما ق

اإلنسان   يؤمن حت حيب  ألخيه املؤمن ما حيب حياته وىف صالته ابلناس. فكان يعلمهم أن 
لنفسه ووان يعلمهم أن من وان يؤمن ابد واليوم اآلخر فال ينبغي له أن يؤذي جاره و  أن يقصر 

لضيافة ثالثة أ م وأن ما زاد على يف إورام ضيفه. ووان يعلمهم أن جائزة الضي" يوم وليلة وأن ا
 . (28) ثة من القرى فهو صدقة على الضي"هذه األ م الثال

ويدعو "حممد " الناس وى حيب بعضهم بعضاً .. بل قعل احلـب آيـة اإلميـان ، فيقـول: "  
ا تــدخلوا اجلنـــة حـــت تؤمنـــوا و  تؤمنـــوا حـــت حتـــابوا، أو  أدلكـــم علـــى شـــئ إذا فعلتمـــوه حتـــاببتم أفشـــو 
الســـالم بيـــنكم" رواه مســـلم. وإفشـــاء الســـالم هـــو أن نلقـــي علـــى مـــن نعـــر  ومـــن   نعـــر  ومبعـــين 

واحملب قد يدرث حببه ما يعجز عن إدراوه بعمله.. يسةله "أبو ذر" ذات  . أالتسامأ والعفو والصف
ة: يــوم عــن الرجــل: حيــب القــوم و  يســتطيع أن يعمــل عملهــم ؟ فيجيبــه عليــه الســالم بعبارتــه اجلامعــ

This file was downloaded from QuranicThought.com



أجــل .. إن احلــب نســب. فــإذا أحببــت خيــار النــاس، فةنــت مــنهم وأنــت  .."أنــت مــع مــن أحببــت"
وحيلــــق "حممــــد" عليــــه الصــــالة .  معهــــم .. حــــت إذا ســــبقوث يف الســــعى، وتفوقــــوا عليــــت يف العمــــل

والســـالم ابحلـــب يف هللا حتليقـــاً عاليـــاً حـــني يقـــول لنـــا: "إن مـــن عبـــاد هللا أاســـاً، مـــا هـــم ةنبيـــاء و  
"قــالوا   رســول هللا، ختــربا .." إىلشــهداء. يغــبطهم األنبيــاء والشــهداء يــوم القيامــة ملكــاهنم مــن هللا تعــ

فــوهللا إن .. مــن هــم .. قــال: هــم قــوم حتــابوا بــروح هللا علــى غــري أرحــام بيــنهم، و  أمــوال يتعاطوهنــا 
ذا حــزن النــاس". مث تــال   خيــافون إذا خــا  النــاس، و  حيزنــون إ.. وجــوههم لنــور، وإهنــم لعلــى نــور

إذ عنـدما يكـون حـب هللا . (29) أ  إن أولياء هللا   خـو  علـيهم و  هـم حيزنـون "": إىلقول هللا تع
لكــن عنــدما ، واحلــب فيــه أســاس الســلوث فلــن تنهــزم عقيــدة أو ختــذل فضــيلة أو تســقط للحــق رايــة

   خيشى شي ا. يكون جانب هللا آخر ما يفكر فيه املرء فسيعربد الباطل ىف األرض

واحلب عند الرسول، ميثل القاعدة الراس ة لسلووه. وحني تفـرض عليـه الرـرو  القـاهرة أن  
عليه السالم  –يبغ  بع  الناس، فإن هذا البغ    ينفصل عن قاعدة احلب ذا ا ... أعىن أنه 

وهـــذا  حيـــب احلـــق ... –مـــثال  –يـــبغ  حـــني يكـــون الـــبغ  تعبـــرياً عـــن احلـــب، وو ء لـــه. فهـــو  –
وهو حيب العـدل، وحبـه العـدل يتطلـب أن يكـره الرلـم. وهكـذا، فهـو   ، يقتضيه أن يبغ  الباطل

يــبغ  عـــن حقـــد.. إيـــا يـــبغ  حـــني يكـــون الــبغ  "موقـــ" دفـــاع" عـــن شـــئ حيبـــه. وهـــو   حيـــب 
ب.. علـى أن بغضـاءه لنفسه، و  يـبغ  لنفسـه. إيـا حتـدد قيمـة العليـا السـامية، مـا حيـب ومـا   حيـ

مل تكن ذات أصالة يف طبيعتـه و  يف سـلووه .. بـل  ،عندما يكون موضوعها أاساً يستحقوهنا هذه،
وملـــا وـــان . جمـــرد ســـحابة رقيقـــة عـــابرة،   تلبـــث مشـــس حبـــه أن تســـطع أثرهـــا مرســـلة دف هـــا وســـناها

 ايصام عدوااً على حياة احلب وأواصر الود. فقد هنى عنه "حممد" وحذر منـه، وأخـرب النـاس أنـه  
حيــل ألحــدهم أن يهجــر أخــاه فــوق ثــال . بــل أنبــةهم أن القطيعــة إذا اســتطال أمــدها، تكــاد تصــري 

أجـــل إن .. جرميــة قتـــل. انرـــروا هـــذا احلــديث العرـــيم: "مـــن هجـــر أخـــاه ســنة، فهـــو وســـفت دمـــه".
  .(30) .احلب ب –القطيعة عند "حممد" جرمية قتل "ألهنا اعتداء على أعرم مقدسات احلياة 

ل املودة اإلنسانية أمجل و  أورم من حنانه على مرضعته حليمة ومـن حفاوتـه وليس يف سج
هبـا وقـد جــاوز األربعـني، فيلقاهــا هاتفـا هبـا: أمــيب أمـيب ويفــرش هـا رداءه وميـس ثــديها بيـده .. وةنــه 

ولقـد  .يذور ما لذلت الثدى عليه من مجيـل، ويعطيهـا مـن اإلبـل والشـاه مـا يغنيهـا يف السـنة اجلـدابء
عليــه هــوازن وهــى مهزومــة يف وقعــة حنــني وفيهــا عــم لــه مــن الرضــاعة.. وألجــل هــذا العــم مــن  وفــدت
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املســلمني أن يــردوا الســي مــن نســاء وأبنــاء واشــأى الســي ممــن أبــوا رده إ   إىلالرضــاعة تشــفع النــي 
 . (31) مبال

ني حـت لقد وان حممدا حمبا صدوقا وفيا ورحيما علـى النحـو الـذى إعـأ  بـه لـه وـل املنصـف
ولـــو وـــانوا مـــن غـــري املســـلمني، علـــى حنــــو ترســـم مالحمـــه ىف صـــورة بديعـــة، إحـــدى فالســــفة األد ن 

بينمــا وــان يتملــت حممــداً املعاصــرين ىف بريطانيــا، وهــى ىف الوقــت ذاتــه راهبــة ســابقة إذ تقــول : .. "
لـم نقـرأ فط". وـان أيضـا رءوفـا شـديداً التـةثر وعلـى قـدر هائـل مـن التعـا  هأحياا الغضب القـام، فإنـ

أن املسيأ قد ضحت، لكننا وثرياً ما ةد حممداً يبتسم ويداعب املقربني منه، نراه أيضا يالعب  ابدأ
حد أصحابه، ويعرض ابنه الوليد مزهـوا وـةى أب أاألطفال، وخيتل" مع زوجاته، ويبكي حبرقة لوفاة 

رخييـة العريمـة األخـرى، فمـن الش صيات التا إىلحممد وما ننرر  إىلولع. فنحن إن استطعنا النرر 
 .(32)املؤود أننا سنراه أحد أعرم العباقرة الذين عرفهم التاري  

وحياة "حممد صلي هللا عليه وسلم" يف بيته، تبدو رائعة يف بشريتها، فقد وان يؤثر أن 
 –إ  يف حا ت الضرورة القصوى  –يعي  بني أزواجه رجال ذا قلب وعاطفة ووجدان، ومل حياول 

يفرض على نسائه ش صية الني   غري، وحنن اليوم نقرأ ما وعي التاري  من مرو ت عن تلت أن 
احلياة الزوجية، فيبهرا ما فيها من حيوية فياضة   تعر  العقم الوجداين، و  اجلمود العاطفي، وما 

اه اياصة ذاث إ  ألنه صلي هللا عليه وسلم وان سوي الفطرة، فةنح بذلت لنسائه أن ميألن دني
حرارة وحيوية، وينحني عنها ظالل الروود والفتور واجلفا . بل   ميكن فهم الدور الكبري الذى 
لعبته السيدة خدقة بنت خويلد ىف حياة الرسول من رعاية وعط"، مث إميان وتصديق ، إ  من 

األول حت منرور احلب الصادق الوقور والعميق له، إذ مل تكد تسمع حديثه العجيب عن الوحي 
قالت يف يقني: "وال وهللا ما خيزيت هللا أبدًا ... إنت لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب 

 إىل. مث وقفت هذه السيدة احملبة املؤمنة (33)املعدوم، وتقري الضي"، وتعني على نوائب احلق" 
دا، فلما جانبه، تنصره وتشد أزره، وتعينه على احتمال أقسى ضروب األذى وا ضطهاد سنني عد

قضي على بين هاشم، وعبد املطلب أن خيرجوا من مكة  ئذين بشعب أم طالب، بعد أن أعلنت 
قري  عليهم حرابً مدنية   ترحم، وسجلت مقاطعتها هم يف صحيفة ُعل  قت يف جو  الكعبة، مل 

صباها تأدد يف ايرو  مع زوجها صلي هللا عليه وسلم، وهكذا ختلت عن دارها احلبيبة، مغين 
وجممع هواها ومثابة ذور  ا، وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت هبا السن، واءت إبثقال 
الشي وخة، والثكل، وا ضطهاد. وأقامت هنالت يف شعب أم طالب ثال  سنني، صابرة مع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



زوجها الني صلي هللا عليه وسلم، ومن معه من صحبه وقومه على عنت احلصار املنهت، وجربوت 
 .(34)نية العاتية الوث

علـى زيـد بـن حارثـة الـذى خطـ" مـن أهلـه وهـو صـغري مث اهتـدى  مبلغه بلن به العط"قد و 
أبيــه علــى هفـة الشــوق بعــد أيس طويـل، فلمــا وجــب أن خيتـار بــني الرجعــة  إىلإليـه أبــوه واهتــدى هـو 

لـد، وشـق عليـه أن آله وبني البقاء مع سيده "حممد " اختار البقاء مع السيد على الرجعة مـع الوا إىل
ومواساته، وهو ضعي" شريد   يـرى ذويـه و  يـدرى مـن  هحيتجب عن ذلت القلب الذى غمره حبب

 . (35) هم ذووه.
وإذا وان عط" العريم على الصغري حـت يسـتحق منـه هـذا احلـب لفضـيلة يشـر  هبـا مقـام 

 ء ألشـر  مـن ذلـت رتبـة استحقاق العريم أن حيبـه الكبـار واألقـو ، فإن العريم يف نرر بين اإلنسان
وأدل على حره اجلليل من فضـائل التفـوق والرجحـان ... وهنـا أيضـا قـد متـت حملمـد معجزتـه الـت مل 
يضارعه فيها أحد من ذوى الصداقات النادرة. فةحدقت به خبة من ذوى األقدار جتمع بـني عرمـة 

عرمتـه تقـوم عليـه دولـة  احلسب وعرمة الثـروة وعرمـة الـرأى وعرمـة اهمـة، ووـل مـنهم ذو شـةن يف
وتنب  به أمة، وما أثبت التاري  من سري أم بكر وعمر وخالد وأسامة وابن العاص والـزبري وطلحـة 

ورمبــا عرــم الرجــل مــن مزيــة مــن املــزا  فةحــاط بــه األصــدقاء واملريــدون مــن  .وســائر الصــحابة األولــني
بنـابليون بـل رمبـا أحـاط الصـاحلون ابلنـي النابغني يف تلت املزية، وما أحاط احلكماء بسقراط والقادة 

العرـيم ومــا أحــاط احلواريــون ابملســيأ عليــه الســالم وولهـم مــن معــدن واحــد وبي ــة متقاربــة. أمــا عرــة 
العرات فهي تلت الت جتذب إليها األصحاب النابغني من ول معدن ووـل طـراز، وهـى الـت يتقابـل 

بكــر وعلــى، وبــني عمــر وعثمــان، وبــني خالــد يف حبهــا رجــال بيــنهم مــن التفــاوت مثــل مــا بــني أم 
وىف " العرمـة لسـواه. صـومعاذ، وبني أسامة وابن العاص: ولهم عريم وولهم مع ذلت خمـال" يف و 

يذور فضلهم ويشـيد بـذورهم ومـا قـال عـن أم بكـر املقابل وان هو "ص" حمبا ألصدقائه ، وفيا هم 
نكحــين ابنتــه". وومــا قــال عــن أم أمالــه و "مــا أحــد أعرــم عنــدى يــدا مــن أم بكــر: واســاين بنفســه و 

بكر وعمر: "أبو بكر وعمر مىن مبنزلة السـمع والبصـر". وومـا قـال عـن علـى: "علـى أخـي يف الـدنيا 
واآلخـــرة". وومـــا قـــال عـــن بعـــ  أصـــحابه: "أن هللا تعـــا  أمـــرين حبـــب أربعـــة وأخـــربين أنـــه قـــال عـــن 

خـــرياً، أهنـــم عيبـــت الـــت أويـــت إلـــيهم،  ستوصـــوا ابألنصـــارإمجيعـــا وهـــو يف مـــرض املـــوت: " راألنصـــا
حمســنهم وجتــاوزوا عــن مســي هم" ... وغــري ذلــت وثــري عــن الصــحابة وافــة وعــن بعضــهم  إىلفةحســنوا 

 . (36) مذوورين ةبائهم
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اجلميــع ، وبــت وإزدادت رفعــة حــت ملكــت هــذه العاطفــة اإلنســانية حــت مشلــت مث رحبــت 
ن املـرأة وانـت تسـمع أنبـاء املعروـة فينعـي أدرجة  إىل مدحم املسلمني واملسلمات، ومل تها حببقلوب 

إليهــا خاصــة أهلهــا وهــى تســأجع وتعــرض عــن هــذا لتســةل عــن النــي و ــتم بســالمته قبــل اهتمامهــا 
بسالمة األخوة وبين األعمام. وقد تعجب هذا اإلميان اآلخذ بنفوس أول ت املكيني وملا يكـن الـدين 

و  شــت أن عنايــة هللا بــه، وبدينــه وانــت خلــ" هــذا إ  القليــل.  قــد ومــل، وملــا قــد نــزل مــن القــرآن
اإلميــان العميــق واحلــار ، ولكــن ةاحــه البــاهر الســاحق والســريع ىف أتديــة رســالته، إيــا يرجــع ىف جــزء  

ومـا بـدا مـن صـالبة  ،ه طبعه ومجيل خلقه وما عر  من صدقهثودما ش صية حممد  إىلوبري منه 
 أليس هو من أدبه ربه فةحسن أتديبه؟ .دته، عوده وقوة عزمه وثبات إرا
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مل يكن اليوم احلاسم ىف نري  اإلسالم هو يوم مولد الرسول الكرمي، ومـا وـان مـيالد املسـيأ 
مبعجزة أعتربت دليال على نبوته، وما مل يكن يوم بعثه وما وان بعث موسى ىف بىن إسـرائيل بشـريعة 

ان يـوم هجرتـه "ص" مـن التوراة فكان ذروة الد نة اليهودية وقمة أنبيائها السابقني والالحقني، بل و
حيــث وــان اللــني،  إىلاملدينــة .. مــن حيــث إشــتد البــةس، وأنغلــق العقــل، وقســى القلــب،  إىلمكــة 

 إىلحيث وان أهل يثرب ىف إنترار املصطفى، و  إىلوانفتاح العقل، ورمحة القلب، وأرحيية النفس .. 
مـر بعـد مـوت رسـول هللا حيث وانت يثرب نفسها على موعد مع التاري ، وهو ما أدروـه الفـاروق ع

مــن احلــواد  مــا يفــرض التــةري  لضــبط الــزمن، وتنرــيم األحــوال، فلــم قــد  ىجــر بعــد أن بســنوات، و 
العــــامل ..  إىلأبـــدع مـــن اهجـــرة حـــداث وفعــــال ومعـــىن ومبـــىن يبـــدأ منــــه اإلســـالم رحلتـــة ىف التـــاري  .. 

 واإلنسان .. والعقل. 
احلبشـــة، ولكنهــــا  إىل، فقـــد ســـبقتها اهجــــرة املدينــــة هـــى أوىل اهجــــرات إىلومل تكـــن اهجـــرة 

 إ اهجرة األو  أعمــق اهجــرات وأوثرهــا د لــة ىف التــاري  وأتثــريا ىف حيــاة اإلســالم واملســلمني.  فــ
بـــذ ً واحتمـــاً ، وســـالحاً شـــهروه يف وجـــه الوثنيـــة الغامشـــة،  العقيـــدةوانـــت يف ســـبيل مـــثال  احلبشـــة، 

إ   اهجــرة وأمـامـن التضــحية والبـذل يف سـبيل مـا آمنــوا بـه. املؤمنـون احتمالـه  يطيــقلتـدرث مـدي مـا 
فكانــت أتسيســاً لدولــة املدينــة، الدولــة األوىل، واحلكومــة األوىل، واجملتمــع األول ىف اإلســالم. يثــرب، 

فقد استقبلت يثرب مسلمى مكة يوم اهجرة وهم جمرد "بـذرة صـغرية مؤمنـة" آمنـت مبحمـد لصـدقه، 
من حمبته ورمحتـه، فـإذا هبـا متـنأ هـذه البـذرة وـل ثراهـا الطيـب ومائهـا العـذب وتوسعت قليال ملا ألفته 

وهوائهـا املـنع  لتنمــو وتأعـرع وتنــتج أعرـم الثمــر غـذاًء للبشـرية ولهــا. فقـد اســتحالت البـذرة مدينــة  
واملة، وصارت اجلماعة الصغرية دولة فتية سـرعان مـا تصـدت ألعـدائها مـن أصـحاب األواثن بقـوة 

عقيدة معا، لتجعل من عقيد ا اجلديدة منارة للعقل والوعى، ومن عزميتها املتجـددة حائطـا العزمية وال
ونس العامل القدمي البائد الرـامل الـذى أهـدر العقـل ابلوثنيـة، ووسـر   إىلضد الطغيان، وهى ىف سبيلها 

إن يثــرب هــى الــروح ابملاديــة، ومســ  فرديــة اإلنســان ابلنزعــة القبيلــة، فــإذا وــان اإلســالم حقــا ثــورة، فــ
مدينـة الثــوار الــت أسســت بنياهنــا علــى اإلخــاء بـني املهــاجرين واألنصــار، وعلــى العــدل بــني املســلمني 

 واليهود .. ومن هنا نبدأ ..
 

 قبائل املدينة ..  بني األرجاء .. اإلخاء يعم أوال: 
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د ايــرو  مــن الفضــاء املكــى الضــيق، أخــذ حممــ إىلىف ســعيه لتوســيع رقعــة الــدعوة، ونزوعــه 
حنيفـة فقـد  وبنـويعرض نفسه على وفود القبائل امل تلفـة الـت تت ـذ لنفسـها آهـة، فةمـا ولـب "ص" 

ن حنـن ابيعنــاث وآوينـاث مث ظهــرت بنـا، أيكــون إ أرايــتعـامر فقــد سـةلوه: " بنــورداً منكـراً، وأمـا  وهدر 
أن يشـرح  حـاولا ملكية يقسم مغاهنما منـذ اليـوم. وعبثـ إىل". ولكنه   يدعو  من بعدث ؟ األمرلنا 

دونـت، فـإذا ظهـرت وـان األمـر  العـربحنورا هدفا لسهام  أفنجعلهم .. فقد انصرفوا عنه قائلني: "
وفـد .. وـل وفـد يعتـذر بشـئ .. فمـا يبايعـه إ   إىل وفـدمـن  وهكـذا،. (1) لغريا،   حاجة لنا بـت"

بستة من ايزر  مـن أهـل  واسماملالتقي يف أحد حت  .. واألجراءبع  العبيد والنساء واملستضعفني 
يـدعون قـومهم مـن ايـزر  واألوس  وأخـذوايثـرب،  إىليثرب وعرض عليهم اإلسـالم فةسـلموا وعـادوا 

ثنــا عشــر رجــال مــن ايــزر  إفيـه مــن األنصــار  فقــدمقبــل موســم احلــج، أاإلسـالم. واســتدار العــام و  إىل
علــى أن   يشــرث  مــنهموابيــع وــال  ( وأعلنــوا إليــه إســالمهم،واثنــان مــن األوس، ولقــيهم الرســول )

و  أييت ببهتـــان يفأيـــه بـــني يديـــه ورجليـــه و  يعصـــي  و دهأابد شـــي ا و  يســـرق و  يـــزين و  يقتـــل 
معهــم مصــعب بــن عمــري وابــن أم مكتــوم ليعلمــا مــن أســلم مــن  الرســولالرســول يف معــرو . وبعــث 

يــام، حــت إذا اســتدار العــام وجــاء موســم اإلســالم. وقامــا مبهمتهمــا خــري ق إىليثــرب القــرآن وليــدعوا 
"بيعــة العقبــة الرســول مــن يثــرب ثالثــة ومثــانون رجــال وامــرأنن وابيعــوه البيعــة الثانيــة  علــىاحلــج قــدم 

  .(2)"الكربى
 واألوس ،يف يثــرب أمــر الــدعوة الــت محلهــا وفــدهم عــن حممــد فقامــت األوس تتســاءل وشــاع

ذهــب وفــد   مثيثــرب، واقتنــع مــن األوس بعــ  الرجــال، هــى القبيلــة األخــرى الــت تنــافس ايــزر  يف 
مـــن أمـــر األوس  وـــانالســـوق فلقـــوا حممـــدا وحتـــدثوا إليـــه وابيعـــوه، وعرفـــت مكـــة مـــا   إىلوبـــري مـــنهم 

فقــد وانــت يف يثــرب وحــدها جتــارة  .وايــزر ، فةرســلت إلــيهم يف يثــرب مــن حيــذرهم ولكــنهم مل يبــالوا
واحـــة  –علـــى خـــال  مكـــة  –الطعـــام. ويثـــرب  وجتـــارالســـالح، وحـــي الصـــاغة، وأســـواق الـــذهب، 

 يعتمــــد علـــى حســـن العالقـــات بيثــــرب. وغناهـــاخصـــيبة ذات حقـــول، فجـــزء وبـــري مــــن جتـــارة مكـــة 
مكــة.  يفقـري  أن حممــدا سـيرهر علـيهم ةهــل يثـرب هــؤ ء، فقـرروا أن يعزلـوه عــن أنصـاره  وأدروـت

مـنهم حـت ميـوت أو  الواحـديأوـون  وعكفوا على هؤ ء األتباع يعذبوهنم وما مل يعذبوا مـن قبـل، فـال
احلبشـة، وحتملـوا  إىلقـد هـاجروا  وانواحت من الذين   ،يعلن أنه ختلي عن حممد. وهكذا فتنوا وثريين

لعـذاب والفتنـة ممـن اتبعـوه أن لون علـذين خيضـا حممـد ونصـأ العذاب من قبـل مث عنـاء الغربـة والنفـي.
أهـــل يثـــرب خيـــربهم ابهجـــرة ويهيـــ هم  إىلري بـــن عمـــ مصـــعبيثـــرب. مث أرســـل  إىليهـــاجروا مـــن مكـــة 
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 عجـــبأُ حيـــث  ،تـــؤوى وـــل مـــن يريـــد أن يهـــاجر إليهـــا أن. وقبلـــت يثـــرب (3)  ســـتقبال املهـــاجرين
  تكــاد تقــاوم وابحتمالــه مــا  الــت جاذبيتــهاألنصــار بكــل مــا يف النــي، أعجبــوا بنبلــه وبلطفــه وبقــوة 

 الكرام األخلياء، أوثـر مـن اعتصـامه حبمـايتهموهم  به،أوجب هجرته إليهم من الشدائد، فاعتصموا 
 واعتنقوا مقدما دينه، وهو الطريد الذى غدا ضيفهم وسيدهم.  ،هل

جــاء رجــال مــن يثــرب فتعاهــدوا مجيعــا علــى أن يقــاتلوا  مثحممــد،  إىلمصــعب حيمــل النبــة  وعــاد      
ون مــن األوس وايـــزر  خيرجــون خمتفـــني، ليلقــاهم املســـلم املهـــاجرونجنـــب، وبــدأ  إىلاملعتــدين جنبــا 

النــــاس علــــى يثــــرب، بعضــــهم خيــــر  مت فيــــا  وتــــدافعوإوــــرامهم ..  همئيــــواإمــــرحبني يتنافســــون علــــى 
سرا  قـري  الـت جهـزت ابلسـالح ملنـع اهجـرة. ويومـا بعـد  حدىإن اعأضته إوبعضهم يتهية للقتال 

يال يتعــرض النســاء قــد هــاجروا .. مـنهم مــن تـرث الزوجــة واألو د لكـ حممـديـوم وــان معرـم أصــحاب 
 .(4) اومنهم من صحب أهله، فلقي النساء ما مل يلقينه من قبل أبد ،ألذى جنود قري 

إليهـا قـد هـاجروا وـانوا بنـو قيلـة  فةهلهـا مـن  شئ آخر خيتل" متاما عن مكة .. يثرب وانت
ن جــذع فــرعني مــ إىلهــؤ ء القــادمون اجلــدد  وتفــرع ،مــن جنــوب اجلزيــرة العربيــة واســتقروا يف الواحــة

 قبيلتـني متميـزتني، تتكـون وـل منهمـا مـن عشـائر خمتلفـة إىل حتولـواواحد  ا األوس وايزر ، ومن مث 
مــن األوس وايــزر  ميلكــون، واألجــراء  الســادةف ،الثــروة فيمــا بيــنهم يــؤجج العــداوات ىعلــ والتنــافس

مل يرنـوا مكـاا  علـى ديـن واحـد وهـم  معـونتسـكاهنا   ق، و جنـب مـع عبيـد األرض إىليعملون جنبا 
  وممـا يقـام تشـرفا هبـا مـن أصـنامها مـن هـدا إىلقـدم يممـا  ويثـرونوالكعبة، يستعلون بـه علـى العـرب 

 . (5) أسواق
عـــرب الســـنني بســـكاهنا العـــرب ومـــنهم مـــن أنشـــة يف يثـــرب معاصـــر املدينـــة يهـــود اخـــتلط  وقـــد

 قينقــاعثــال  عشــائر: بــين  إىلومراعــي لل نــازير وبيــون للهــوب. ووــان يهــود يثــرب ينقســمون  لل مـور
. ويف حـى الصـاغة ةالصاغوبين قريرة وبين النضري .. أما بنو فينقاع فاستقلوا حبي يف يثرب هو حى 
. ووـان وبـار التجـار مـن ابلـرابهذا، يتكرس ما متلكه يثرب من الـذهب، وتقـع املصـار  الـت تقـرض 

قبيلــة بــين قينقــاع هــذه متلــت  ووانــت .حيتــاجونهــذا احلــي ليقأضــوا عنــدما  إىلاجلزيــرة ولهــا يلجــةون 
 ويفرءوس املــال الــت توظــ" يف صــناعة األســحلة وغريهــا مــن الصــناعات ويف متويــل القوافــل،  معرــم

األرض.  اسـتغاللجتارة الذهب. وقد وجـد بنـو قنيقـاع هـذا األسـلوب مـن ا سـتغالل أوثـر رحبـا مـن 
ا يقـدرون اجلـاه الـذى مينحـه امـتالث األرض ة، فقد وـانو رقري وبيناليهود اآلخرون من بين النضري  أما

علـى الزراعـة. وهـذا آثـروا أن خيتلطـوا ابألوس وايـزر ، وأن خيرجـوا مـن  اقتصـادهيف بلد يعتمد معرـم 
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 احلقــــولوأن يوظفــــوا أمــــواهم يف الزراعــــة، فــــامتلكوا احلــــدائق الواســــعة ووثــــريا مــــن  املســــتقلة،أحيــــائهم 
  .(6) واملراعي

أخـرى، أوثـر قابليـة  اجتماعيـةمع أوثر تقدما من جمتمع مكة. هنا عالقـات يثرب ومجت وانت      
يستعبد دائنه العرم إذا عجـز عـن الوفـاء ومـا   أنله لل ضوع لتعاليم حممد، فاملرام اليهودى مل يكن 

امرأتــه ليكرههــا  أو مل يكــن لــه احلــق يف أخــذ فتــاة املــديىنو . واملــدينوــان حيــد  يف مكــة بــني الــدائن 
  –مهمــا يكــن حرــه  –يف قــري . واألجــري يف األرض  حيــد غــاء اســتيفاء لدينــه، ومــا وــان علــى الب

كــان يســـتطيع أن خيتــار مـــن ف ،حيــرس القوافــل واملصـــار  الـــذىوــان أعلــى درجـــة مــن العبـــد املكــى 
األبــد،  إىلالعبـد املكـي الـذى وـان يرسـ" يف قيـود التبعيـة  عكـسيبـيعهم عرقـه علـى أيـة حـال، علـى 

مالــت،  إىلوــانوا يلتصــقون ابألرض نفســها وينتقلــون معهــا مــن مالــت   يثــرب،ض يف وحــت عبيــد األر 
  .(7) ميلت عمله وانوإن  ة .. حياة العبد، وما وان يف مك ميلتومل يكن املالت 

حل" جوار معهم، ويف ظل ذلت  بعقدالعرب أول األمر أن أيمنوا شر يهود،  حاولقد و  
م يهود على وجودهالف افت  نشاطهم، م وميارسوا احلل" استطاع بنو قيلة أن يواصلوا حيا

 
ُ
يهود عن الخا  بنو قيلة أن قليهم  حتاحلل" الذي بينهم وصرح الشر منهم  واب، وقطعص  غتَ امل

بين سامل بن عو  بن ايزر ، وسوده احليان بين  أخوبن العجالن"  مالتشب " أن إ أرضهم. 
بضعة ومثانني من رءوسها، فانكمشوا خائفني  فكان هو الذي تصدي ألفاعي يهود وقتل قيلة،

 وقد" واجلوارأحياء العرب يستجدون احلماية  إىليف بيعهم ومعابدهم ولما دخلوها، وجل وا  يلعنونه
يثرب بعد ذلت، ما شب بني األوس  منمكن هم  وإياذلوا وانكسرت شووتهم وقل امتناعهم". 

ة. بضرامه لت لو هم األرض الطي إهابوا على يهود ووضعوا، وسهر الوايزر  من خصام خب فيه 
من القرن األو  إ   –قرون قبل اإلسالم  بضعةوبدأت مرحلة مرلمة يف نري  يثرب، استغرقت 

بني األوس وايزر ، يف ول حرب منها نلمأ أثر  احلروبمل تنطفئ فيها ار  –السادس للميالد 
يبيث يأبص ابألوس وايزر  الدوائر، ليميل مع ا العدو. هناثاليهود يف تدمري الوجود العرم 

واملستعمرات اليهودية مشا  احلجاز تزداد ثراًء مبا تستنز  من خري  ،املهزوم ويسلباملنتصر منهما 
 .(8)، ومرافق البالد احليوية يف قبضة خمالب النسر الروماين األرض

ة مــن فــرض ســيطر ا فلــم تــتمكن أى جمموعــ ،جتمــدم، وــان املوقــ" قــد 617حبلــول عــام و 
ذلــت  يفووــان الصــراع قــد أهنــت قــوى اجلــانبني وحلفــائهم. وبلغــت احلــرب األهليــة ذرو ــا  وتفوقهــا،

 النضـرياليهود من بـىن  حلفائهم بياً معإالت أحرز فيها األوس انتصاراً  وهى" بعا "العام يف معروة 
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دأ اجلميــع يــدروون أن أمــل يثــرب مثــاره الفعليــة. وبــ وجــين ن يتمكنــوا مــن اســتغالل انتصــارهم،أدون 
. (9) عليا، على الرغم من اسأابة العرب الراس ة ابلنرـام امللكـي لسلطةاألوحد يتمثل يف أن ختضع 

على اختيار حاوم واحد هو عبد هللا بـن أم بـن  و أوشت أهل يثرب مجيعا أن يتفقوا للمرة األ وقد
ا  حـت وـان التقـاء اليثـربيني مبحمـد، مث وصـول  سـتقبال التـ جبينهسلول .. وبدا هو يستعد ويهيئ 

 . (10) يف نفسه أم ابن سرهاأورائهم حممد، فتوق" ول شئ، و  ومناملهاجرين إليهم 
 أدروـوا، 620احلـج عـام  موسـم ليثـرب السـتة خـال حجـا عرض حممد نفسه على  وعندما

رسـالة التوحيـد الـت  أمـان أم. على الفور أن ني هللا ميكن أن يكون زعيماً أوثـر حيـاداً بكثـري مـن ابـ
جنـب مـع اليهـود  إىلالـزمن جنبـاً  مـنأيت هبا فلـم تكـن مصـدر إزعـا  هـم، فلقـد عاشـوا ردحـاً طـويالً 

مسـتوى  إىليفـ  منزلـة راب ـم القدميـة  اسـتعدادحت اعتادوا فكرة وجود إله واحد، ووـانوا علـى أم 
اليهود ألهنم   ميلكون وتاابً مقدساً خاصاً هبـم،  دون مستوى أهنماجلن واملالئكة ماداموا قد أحسوا 

أن يتلقوا دعوة حممـد القائلـة ةنـه  ابلغةومن مث أسعدهم سعادة  ،"  يعلمون العلم قوماً وألهنم وانوا "
د علــى الفــور، وراود ــم اآلمــال العريضــة ليثــرب  وأســلموانــي للعــرب وأنــه قــد أيت إلــيهم بقــرآن عــرم 

(11).  
فإنه مزقت األوس وايزر ،  التاحلروب  إىلتاري  ةن يضي" حراًب جديدة هم ال حنيو 
حياة يثرب قرواً ستة،  خضبتالصفحات الداميات الت طاو ً  ىق" بعد بيعة العقبة الكرب عاد فو 

األنصار، فةصبحوا بنعمته إخوااً.  املؤمننيهللا هبا على  ليبدأ صفحة جديدة آبية اإلسالم الت من  
وانتثر من شتات القوم، وأن تزيل ما تراوم يف قلوهبم من  تفرقعربة، أن جتمع العقيدة ما  ووانت

قدم يوذجًا رفيعًا للتآخي أو حيث  .(12) امل ضبة ابلدماء جاهليتهماثرات وأحقاد، وتنس  
. فالرجل الذى وان أعداةه يزدادون فرقًا منه ووجاًل، وان حيري الش صي" يف سلووه هاملؤاخا"

األمة، والت وانت، رغم ايطر الدائم الذى تواجهه، جمتمعا ينعم بسعادة  أفرادعميق بني  حبب
من املسلمني،  غريهوان حممد يرف  أن يقيم فجوة من ا عتبارات الشكلية بينه وبني إذ   ،غامرة

ته يشاهد وهو جالس على سجي وانووان يكره أن خياطبه أحد ةلقاب التشري" الطنانة، ووثرياً ما  
طوال رسالته أى هالة قدسية أو زمنية  الرسوليستشعر  لمف .(13)"رض املسجدأ ودون تكل" على

بشر وأنه   يفأق عن أى صحام، ومن قوله: إيا  أنهمن سلطان أو ملت، ووان يردد للصحابة 
العبد وأجلس وما قلس العبد. ووان قالس أصحابه من  أيولأا عبد من عباد هللا آول وما 
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ويعود مرضاهم. ودائما وان يدعو أصحابه  حأام آدمية املساوني  ويؤاولهملفقراء واملساوني ا
  .(14) مجيعاوالبشر 

أن  واألنصـارمـن وـل املهـاجرين  طلـبعندما شرع حممد ىف بناء املسجد األول "قباء" فإنـه و 
عمـل حبماسـة يقـودهم علـى ال املهـاجرين.. وتقدم حممد يعمل بنفسـه.. وأقبـل الشـباب مـن يهيعملوا ف

وا حممــداً يعمــل أمــن العمــل، ولكــنهم ر  األغنيــاءعلــى ابــن أم طالــب وعمــار بــن  ســر. وحتــر  بعــ  
حممـد أن يلقـي يف قلـوهبم احـأام العمـل اليـدوى، بـال جـدوى  وحـاولفةقبلوا متبـاط ني ثقـا  وـارهني، 

آخر   يفضـل العمـل اليـدوى  الثقافة والرباعة يف التجارة ، وأى عمل عقلي أن.. حاول أن يقنعهم 
 .(15) عمل شرفه فلكلأبداً، 

" قـــد متثلـــت ىف عهـــد "املؤاخـــاة" بـــني املهـــاجرين املدينـــةغـــري أن ايطـــوة احلابـــة ىف تكـــوين "
 –جــل شــةنه  –تنفــت أبــدا، وهللا  فـال املســلمنيرابطــة حضـارية جتمــع بــني  شــكلواألنصـار، والــذى 

املـــؤمنني يف  مثــل(: "وقــال الرســـول ) ،املؤمنــون أخـــوة"  يــاإبقولـــه: " حمكمــايوثقــه يف األمــة توثيقـــا 
وتعـــاطفهم مثـــل اجلســـد الواحـــد إذا اشـــتكي منـــه عضـــو تـــداعي لـــه ســـائر األعضـــاء  وتـــرامحهمتــوادهم 
املهاجرين ومن نزلوا عنـدهم وأسـكنوهم معهـم، ويـذور  النبويةوتب السرية   وحتصي. واحلمي" ابلسهر

سـعد بـن الربيـع النـازل عنـده لـه، إذ يقـول أنـه عـرض عليـه  رامومدى إ املهاجرعبد الرمحن بن عو  
 ــاجر معــه زوجتــه، فعــرض عليــه أن ينــزل لــه عــن إحــدى زوجتيــه. ورأى الرســول  وملأن يقابــه مالــه، 

املدينــــة  إىلبــــني املهــــاجرين واألنصــــار بعــــد مخســــة أشــــهر مــــن مقدمــــة  املؤاخــــاةيؤوـــد هــــذه  أن هللا 
مـا تقتضــيه  إىلبــة ويؤنسـهم مــن مفارقـة األهــل والعشـرية، فةضــا  وحشـة الغر  املهــاجرينليـذهب عـن 

بـذلت بـني  وآخـيالتوار  بني املهاجرين واألنصار، و  ،العامة بني املسلمني من احلق واملؤاساة األخوة
مــن املهــاجرين  مخســنيمخســة وأربعــني مــن املهــاجرين ومخســة وأربعــني مــن األنصــار، وقيــل بــل وــانوا 

 (16) حــت نزلــت ســورة األنفــال القــراابتانوا يتوارثــون هبــذه املؤاخــاة دون ومخســني مــن األنصــار، فكــ
  الت منعت توار  غري ذوى القرىب من الرحم.

 حتققـتاجتماعيـا بـال شـت، عقـدا هـذه املؤاخـاة البعد احلضارى املعنوى، مثلت  إىلوإضافة 
علــى وحــدة  املؤسســةة بــه مســتو ت عاليــة وعميقــة مــن الــدمج والــتالحم اللــذين أمثــرا وحــدة العصــبي

ألن مضـــمونه ومقاصـــده  اإلســـالمالعشـــرية، وهـــو إةـــاز مـــا وـــان حيـــد  يف الواقـــع العـــرم إ  بفضـــل 
مثــل هــذا ، إذ اجلــاهليونعرفهــا وتعــار  عليهــا  الـت" اإلجــارة"و" اجلــواروبــني " بينــه ابعــدت إسـالمية
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 واجبــات القائمــة يف ثالثــة ميــادينليتســاووا يف احلقــوق وال املتــآخوناإلخــاء عقــداً اجتماعيــاً الــتحم بــه 
(17)  : 

الـــت يقتضـــيها  واملعنويـــةاحلــق .. ويشـــمل النصـــرة يف الــدين ، والتـــآزر يف وـــل اجلوانـــب الروحيــة  – 1
 التدين بدين واحد، هو اإلسالم. 

 ومصادره. املادىويف املؤاساة .. وتعين املساواة وا شأاث العمومي يف أمور املعاش  – 2
 ر  .... وما يتوار  ذوو القرم واألرحام. ويف التوا – 3

)األنفةةةةال:  أو  بــــبع  يف وتــــاب هللا" بعضــــهماألرحــــام  وأولــــواوحــــت بعــــد أن نســــ ت آيــــة "      
 –يف التنرـــيم ا جتمـــاعي  – إةـــازاالتـــوار ، فـــإن الــتالحم يف احلـــق ويف املؤاســـاة ظــل  بنــد(... 75

احلميــة والعصــبية ذات املضــمون اإلســالمي  بنــاءيف قائمــاً بــني املهــاجرين واألنصــار ... يعمــل عملــه 
ابلســ ط علــى  مــدفوعاً  –ورمبــا تصــور النــي يف حلرــة مــن اللحرــات  بــل  .بــني رعيــة دولــة اإلســالم

حتطـــيم عالقـــات العائلــــة  إمكـــان –اإلســـالم  إىلالقبليـــة والعصـــبية اللتـــني حالتـــا دون تســـارع النــــاس 
متامــاً. غــري أن الســنتان األوليــان مــن  جديــدإيــديولوجي  وإنشــاء بنــاء اجتمــاعي /، والعشــرية والقبيلــة

عصبيات اجتماعية   ميكـن إلغاةهـا بـل موازنتهـا ببعضـها  بوجودإقامة الني ابملدينة ورستا ا عأا  
للتضـامن علـى مـا  مصـطنعةال تبقى هناث حاجة لوسـائل أخـرى ، فالتوازنىف ظل سلطة تضبط هذا 

وانت تعقد أحالفاً فيما بينها لدعم   املتصارعةالقبائل اجلاهلية ، فالً اعتاد عليه اجلاهليون واحلل" مث
اإلســـالمية مجاعـــة واحـــدة فـــإن أمـــراً وهـــذا   ميكـــن  اجلماعـــةبعضـــها يف وجـــه الـــبع  اآلخـــر، وألن 

احللــ"   مســوا لــه، بــل إن حلفــاً بــني قبيلتــني أو عصــبيتني   ميكــن إ  أن  وــانتصــوره، ومــن هنــا  
وهــذا مل يــرض النــي أن يســمي تلــت العالقــة ، القبائــل والعصــبيات األخــرى ضــد بعــ  موجهــاً يكــون 

املفــرد  انتـزاعورمبـا جـرى . (18) إيالفــاً " أو" أتليفـاً حلفــاً، بـل بـاه " واملهـاجرينالتضـامنية بـني األنصـار 
نعمـة ذوـروا او  تفرقـوا، و  مجيعـاً حببـل هللا  واعتصـموامن القرآن إذ ورد فيه يف معرض التضامن ذاته: "
بنعمتــه إخــوااً، وونــتم علــى شــفا حفــرة مــن  فةصــبحتمهللا علــيكم إذ ونــتم أعــداء فــةل" بــني قلــوبكم 

 .( 103)سورة آل عمران / لكم آ ته لعلكم  تدون" هللاالنار فةنقذوم منها. وذلت يبني 
أخـرى تنريم املؤاخاه هذا على أنه استمرار من احية، وانفصال مـن احيـة  إىلوهنا ميكن النرر 

نرـــام أخالقـــي علـــى وبـــين  مـــع البنيـــة القبليـــة العربيـــة الســـابقة علـــى اإلســـالم. وهـــو ميثـــل إتصـــا  ألنـــه 
حتقيـــق الصـــاا  إىلالقبائـــل العربيـــة، والـــت وانـــت ترمـــي  لـــدىاملـــروءة، وهـــى النزعـــة اإلنســـانية القدميـــة 

اجلديــد الــذى  إىلفريجــع  وونــه إنفصــا أمــا  و الفقــراء واملستضــعفني.  رعايــة إىلالتعــاون، و  إىلالعــام، و 
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نطبــق يشــمل املســلمني مجيعــا، أى لنرــام األخالقــى ليهــو توســيع نطــاق هــذه الو "ص" أيت بــه حممــد 
، أو علــى حتــال" مــن عــدة قبائــل ىف مواجهــة فحســبعلــى األمــة ولهــا   علــى أفــراد قبيلــة واحــدة 

فى ابحلب او الـأاحم ومن مث فإن اإلخاء بني املسلمني مجيعا   يصبأ فقط جمرد شعور عاط. خرىأ
مــع اآلخــرين، بــل يكتســب صــفته السياســية والتةسيســية وجــذر وقاعــدة لألمــة الواحــدة الــت تربطهــا 

حيــث يقــول  إىلعقيــدة اإلســالم، فــال تتوقــ" عنــد مســميات القبائــل، و  موانــع اجلغرافيــا، بــل متتــد 
اإلسـالمى فكـرة جوهريـة هـى  الناس   إله إ  هللا حممد رسـول هللا، ووـذا يأسـ  ىف الفكـر السياسـى

أولوية األمة على الدولة، وهو أمـر يزيـد مـن صـعوبة التكيـ" اإلسـالمى مـع املفهـوم الغـرىب املعاصـر لــ 
 "الدولة القومية" والت تبقى مبثابة اجلذر العميق للحداثة السياسية. 

 إىلكانـت نرـر م ف فسـه،ن األمة إىليف نررة املسلمني األوائل قد استمر مؤثرا مفهوم القبيلة غري أن 
مـر املسـلمون أيضـاً أن يقيمـوا احليـاة الش صـية أُ  وقـد اجملتمع اجلديد ما تزال ختضع للمفاهيم القبلية،

الــدم أو لإلخــالص القــدمي للقبيلــة، أن يعــوق وحــدة  لرابطــةعلــى أســس هــذه الوحــدة، فــال يســمحوا 
 وــذلتو  .مســلماً مهمــا تكــن قبيلتــهفــرق متنــاحرة، فيجــب أ  حيــارب مســلم  إىل حييلهــااألمــة أو أن 

للقـــوم، وبـــني العصـــبية الراملـــة يف هـــذا  العـــدلييـــز بـــني الـــو ء احلـــق واحلـــب  أن هللا  رســـولعلمنـــا 
  يعارضــــه فحســــب، إيــــا ألنــــه حلقــــة يف سلســــلته،  اإلســــالما نتمــــاء ... فــــاألول مقبــــول،   ألن 
عصـــبية  عـــن فلقـــد هنـــي رســول هللا يف بنائـــه األعرــم،  ولبنــةوخطــوة علـــى طريــق جامعتـــه الكـــربى، 

والـــدم، والـــت   متيـــز بـــني املضـــمون العـــادل وغـــري  العـــرقاجلاهليـــة، املمزقـــة للشـــمل، واملؤسســـة علـــى 
  . والرتمذي رواه البخاري ."فإهنا منتنه دعوها: "فقالالعادل  جتماعها ومحيتها، 

ولــيس علــى  إنســانيا،" امل تــارة "علمنــا أن رابطــة القــوم إيــا قــب أن تتةســس علــى املعــايري بــل      
هــى معيـار رابطــة القـوم وجامعتهـا، وهبــا صـار بــالل  والثقافـةاملعـايري الـت   يــد فيهـا لإلنســان، فاللغـة 

الفارسي عراب، عندما اختاروا العربية لغة ومنحوا فكرها اإلسـالمي  وسلماناحلبشي وصهيب الرومي 
 واألبالنــاس: إن الــرب واحــد،  أيهـاخطــب فقــال: "  .. علمنــا الرســول ذلـت عنــدماوا نتمــاءالـو ء 

. فهــو عــرم العربيــةواحــد. وليســت العربيــة ةحــدوم مــن أب و  أم، وإيــا هــى اللســان، فمــن تكلــم 
موقـ" اإلسـالم مـن حـب اإلنسـان قومـه  عـن األسقع رسول هللا  بنوعندما سةل الصحام واثلة  

ي عنهـا اإلســالم ؟ وـان متييـز الرســول بـني ألــوان يف عصـبية اجلاهليـة الــت هنـ ذلــت؟ ... وهـل يـدخل 
 :  تبعا للمضمون ... مضمون احلب والو ء ..... فلقد سةله واثلة للقوماحلب 

 رسول هللا: أمن العصبية أن حيب الرجل قومه ؟    -
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رواه ابةةةن ماجةةةة ) "الرلـــمولكـــن مـــن العصـــبية أن ينصـــر الرجـــل قومـــه علـــى   ،الرســـول: " فةجـــاب
واملضـامني العادلـة،  املعـايرياحلب الـذى مينحـه اإلنسـان لقومـه إذا مـا أتسـس علـى ف .( واإلمام أمحد

ومبادئه: هو رابطة انتماء بشـرية وواقعيـة بـل  وقيمهنتفي التناق  بينه وبني معايري اإلسالم وروابطه اف
وإمكاا ــا  طاقا ـا يسـتثمربـل أنـه  ســتنكرها،يو  ينكرهـا أو  اإلسـالم،وفطـرة إنسـانية،   يتجاهلهـا 

  .(19) دولته وتوحيد أمته وتطبيق شريعتهيف إقامة 
"  الشــهادةيف ســبيل األهــل والعشــرية والقــوم يف مرتبــة " والقتــلالفــداء  يضــع رســول هللا  رأينــا بـل
قتـل دون مالـه فهـو شـهيد، ومـن قتـل دون  مـناملال والـنفس والـدين فيقـول: " سبيلالقتل يف  وحال
 .( رواه الرتمذى) "فهو شهيد هلهأدونه دمه فهو شهيد، ومن قتل دون فهو شهيد، ومن قتل  دينه

يف ســـبيلها عـــن الـــدائرة  والفـــداءتنـــوع ميـــادين الـــو ء وا نتمـــاء   خيرجهـــا و  خيـــر  احلميـــة هـــا ذلـــت 
. ؟ ويف خدمـة أى شــئ هــذا ا نتمــاء؟ الــو ءاإلسـالمية، ألن املعيــار يف وــل ذلــت هـو مضــمون هــذا 

مفهـوم  إىلتني جـوهريتني ىف املـنهج اإلسـالمى و ـا التـوازن والشـمول معـا ىف النرـر وهنا تتضأ لنا ب
لكـل شـ ون الـدنيا،  –الـدين  –شـمول اإلسـالم فاألمة وما صاغه القـرآن الكـرمي، والنـىب املصـطفى، 

الـدنيا هـذه، وإيــا يعـين ضـبطها مبعــايريه وحكمهـا مببادئـه وتوظيفهــا  لشــ ون  يعـىن اإللغـاء والتجاهـل 
ــــاة والعمــــران ...  مقاصــــدهيدمــــة  األمــــة   يعــــىن  ورســــالةوــــون اإلســــالم ديــــن اجلماعــــة   وإنيف احلي

أو الشــــعب، وإنكــــار مــــا هــــذه  العشــــريةالتجاهــــل و  اإللغــــاء لذاتيــــة الفــــرد أو األســــرة أو القبيلــــة أو 
 وإيــا يعــىن توظيــ" وــل هــذه الوحــدات يف ومتــايزات،الكيــاات اجلزئيــة والداخليــة مــن خصوصــيات 

متثــــل فيــــه البنيــــان الواحــــد ولبنــــات متســــقة   –واجلماعــــة  األمــــةبنــــاء  –إطــــار البنــــاء األعــــم واألمشــــل 
  .(20)املرصوص

 دعــــد   – اجلديــــدةاألمــــة  –دســــتور دولــــة املدينــــة، وهــــو يتحــــد  عــــن رعيتهــــا ونالحــــ  أن 
نـت مفـردة ومـا وا  يأوهـاقبائلها، وحتد  عما ها من حقـوق وواجبـات. فهـو مل يتجاهلهـا، وأيضـا مل 

اإلسالمية الت تتناصر فيهـا: الـرب  املضامنيوقائمة بذا ا. مث هو قد حدد لوحد ا ولدعو ا وحلروتها 
العــــاملني... إنــــه التطــــوير هــــذه  إىلاإلســــالم فتحملهــــا  بــــدعوةدون اإلمث، وبنــــاء الدولــــة الــــت تــــنه  

روتهــــا، ويف مضــــمون الــــدعوة يف وظيفتهــــا، ويف آفــــاق ح –القوميــــة  – والعشــــائريةالكيــــاات القبليــــة 
التطـــوير ولـــيس اإللغـــاء ... ابختصـــار  .حتملهـــا، والـــت غـــدت دعـــوة ورســـالة اإلســـالم الـــتوالرســـالة 
الــــدعوة اإلســــالمية  خدمــــةيف  –وــــدائرة انتمــــاء صــــغرى   –" عصــــبيتها"و" القوميــــة: غــــدت "شــــديد
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 لقبائـل والشـعوب والقوميـاتل – اإلسالمحتت را ت  –العاملية، ومجرد لبنة يف بناء أمته املستوعبة 
(21).  

 الــــتد  ت عــــدد مــــن اإلةــــازات  –يف ضــــوء هــــذه احلقيقــــة  –نســــتطيع أن نبصــــر ومــــا      
ـــة اإلســـالمية   الـــدمجو " ا جتمـــاعي التنرـــيمميـــدان " يف علـــى عهـــد رســـول هللا  –مارســـتها الدول

تها. فدســتور هــذه الدولــة الدولــة اجلديــدة وعصــبي رعيــةتبلــور  وهــىاإلنســاين"  الــتالحم" والبشــرى" 
وحيدة جتمع املـوا  الـذين أسـلموا وحتـرروا  عالقةعندما حدد رعيتها مل يكت" برابطة ا عتقاد الديين 

يف  املــوا دمـج هــؤ ء  إىلبــل سـعي اإلســالم وهنضـت دولتــه  األحـرار،املسـلمني العــرب  إىلمـن الــرق 
" .. وهــذا نســباالــو ء " جاعلــةعصــبية نســبها، القبائــل الــت وــانوا أرقــاء هبــا قبــل التحريــر، ليكتســبوا 

)رواه .."القــوم مــنهم مــو : " رســول هللا  أحاديــثالتنرــيم ســن اإلســالم القــوانني الــت صــيغت يف 
فانــــدمج املــــوا  يف  .."( داود والةةةةدرام  رواه أبةةةةو) "حلمــــة ولحمــــة النســــب  الــــو ء" و( البخةةةةاري

ـــة الـــت وـــانوا  ل، واوتســـبوا عصـــبية ومحيـــة وحقـــوق وواجبـــات النســـب هبـــا مـــن قبـــ أرقـــاءالقبائـــل العربي
هــذه القبائــل .. ولقـــد مثــل هــذا اإلةـــاز يف التنرــيم ا جتمــاعي إضـــافة   ألبنـــاءوالعشــرية والقــوم الــت 

 .(22) غدت تكون أمة ورعية دولة اإلسالمتدعيم بنيان اجلماعة الت  يف وربى

فلـم يتكـرس بسـرعة،  نـت تتكـرر،وامروزيـة مفهـوم األمـة،  برغم ذلت فإن ردات عديدة عن و 
ترهـر بقـوة  نزعـة العصـبيةتـزل ، فلـم ته اإلنسانيةالفكرية ، بل ونصاع تهو بشكل هنائى، على جاذبيأ

أن رسـول هللا صــلي هللا مــن مــا روى يف غـزوة بــين املصـطلق  إىل ، مـثال، انرر. فــإذا بـدى مــا يهيجهـا
رجــل مــن املهــاجر رجــال مــن األنصــار،  مــن املهــاجرين واألنصــار، فكســع مجاعــةعليــه وســلم خــر  يف 

:   معشـــــر األنصــــــار، وصـــــر  املهــــــاجر:   معشــــــر األنصــــــارى  أن صــــــر  إىلفكـــــان بينهمــــــا قتـــــال، 
وســع   فقــالوا .النــي صــلي هللا عليــه وســلم، فقــال: مــالكم ولــدعوة اجلاهليــة ؟ ذلــتاملهــاجرين، فبلــن 

عليــه وســلم: دعوهــا فإهنــا منتنــة.  صــلي هللا هللارجــل مــن املهــاجرين رجــال مــن األنصــار. فقــال رســول 
يكـن  لـم. ف(23)ملدينـة لي ـرجن األعـز منهـا األذل"ا إىلرجعنـا  لـ نفقال عبد هللا بـن أم بـن سـلول: "

دائــــم مــــع املهــــاجرين، ووــــان هــــذان الفريقــــان يشــــعران  وفــــاقاألنصــــار، فضــــالً عــــن املنــــافقني، علــــى 
ن مث فقد إحتا  األمـر مراجعـات شـت، ومأصعب منهما مراسا.  همابختالفهما عن األعراب الذين 

فاإلسـالم يريـد احلميـة الـت وحماو ت متكررة من النـىب الكـرمي لتجـاوز الواقـع القبلـى ابملفهـوم الضـيق، 
وـان   الـتعصـبية اجلاهليـة    األمة، وترس  وحد ا وتـدعم حروتهـا ابملضـامني اإلسـالمية دائرةتوسع 

: أنـه قـال: قـال رسـول هللا  – عنـهرضـي هللا  –أم هريـرة  فعـن .يبـادر ابلنهـي عنهـا والتحـذير منهـا
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فمــات، مــات ميتـــة جاهليــة. ومــن قاتـــل حتــت رايــة عميـــة،  اجلماعـــةخــر  مـــن الطاعــة، وفــارق  مــن"
أو ينصر عصـبة، فقتـل، فقتلـه جاهليـة. ومـن خـر  علـى أمـت،  عصبة، إىليغضب لعصبة، أو يدعو 
  . "مىن ولست منه فليسعهد عهده،  ىذ  يفي ل، و امن مؤمنه يتحاشيضرب برها وفاجرها و  

وىف إطــار هــذا املــنهج اإلســالمى تتبــدى العالقــة اجلدليــة واضــحة بــني الفــرد واجلماعــة علــى  
ينطلــق مــن دائــرة الفــرد ليلــتحم " مــن الوجهــة اإلســالمية" اجلمعــياإلحســاس أســاس قاعــدة اإلخــاء. ف
فــالفرد مطالــب هنــا بلــون مــن ألــوان التنــاز ت وــل املفــردات ..   إىل أخــرىبــدائرة اجلمــع ليعــود وــرة 

وضــروراته لآلخــرين، ألن هــؤ ء اآلخــرين مطــالبون هــم وــذلت بلــون مــن  حاجاتــهالدائمــة عــن بعــ  
 نآهـذه العمليـة البسـيطة املعقــدة يف  نإالدائمـة عـن بعـ  حاجـا م وضـرورا م لـه،  التنـاز تألـوان 

 .أوـراه يف الـدين"  حـت يف أسـاس القضـية ولهـا "  تتم يف إطار جربية ضاغطة من أى لون، ألنـه 
واإلميــان. فـــإذا وـــان ذلــت وـــذلت يف أساســـيات  اإلنســـانمنطـــق العالقـــة بــني  حتكــم ةطوعيــة حبتـــ إن

أتويد أن هذا املنحي الطوعي ينسحب ابلضرورة علـى عمليـة  إىلالقضية ولها، فال أظن أننا حباجة 
د واجملمـــوع بعضـــا مـــن ضـــرورات املـــادة وبعضـــا مـــن يف إطـــاره الفـــر  يتقـــارضاإلحســاس اجلمعـــي الـــذى 

 . (24)عواط" الوجدان ..
يـــرف  أن يكـــون نـــب  التعـــاط"  ،مـــن الوجهـــة اإلســـالمية ،اجلمعـــي اإلحســـاسوـــان   وإذا          

، فإنـــه يبـــين الفـــرد إىلاجملمـــوع دون تنـــزل هـــذا النـــب  املتعـــاط" مـــن اجملمـــوع  إىلصـــاعدا مـــن الفـــرد 
أن الفـــرد   يعمـــل خادمـــا يف ملهـــي غـــري حمكـــوم  ووهـــ، أســـاس راشـــد هـــذا الصـــدد علـــى يففلســـفته 
هو سيد على األرض يتعامل مع جيل مـن املسـودين اآلخـرين، ولـيس يف اسـتطاعة قـوة  وإيابقانون، 

يف  طنينهـااألرض أن تقنع اإلنسان املسلم ةنه خلق من عنصر أدين، ألن جلجلة الـوحي تطـن  على
لتعــارفوا، أن أوــرمكم  وقبائــللقنــاوم مــن ذوــر وأنثــي، وجعلنــاوم شــعواب أيهــا النــاس أا خ  أذنيــه: "

يعمـل أجـل، ولكـن مـن حقـه وـذلت أن    أنعند هللا أتقاوم" .. وما دام ذلت وذلت فمـن واجبـه 
اجملتمــع الــذى  إىلمنــه  عدنــب  التعــاط" الصــا أن .يســتذله العمــل واآلخــرون مهمــا وانــت التربيــرات

ـــه نـــب  تعـــاط" إذا أعـــوز أو جهـــد أو حاصـــرته هزميـــة الشـــي وخة، أن أن يرتـــد إ ينبغـــيحييـــا فيـــه  لي
ول آفاق   بتفتيأول مفرداته البشرية يف ساعة العسرة، والتزامه   إىلا جتماعي ميد يد العون  التكافل

رقعـة املتـاح أمامهـا  وتوسـيعاإلمكان أمام هذه املفردات البشرية لتحقيق معين وجودها علـى األرض، 
 .(25) با حتواء الكامل إىلري" وانتهاء متاع النبدءا من ا ست
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أو وفلســفة  "اجلمعــى اإلحســاس" إىلاإلســالمية  النرــرةهــذه اإلطاللــة اياطفــة علــى طبيعــة  
 : (26)ماعة/ األمة تلهمنا أو تفسر لنا ظواهر ثال  أساسية عالقة بني الفرد واجللل

شـــاعر احلـــب واإليثـــار يف أعمـــاق علـــى اســـتنبات م ،العرـــيم القـــرآنحـــرص  هـــو هةةةذه الظةةةواهر أول
احلــس،  رائخيـر  منهـا فـ واحــدةصـهر اجملتمـع القـرآين يف بوتقـة  إىلوصــو   هعـرب آ تـه وسـور  املسـلمني

آلخـــرين .. أن القـــرآن يضـــع أمامنـــا يف هـــذا الصـــدد صـــورة حيـــة اباملشـــاعر  موصـــولمتـــوهج النـــب . 
 لقــدمــد عليــه الصــالة والســالم: "اجلمعــي اطقــة يف إنســان الوضــعية اإلســالمية األول حم لإلحســاس

 فلعلــت" رحــيمجــاءوم رســول مــن أنفســكم، عزيــز عليــه مــا عنــتم، حــريص علــيكم، ابملــؤمنني رءو  
ابخـــع نفســـت أ  يكونـــوا  لعلـــتابخـــع نفســـت علـــى آاثرهـــم أن مل يؤمنـــوا هبـــذا احلـــديث أســـفا" .. "

عرـيم مــن أجـل الكــل الـذى هــو الــذى هـو النــي ال الواحـدمـؤمنني" .. أن هـذا التصــوير الرائـع ملعــااة 
اجلمعي وراهرة من ظواهر فلسفة النرـرة اإلسـالمية يف  اإلحساساجلمع اإلسالمي يعكس صميمية 

  .البناء احلضاري لإلنسان بب
وحـدة  إىل: هى فلسفة الوحدة يف اإلسالم، بدءاً مـن وحـدة ايلـق، وانتهـاء الثانية الظاهرةو
 خلقكـمالـذى  وهوجمال وحدة ايلق يتعا  صوت القرآن: "بوحدات متعددة .. ففي  مروراايالق، 

واحــد   إلــه إ  هــو  لــهإ وإهكــمجمــال وحــدة ايــالق يتعــا  هتافــه اجلليــل : " ويفمــن نفــس واحــدة " 
حببـل هللا مجيعـا، و   واعتصـموااألصـوات : " هـذهجما ت الوحدة األخـرى تـأدد  ويفالرمحن الرحيم" 

ونــتم أعــداء فــةل" بــني قلــوبكم فةصــبحتم بنعمتــه أخــواا" .. أن   إذعلــيكم  تفرقــوا، واذوــروا نعمــة هللا
، ووحـدة القبلـةاملسـرية، ووحـدة املصـري، ووحـدة اإللـه، ووحـدة الكتـاب، ووحـدة  ووحدةوحدة املنبع، 

استشـــعار  إىل حـــافزةاهتـــا  .. وـــل أول ـــت جوانـــب مـــن فلســـفة الوحـــدة يف اإلســـالم، وهـــى فلســـفة 
الشـمولية الكــربى  الفلسـفةالــذى يتـةل" شـكله النهــائي مـن مفـردات هــذه قضـية اإلحسـاس اجلمعـي 

  .بب
بــــني القاعــــدة والقيــــادة، أن فلســــفة النرــــرة  املســــافاتهــــى إضــــاءة ف:  الثالثةةةةة الظةةةةاهرةأمةةةةا 

القيــادة إذا فقــدت قاعــد ا تصــبأ علــى الفــور ورقــة ذابلــة  أناإلســالمية يف هــذا الصــدد تــنه  علــى 
القاعـدة قياد ـا تصـبأ علـى الفـور هـى األخـرى قـوة هائلـة تصـب يف  فقـدتمعلقة يف الفراا .. وإذا 

مــن إحســاس مجعــي يــربط القائــد جبمــاهريه، واجلمــاهري بقائــدها .. وهــذا مـــا   بــدحمــيط الضــياع .. 
جوار أصحابه، ولقد حفر معهـم  إىلقد قاتل ، فحممد العريم أروع ياذ  العطاء صعيدهأعطي على 
قــد عــاد مرضــاهم، ولقــد واصــي حــزااهم، ولقــد فــرح لغبطــة اهــان ني .. وهــم  الدفاعيــة، ول حتصــينا م
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املــوت بعــد موتــه   اســتقبلواوــذلت وــانوا إليــه مــا وــان هــم .. لقــد افتــدوه ابلــروح واملــال والولــد، ولقــد 
  .بب وصحبه: ) غدا ألقي األحبة، حممدا حت يقول بالل بن رابح وةيا يستقبلون أحلي املواعيد

التعبــري عــن العالقــة املثلــى املرجــوة بــني الفــرد يف  اإلســالميةكامــل فلســفة النرــرة .. تت وهكــذا
واجلماعة، أو عن حالة اإلخاء ىف ظل األمة الواحدة، وذلت ىف إطار نـوع مـن التـوازن   يلغـى ذات 
الفــرد و  ملكاتـــه اإلبداعيـــة ايالقـــة واملتفـــردة، علـــى النحـــو الـــذى مارســـته الفلســـفات اجلمعيـــة والـــت 

هــرت اإلنســان ابســم اجملمــوع،  ومــا   يطلـــق إرادة هــذا الفــرد لتحلــق بعيــدا جبموحا ــا، أو لتعربـــد ق
بغرائزهـــا وشـــهوا ا ضـــد مصـــلحة اجملمـــوع فتنـــتقص منهـــا أو تتصـــادم معهـــا فيكـــون ىف ذلـــت الصـــدام 

وازن  دميا أو تعويقا للعمران البشرى، وتعطيال لرسـالة اإلسـت ال  اإلنسـاىن علـى األرض. فهـذا التـ
يتةســس علــى قاعــدة احلريــة الفرديــة، وىف الوقــت نفســه علــى اإللتــزام اجلمــاعى مبصــاا وغــا ت األمــة 
املسـلمة ابلقــدر الـذى قعــل مـن أفــراد األمـة األحــرار لبنـات حيــة ىف صـياغتها، إنــه ابختصـار، يرتكــز 

 على قاعدة العدل. 
        

 
   املدينة مع ني ىف جمتسلمامل.. بني الفضاء  ميلءالعدل اثنيا: 
يف اإلســالم وجــدت معــىن العــدل غالبــا علــى مــا عــداه، فهنــاث عــدل حــت  النرــربــت قل   أينمــا        

بعضا، وهناث عدل مـا بـني الفـرد واجملتمـع، وعـدل بـني الـدنيا والـدين وعـدل بـني  بعضهابني األد ن 
 الســماواتابلعــدل قامــت  والنســاء وعــدل بــني األغنيــاء والفقــراء واحلــاومني واحملكــومني، بــل الرجــال

 واألرض، وهللا تعا  يسمي نفسه العدل.
قائل إن نررية العدل قدمية، ةد أصوها يف فلسفة أرسطو. فالشـجاعة وسـط بـني  يقول قدو 
 يفوالكرم وسط بني التبذير والب ـل. ا  .. والعقـل هـو الـذى يعـني الوسـط. والـنق   اجلنب،التهور 

 إىل للوســطأرجــع حتديـده  –درســة العقليـني مـن فالســفة اإلغريـق وم  –هـذه النرريـة هــو أن أرسـطو 
والفضـائل لـيس  األخـالقالعقل، ومع أن ذلت يعني و  شت على التحديد، إ  أن العقـل يف جمـال 

املكـان السـليم فإهنـا تعجـز عـن  أدروـتاألداة الوحيدة أو احملكمة، فعقول األفراد تتفـاوت، وحـت إذا 
مروـب مـن غرائـز وعواطـ"، وهـو يعـي   اإلنسـانعند هذا املوقـ"، ألن محل اإلنسان على الوقو  

وبري على العقـل الفـردى الـذى لـيس هـو ابلطبيعـة   حد إىلوسط جمتمع وظرو  وبي ات متباينة تؤثر 
يف نررية املعرفة لسقراط، فقد اعتقـد سـقراط أنـه مـا  األساسيأو الضرورة أخالقيا. وهذا هو النقص 
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 يـدعأجـل هـذا    مـنو الشـر.  وقتنـببينهما حت يفعـل ايـري  ومييز  والشر أن يعر  اإلنسان ايري
.. ضـائعة،  ةيأوها نئه و العدل للضمري الفردى وحده،  إىلالوصول  أو" التعديلاإلسالم عملية "

ولكنــه يوجههــا الوجهــة الــت  جامــدة،و  هــو حيــدد نقطــة الوســط احلســابية الــت تلزمهــا إســتكاتيكية 
 . (27) إليه هباالعدل فعال ويضع على طريقها معامل تؤدى  إىلتنتهي 

قيمـــة العـــدل ىف  إىلولقـــد قـــام الرســـول الكـــرمي "حممـــد" هبـــذه العمليـــة خـــري قيـــام، فهـــو داعيـــة 
واحـداً مـن  نفسـهجعـل بدأ بنفسـه، ف لقدأحاديثه، وجمسدا ها ىف سلووه، ومكرسا إ ها ىف مواقفه.  

النــاس القيــام هبــا،  إىل يطلــبالنــاس حيكمــه .. والواجبــات الــت النــاس. وإذن فالقــانون الــذى حيكــم 
ألنــه ىف مكــان التةســى، والقــدرة.   ىف  اآلخــرون،عليــه أن يقــوم مــثلهم هبــا، بــل أوثــر ممــا يقــوم هبــا 

طبيعتــه ايــرية النقيــة، جتــرى الفضــائل الكــربى خالهــا،   هنــاثمكــان التــدلل واحلرــوة. وقبــل الواجــب، 
فقـــد أخـــل  –وـــل العـــدل   –" حممـــدالنريفـــة ... فـــإذا مل يعـــدل " العـــروقىف ومـــا قـــرى الـــدم النقـــى 

قــاىف  الـذىاإلنســان  لـيس" حممــدفقــد جـاىف طبيعتـه ... و " –وــل العـدل   –مل يعـدل  وإذابواجبـه. 
..  إن مل أعـدل " يعـدل، فمـنفطرته، ويلوى طبيعتـه .. هـذا هـو معـىن قولـه عليـه الصـالة والسـالم: "

قيقـــاً للعـــدل. وهـــو يعـــدل، ألن ســـلووه العـــادل حتقيـــق لذاتـــه، وفطرتـــه. وذاتـــه حت التمـــايزيـــرف   فهـــو
. بــل وحقيقتهــابــل  ــا مأعتــان مبشــاعر هــذه املســاواة  ؤ  تتكلفــان املســاواة وطلــب التكــاف وفطرتــه،

بعـــث .. ويتصـــور  وهـــذاعليـــه أن يستوصـــى ابلعـــدل أوثـــر ممـــا يستوصـــى النـــاس: ألنـــه هـــذا خلـــق .. 
فضــيلة مـن فضـائل البشــر وحـدهم، بــل  قعلـه فـذا وينزلــه أعلـى مكـان حــني   تصــوراً  العـدل" حممـد"

ىف حـديث قدسـى:  إىلهللا نفسـه. يقـول هللا تعـ ألزمـهقبل هذا خلقـاً مـن أخـالق هللا سـبحانه، وهنجـاً 
 . (28) نفسى وجعلته بينكم حمرماً فال تراملوا .." علىعبادى: إىن حرمت الرلم   "

وبلغــــــت هــــــذه  –القــــــرآن للرلــــــم، ووافــــــة مشــــــتقات الكلمــــــة وقــــــد تعــــــددت اســــــتنكارات  
" للعبيـــدهللا لـــيس برـــالم  إنهللا   يرلـــم مثقـــال ذرة ".. " إن": مـــرة 280أوثـــر مـــن  ا ســـتنكارات

" .. شــــي ايرلمـــون  و نقـــريا"  " يرلمـــون و ترلمــــون فتـــيال" .. " و الرلـــم يـــوم القيامـــة " واســـتبعد
معـاد  للشـرث وسـببا يف العـذاب أو  الرلـمم اليـوم". واعتـرب جتزى ول نفس مبا وسبت،   ظلـ اليوم"

بـــين   تشـــرث ابد. إن   حلـــت هــم" .. "طيبــات أُ  علـــيهممــن الـــذين هــادوا حرمنـــا  فـــبرلمالتحــرمي "
دابـــر الـــذين  فقطـــعالـــذين وفـــروا وظلمـــوا مل يكـــن هللا ليغفـــر هـــم ".. "  إن" .. " عرـــيمالشـــرث لرلـــم 

 .(29) ني"ظلموا واحلمد د رب العامل
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فهـو حيرمـه وـذلت  ربه الفعال ملا يشاء قد حرم الرلم علـى نفسـه.. أن" حممد" يتصور وحني
مـن العطـاء، وقـال: اعـدل    مزيـداً يوم تقـدم منـه أعـراىب ىف غلرـة، وسـةله  ذات على نفسه السامية.

الطمةنينــــة  املســــر  ىف اجلــــرأة .. هــــذه املوقــــ"هــــذا  إىلحممــــد .. والطمةنينــــة الــــت دفعــــت األعــــراىب 
. فما وان األعراىب قادراً على أن يقـول مقالتـه تلـت، لـو  تصوير أصدق" حممدوحدها، تصور عدل "

بينــه وبــني النــاس ســوراً مــن التعــاظم، والكــرب ء، وبــث ىف نفوســهم ايشــية منــه  أقــام قــد" حممــدوــان "
ونـت   مـنهـم: " ائالقـوراح خيطـب النـاس  املنـرب،" الرسـولصـعد "ويوم شـعر بـدنو أجلـه، ب.   ةوالرهب

. فهـذا ظهـرى، فليقتـد منـه" ظهـراً،، فليةخذ منه، ومن ونت جلدت لـه  إىلأخذت له ما  ، فهذا م
 املطلـــقالعرـــيم يعلـــم أنـــه مل أيخــذ مـــال أحـــد،   و  جلـــد ظهــر أحـــد . ولكنـــه التحـــرى  اإلنســان إن
 .(30) لعدل، والرهبة البالغة من الرلمل

ـــة يـــرى الرلـــم و طي ـــة   تع وألنـــه  بـــني وـــل خطـــا  البشـــر، فهـــو  أخـــرىادهـــا خطي 
دعــوة  اتقـوا".. "القيامــةفـإن الرلــم يـوم " الرلــم، اتقـوايـذهب ىف التحــذير منـه مــذهبا بليغـاً، فيقــول: "

 هـــااملرلـــوم يرفعهـــا هللا فـــوق الغمـــام ويفـــتأ  دعـــوةوبـــني هللا حجـــاب" .. " بينهـــااملرلـــوم ، فإنـــه لـــيس 
" حممــدالســماء وةهنــا شــرارة ". والرلــم عنــد " إىلرلــوم فإهنــا تصــعد أبــواب الســماء، .. اتقــوا دعــوة امل

اهشيم. يقول عليه السالم حمـذراً الرـامل مـن يـوم  النارفضائل الرامل، ويرعى حسناته وما ترعى  أيول
اسـتطعتم، فـإن العبـد قــئ ابحلسـنات يـوم القيامـة يـرى أهنـا سـتنجيه، فمــا  مـاالرلـم  اتقـواالقصـاص: "

رب ظلمــىن عبــدث مرلمــة. فيقــول هللا: أحمــوا مــن حســناته ... ومــا يــزال وــذلت    يــزال عبــد يقــول:
  .(31)له حسنة.. "  يبقىحت ما 

الــت جــاء هبــا  فــالثورةاملســلمني،  أمــامحممــد  وعهــد ،هللا علــى نفســه أمــام خلقــه عهــدوــان هــذا   وإذا
بتـد  وتنتهـي يف نطـاق احلقوق أرفع وأوسـع مـن أن حتسـب مـن تلـت الثـورات الـت ت عاملاإلسالم يف 

إ  أعلــي  اإلنســانا جتماعيــة أو السياســة. إهنــا ثــورة وونيــة ترتفــع ابحلقــوق والقــيم يف نرــر  احلروــات
الــذي حيتويـه إ  ارتفعــت  ابلكـونفـةعلي وإ  أومــل فةومـل. فــال تبقـي لــه مـن عالقــة ببـين نوعــه أو 

 .(32) ار ما ارتفع عنده من حق ومن قيمةمبقد

متسـلط، وحـاوم ابا  جبـارخطـاره، بتفـاوت مصـادره. وشـر مصـادر الرلـم تتفـاوت أ والرلـم
هنا ليس استدرار عط" احلـاوم الرـامل .. بـل  هتوسيليف عرينه ايطري.  الرلم" حممد.. وهنا يواجه "

رأيـتم  إذا، فيقـول : "همجيعاً على دحـ  الرلـم ومكافحتـ الناسحث املرلوم على املقاومة .. وحث 
عجـزت أمـت عــن أن  إذا: "ويقـول.. يديـه، يوشـت أن يعمكــم هللا بعـذاب"  علـى الرـامل، ومل أتخـذوا
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يومــاً عــن أفضــل اجلهــاد، فيجيبــه  أصــحابهأحــد  ويســةله.  "منهــاتقـول للرــامل :   ظــامل ، فقــد تــُود ع: 
الرسـول عليـه السـالم مقاطعـة احلـاوم اجلـائر،   ويـنرم. "جـائرحـق عنـد سـلطان  ولمـةعليه السالم: "

بعـــدى أمـــراء، يرلمـــون ويكـــذبون .. فمـــن  ســـيكونملقاومـــة ظلمـــه وجـــوره فيقـــول: " عـــةاجووســـيلة 
 وملبكــــذهبم، وأعــــاهنم علـــى ظلمهــــم، فلــــيس مـــىن، و  أا منــــه..ومن مل يصــــدقهم بكــــذهبم،  صـــدقهم
ىف احمليطـة ابحلـامل احلاشية يكش" بصرية افذة عن دور  وما  .على ظلمهم فهو مىن وأا منه" ميال هم

مـن وال إ   مـاعليـه السـالم: " فيقـولو دعـم العـدل .. ىف إصـالح احلـاوم أو إفسـاده. دعم الرلم، أ
فقـد  شـرها،فمن وقى ،  عن املنكر.. وبطانة   أتله خبا ً  وتنهاهوله بطانتان: بطانة أتمره ابملعرو  

 ذوـرن أراد هللا ابألمري خرياً، جعل لـه وزيـر صـدق إن نسـى ذوـره .. وإ إذا: "أيضاً  ويقول. .وقى.."
 "هنـــذوـــر مل يع وإنأعانــه .. وإذا أراد هللا بـــه غـــري ذلـــت جعـــل لـــه وزيــر ســـوء.. إن نســـى مل يـــذوره .. 

(33). 
 ول  إن .وخيتلسوهنا وهنا، يسرقأموال األمة ىفابلنذير ىف وجوه الذين يعيثون حممد قلجل و 

املدينة أحد  ىلإيوم رجع  ذات.. الطاعات والفضائل لتعجز عن حمو خطي ة السرقة من مال األمة
الزواة. قدم بعضها وقال: هذا لكم .. واحتجز  منالو ة، وذهب ليقدم للنىب األموال الت مجعها 

التو والناس جمتمعون يف مسجد رسول هللا هن   وىف..  إىلبعضها اآلخر وقال: وهذا أهدى 
الرجل منكم على العمل بعد فإنىن استعمل  أماعليه مث قال: " وأثىنالرسول وصعد املنرب، فحمد هللا 

حت أتتيه  أبيه ت، أفال جلس يف بيإىلهذا لكم .. وهذا هدية أهديت  . فيةتى فيقولهللامما و ىن 
يوم  حيمله إىل  أيخذ أحد منكم شي ًا بغري حقه إ  لقى هللا تع وهللاهديته إن وان صادقاً..؟. 

..السرقات الت  ايلفيةاربة من األبواب يقطع حممد الطريق على السرقات اه وهكذا. (34) القيامة"
 والسرقة وا نتهاب.  الرشوةوهى يف حم  واقعها من شر ألوان  ،تؤخذ متنكرة يف ثياب هدا 

هو العدل فيما نفعل ..أما العـدل فيمـا نقـول، فقـد استوصـى بـه الرسـول خـرياً .. ومحـل  هذا
يف عبـارة مـوجزة  تمثـلي الكلمـة لعـدل" حممـداأللسنة مس ولية وربى يف إقـرار العـدل واحلـق .. وو ء "

وـ" اليـد واللسـان عـن   اإلسـالم، وهـ هـذا. من سـلم املسـلمون مـن لسـانه ويـده" املسلمهى: "و قاها 
ــــاس وأذاهــــم وويــــ"  ــــد،ظلــــم الن ــــاس،  الي ــــاة الن يعــــىن دحــــ  وــــل أعمــــال العــــدوان املــــادى علــــى حي

مرـامل اللسـان الـت تضـيع هبـا احلقـوق  الـزور مـن شـهادةوانـت   وملـا .وأعراضـهموأجسامهم، وأمـواهم، 
أنبــ كم ةوــرب الكبــائر؟  أ : "يقــول إذنقمــة  وــل"  حممــد" عليهــاوختتفـى هبــا معــامل العــدل، فقــد صــب 
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أ  وشــهادة الــزور، وقــول الــزور.. ووــان متك ــاً  الــزور،اإلشــراث ابد .. وعقــوق الوالــدين .. وشــهادة 
   ."..سكت ليتهفجلس، وما زال يكررها حت قلنا 

:   رسـول هللا حــدثىن ةمـر أعتصــم بــه .. قلــت" ســفني بـن عبــد هللا الثقفـى فيقــول:  وحيـدثنا
بلســـان  فةخـــذ .. قـــال: قلـــت   رســـول هللا مـــا أخـــو  مـــا ختـــا  علـــى؟اســـتقمقــال: قـــل رىب هللا، مث 

خطــر اللســان علــى العــدل، وخطــر الكلمــة،  هللا رســول" حممــديــدرث "حيــث " هــذا: نفســه، مث قــال
ليقول  الرجل إن.." انرروا. مأعاً ابلفهم، وابحلزم. موقفاً هزها، فيق" من حصائد األلسنة جدها، و 

تلقـى هـا اب  قـد يضـيع هبـا    ولمـة  .الكلمة   يلقى ها اب ، يهوى هبا يف النار سبعني خريفـاً ..ب"
 ذات. و بعيــداً. ممســكاً خبناقــت أمــداً  وإمثهــاحــق إنســان، أو ينــتقص هبــا قــدرة .. يرــل وابهــا عليــت، 

غــرية فةاثرهــا وقالــت:  عائشــةووةيــا مــس احلــديث مــن   خبــري"  صــفية" زوجتــه"  الرســوليــوم ذوــر " 
الــت ألقتهــا عائشــة، ومل تــزد .. وإذا الرســول  العبــارةومــاذا يعجبــت فيهــا ؟ إهنــا قصــرية .. تلــت هــى 

حـر ملزجتـه ب". إنـه سـاهر عائشة ..؟ لقد قلت ولمـة لـو مزجـت مبـاء الب   ماذايعقب عليها قائال: "
تقـ   القـول. وعدالـة " وإذا قلـتم فاعـدلوا"الذى فرضه عليه ربه، املتمثل ىف اآلية الكرميـة  املبدأعلى 

 .(35)أى إنسان ؟ب.  –إلنسان  –أية مساءة  –مساءة  إىلأ  تفضى الكلمة 
طووا دائماً على يريد للناس أن ين، إذ الشعور" عدالة" إىل" القول عدالة" من" حممد" وينتقل

 عليهعادلة، وأحاسيس نريفة. فإذا اعتديت على آخر بيدث، فهذا ظلم .. وإذا اعتديت  مشاعر
يكش" ظلماً آخر مل نكن نعرفه .. ظلماً غري منرور  اإلنسان" حممد" ولكنبلسانت فهذا ظلم .. 

ئت على مجرد انطواف منرور .. ذلكم هو ظلم الشعور .. ظلم.. بيد أنه سبب مباشر لكل 
املشاعر العدوانية، تتمثل يف آفاق   وهذهمشاعر عدوانية جتاه اآلخرين، يسلكت يف عداد الراملني. 

: احلسد .. وسوء الرن .. والشماتة .. وا حتقار .. ول هذه اآلفات حت إذا دارت منهاوثرية، 
 هذا وهو..  ظلماً " حممدالنفس والشعور، ومل تعرب عن نفسها بعدوان فعلى .. يعتربها   داخل

واحلسد، فإن احلسد أيول احلسنات،   إ وم: "احلسدعن  فيقوليتعقبها، حمذرًا منها، اهيًا عنها 
رسول هللا أى الناس   السالم يومًا من أصحابه:  " عليهس ل  ولقدأتول النار العشب ".  وما

فما خمموم القلب  القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، خممومأفضل ؟ فةجاب: ول 
أخاه  ريع من: "يقول. وما النقى الذى   إمث فيه و  بغى، و  غل و  حسد" التقى؟ قال: هو 
جمرد  إنهأن نسةل: إن الشامت مل يعتد على أحد، فلم يعاقب؟.  ولناحت يعمله"  ميتبذنب، مل 

 علىل عدوان ينطوى .. ب عدوان" حممدحني رأى غرميه يف مةزق ؟. هذا عند " انهسرور نفسى و 
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 إىلةد م، وتسارع  إىليكون اآلخرون يف مةزق .. يكون واجبنا أن خ"  فعندماصغار، وداءة.. 
به من العون .. مث  خبلنافقد أحلقنا هبم من األذى بقدر ما  الواجب،إنقاذهم .. فإذا ختلينا عن هذا 

تة .. وهذا مل يكن من القصاص بد .. ومشا و لل،زدا مرارة األذى يف أنفسهم مبا ضمناه من فرح، 
 .(36)هللا ويبتليت" فيعافيه: "العريم" الرسولوهذا معىن قول "

  حيسـبه النـاس ظلمـاً .. ذلكـم ظلـم مقاومـة  إىلو  يتوق" حممد عند ظلـم الغـري، بـل يـذهب       
مـت أنفسـنا .. مـا دا –من حقنا إحلاق العطب ةنفسنا  أنمحق  يف نما نر فكثرياً  ،هو ظلم النفس

 .فمـاذا يبقـى ىل مـن حــق ؟ أشــاء،هـذه نفسـى .. وإذا مل أملـت حـق التصــر  فيهـا، واللهـو هبـا ومـا 
.. فـةى ظلـم  أنـتظامل إذا فقةت عني إنسان آخر.. لكن إذا بدا لت ألمر مـا أن تفقـة عينـت  أنت

  .؟ومن أين أيتى واقع بت وحدث .. فةين الرلم هنا،  واألذىعينت،  أليستهنا ..  
.. أيتــى مـــن حقيقـــة يغفــل عنهـــا أول ـــت الــذين يعلـــون الفرديـــة املتطرفــة ابعتبارهـــا القاعـــدة األساســـية 
"الوحيـدة" حلقــوق اإلنســان، فيســمحون لــه مبمارســة وـل مايضــره ، ويضــر جمتمعــه واإلنســانية ولهــا.. 

 ومــنه آتيــة مــن أنــه ينطــوى علــى ســر نوعــه اإلنســاين، وحيمــل جــزءاً مــن مشــي ت الفــردأن قيمــة وهــى 
عبثــاً .. ومــن مث، فهــو   ميلــت أن يتصــر  يف  خيلــقمــن أنــه خلــق هللا الــذى   وــذلت قدرتــه. وآتيــة  

وقـدر ا،    ومشـي تهانفسه على هواه.. فـالفرد اإلنسـاىن بوصـفه جـزءاً مـن الطبيعـة، متضـمناً سـرها، 
لقدر الذى حتقـق لت إ  اب ملكاً ليست  حياتتف .ميلت أن يفوت عليها فرصة وجوده وا نتفاع به.

البناء   اهدم. فـإذا أردت أن تقـوض حياتـت اب نتحـار مـثال، فلـتعلم  إرادة ،السوية رةبه إرادتت احل
الــت  احليــاةأهنــا مل تعــد حياتــت، ولــيس مــن حقــت أن متســها بســوء. إنــت   تعلــم مــا يف هــذه  حين ــذ

والـو دة. ولـو أن  اإلةـابة تريد أن جتهز عليها من خري .. قد يكون يف صلبت عبقرى ينترـر سـاع
اسـتجابوا لـدواعى اليـةس، وختلصـوا مــن  ونفعـاً ومل ـوه روعـة  ،آابء الـرواد الـذين قـادوا التـاري  اإلنسـاىن

، حــني يــذهبون وىف أصـــالهبم تلــت العبقــر ت الــت هـــزت للنــاسســـيرلمونه  وــانوااحليــاة، فــةى ظلــم  
اإلنسـان لنفسـه مـن ا نتحـار  ظلـم قاومـةم)ص( " حممـدبـدأ "ومـن مث . .ورعرعـت احليـاة ؟ب الوجود،
 مـن"و.. فيهـا أبـداً " خملـداً تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يف ار جهنم يأدى خالداً  من.."فيقول
 ديـدة،قتل نفسه حب ومن" نفسه .. فسمه يف يده خملداً فيها أبداً" .. فقتل ـأى شرب با  –حتسى 

 .(37) نفسه يف ار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً " –أى يضرب هبا  –يتوجة هبا  يدهفحديدته يف 
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 املدينة دولة تد ىف اآلفاق .. مع اليهود ىفمت ةلا: العداثلثا 

وــان وبقــدر مــا أن اإلخــاء وــان حلمــة العالقــة بــني املهــاجرين واألنصــار ىف دســتور املدينــة، و           
حكمـــت عالقــــة الــــت لقيمـــة اجلوهريـــة العـــدل جـــوهر البنــــاء ىف جمتمـــع املدينـــة، وانــــت العدالـــة هــــى ا

ــــــة املدينــــــة املســــــلمني ابليهــــــود يف ــــــة الصــــــدام دول ــــــة األوىل "الســــــلمية"، أو ىف مرحل ، ســــــواء ىف املرحل
مـــن علـــى أهنــم األقـــرب إليـــه  ليهـــودبـــدى تصــوره لت"املســلأ". ففـــى بدايـــة عهــد حممـــد "ص" ابملدينـــة 

تبـــار اليهوديــة أول شـــريعة وــربى ىف سلســـلة الوثنيــة املكيــة، ابعتبـــارهم شــرواء ىف د نـــة التوحيــد، وابع
ابملوادعة واألمـان  اوسلم عهد عليهاملصطفي صلي هللا  أعطاهماألد ن احلنيفية. وعلى هذا األساس 

أهــل املدينــة إثــر مقدمــه إليهــا جــاء  إىل وتابــهيف  لــه  علــى أمــواهم وأنفســهم وحريــة عقيــد م، مســجال
ب مــــن حممــــد النـــي صــــلي هللا عليــــه وســـلم بــــني املــــؤمنني الــــرحيم.. هــــذا وتـــا الـــرمحنهللا  بســــمفيـــه: "

أمـة  أهنـمومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم،  –املهاجرين واألنصار  –من قري  ويثرب  واملسلمني
 واحدة ..
 سةعلى من بغي منهم أو ابتغي دسي املؤمنني  حيال" مؤمن مو  مؤمن دونه، وأن  وأن"
مؤمن  يقتلملؤمنني أيديهم عليه مجيعاً ولو وان ولد أحدهم، و  أو عدوان أو فساد بني ا إمثظلم أو 

عليهم أداهم، وإن املؤمنني  قريذمة هللا واحدة  نأو مؤمنًا يف وافر و  ينصر وافرًا على مؤمن. "
 بعضهم موا  بع  دون الناس. 

عليهم، وإن سلم له النصر واألسوة غري مرلومني و  متناصرين  من يهود فإن تبعنامن  إن.. و"    
   يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل هللا إ  على سواء وعدل بينهم ... واحدة،املؤمنني 
من أهل املدينة وما  –على أحسن هدي وأقومه، وإنه   قري مشرث  املتقنياملؤمنني  نأو "
 بينةؤمنًا قتاًل عن وإنه من اعتبط م .لقري  و  نفساً، و  حيول دونه على مؤمن. ما ً  –حوها 
   وإنه" .قيام عليه. إ وإن املؤمنني عليه وافة، و  حيل هم  .د به إ  أن يرضي و  املقتول.و   فإنه قُ 
هذه الصحيفة وآمن ابد واليوم اآلخر، أن ينصر حمداًث و  يؤويه، وأنه من  يفأقر مبا  ؤمنحيل مل
القمة و  يؤخذ منه صر  و  عدل، وإنكم مهما آواه فإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم  أونصره 
اليهود  وإنحممد صلي هللا عليه وسلم. " إىلهللا عز وجل، و  إىلفيه من شئ فإن مرده  اختلفتم

. لليهود دينهم املؤمننيينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني، وإن يهود بين عو  أمة مع 
إ  نفسه وأهل  –يهلت  –يوتن   م أو أمث فإنه وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم، إ  من ظل
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الشطيبة مثل ما ليهود بين عو ،  لبين وإنوةنفسهم ...   –بطن من بين ثعلبه  –بيته. وإن جفنه 
  . .بطانة يهود وةنفسهم وإنوإن الرب دون اإلمث. وإن موا  ثعلبة وةنفسهم 

النصــر علــى مــن حــارب أهــل  نفقــتهم وعلــى املســلمني نفقــتهم. وإن بيــنهم اليهــودعلــى  وإن
النصــر  وإن، هوإن بيــنهم النصــأ والنصــيحة والــرب دون اإلمث، وإنــه مل أيمث امــرة حبليفــ الصــحيفة،هــذه 

جوفهـــا ألهـــل هـــذه  حـــرامللمرلـــوم، وإن اليهـــود ينفقـــون مـــع املـــؤمنني مـــا دامـــوا حمـــاربني، وإن يثـــرب 
مـا وـان  وإنـهإ  إبذن أهلهـا. " حرمـة الصحيفة، وإن اجلار والنفس غري مضـار و  آمث، وإنـه   جتـار

هللا عـز وجـل، وإ  حممـد  إىلفساده فإن مرده  خيا شتجار إبني أهل هذه الصحيفة من حد  أو 
ار قـــري  و  مـــن   جُتـــ وإنـــهوأبـــره. " الصـــحيفةهللا علـــى أتقـــي مـــا يف هـــذه  وإن.  ")ص(رســـول هللا 

 . . نصرها
وا إ  صــــلأ يصــــاحلونه ويلبســــونه فــــإهنم النصــــر علــــى مــــن دهــــم يثــــرب، وإذا دعــــ بيــــنهم نأو 
  علـىوإهنم إذا دعوا إ  مثل ذلت فإن على املؤمنني، إ  مـن حـارب يف الـدين.  ويلبسونه،يصاحلونه 

مثـل مـا  علـىيهـود األوس، مـواليهم وأنفسـهم،  وإن...ول أاس حصتهم من جـانبهم الـذي قـبلهم. 
اإلمث،   يكســب إ   دونالــرب  نأو ة. "ألهـل هــذه الصــحيفة مــع الــرب احملــ  مــن أهــل هــذه الصــحيف

  حيــول هــذا الكتــاب دون ظــامل  وإنــهعلــى نفســه وإن هللا علــى أصــدق مــا يف هــذه الصــحيفة وأبــره، 
مــن ظلــم أو أمث، وإن هللا جــار ملــن بــر واتقــي،  إ وآمث. وإنــه مــن خــر  آمــن ومــن قعــد آمــن ابملدينــة، 

  (.38))ص(وحممد رسول هللا 
تلـــت الفـــأة وـــان حيـــاول أن يت ـــذ مـــن حيـــاة اليهـــود الدينيـــة  يف" ص" حممـــداً ومـــا يبـــدو أن 

ون بــذورى لــهــو أن اليهــود وــانوا حيتف حليــاة املســلمني. وممــا قــذب ا هتمــام يف هــذا الصــدد يوذجــاً 
هــو الــذى يكــرس  "عيــد الشــكر" وربــ. غــري أن حممــداً اعتقــد أن صــوم الكيالفصــأعيــد  يف" الفرقــان"

صـــلي هللا عليـــه وســـلم حـــني قـــدم  النـــي وـــانر. وومـــا يقـــول الطـــربي: "لـــذورى انتصـــار البحـــر األمحـــ
أنــه اليــوم الــذى أغــرق فيــه هللا قــوم فرعــون  وأخــربوهاملدينــة، رأى يهــود تصــوم يــوم عاشــوراء، فســةهم 

 .(39) "وأمر الناس بصومه هأحق مبوسي منهم، فصام حننوةي موسي ومن معه منهم، فقال: 
ولإلسـالم، فهـم أو  قادلونـه يف نبوتـه وأنـه لـيس  لـهعلى الكيـد  أن صمموا وامل يلبث غري أهنم

 وهـميطلبون منه إن وـان رسـو  حقـا معجـزات ومعجـزات رسـوهم موسـي،  وهم .مرسال من قبل هللا
وافتنان يف الباطل يعلمون  احلقوانوا ذوي جرأة على فقد    .يصدون غري اليهود عن اعتناق اإلسالم

العربانيـــة فيحرفوهنـــا ومـــا يشـــاةون وومـــا تشـــاء أهــــواةهم    هـــاتلتـــوراة يف لغأن املســـلمني   يقـــرءون ا
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 فــإذا ،يف ذلــت مــن نكــر و  أيهبــون ملــا لــه مــن عواقــب. ووــانوا يســةلون النــي عــن أشــياء مبــا حيفلــون
أشــد،  ومكــرهم يف املــراء. وــان وفــرهم شــديداَ  وأســرفواأجــاهبم مبــا وــان هللا يــوحي إليــه مــاروا يف ذلــت 

ابلنفاق، ووانت بينهم وبـني وثـريين  ويغروهنمى اتصال ابملنافقني من أهل املدينة يشجعوهنم ووانوا عل
بعد هذا ولـه  ووانوااملنافقني عالقات حل" يف اجلاهلية فكان هذا يزيدهم وفراً وطغيااً،   ء و من ه

ن الــدين أهنــم علــى شــيء مــ ويــرونأهــل وتــاب يقــرءون التــوراة أو يقرةهــا أحبــارهم علــى أقــل تقــدير، 
موســي  مــونعر   النبــوات. ووــانوا يُ  بشــ وون مهــذا الــدين، فلهــم ســابقة علــ إىلوأهنــم ســبقوا املســلمني 

ويسمعون تعريمه يف القرآن فتةخذهم الكرب ء، ويرنون أهنم أهدي سبيال  مونهر   عَ ويرون املسلمني يُـ 
عنـدهم  ومـاهـون بـدينهم املسلمني وما ظنـوا مـن قبـل أهنـم أهـدي سـبيال مـن النصـارى، ووـانوا يتي من

 وقبـل مبعـث اإلسـالم اجلاهليـةمن علم قليل على املسلمني، وما وانوا يتيهون بذلت على العـرب يف 
(40).  

القـــــرآن  آ تيتصـــــل بـــــبع   ممــــامماثـــــل لليهـــــود،  جـــــدلســــريته  ىفإســـــحاق  ابـــــن يــــروىو            
وولمهـم، ودعــاهم  فكلمـوه  هللاسـورة البقـرة، مـن ذلـت أن نفـرا مــن اليهـود أتـوا رسـول  يف خصوصـا

ختوفنا   حممد حنـن وهللا أبنـاء هللا وأحبـاةه، فنـزل فـيهم ويف أمثـاهم   هللا وحذرهم نقمته، فقالوا:  إىل
بـذنوبكم  يعـذبكماليهـود والنصـارى حنـن أبنـاء هللا وأحبـاةه قـل فلـم  وقالـت: "إىلقوله تع النصاريمن 

ـــتم بشـــر ممـــن خلـــق يغفـــر ملـــن يشـــار ويعـــذ  إىلبعـــ  اليهـــود  هللاب مـــن يشـــاء". ودعـــا رســـول بـــل أن
مـــن وــان مــع الرســول مـــن  بعــ اإلســالم، وحــذرهم عــذاب هللا وعقابــه، فرفضـــوا دعوتــه، فقــال هــم 

هللا، إذ ونتم تذورونه لنـا قبـل مبعثـه،  رسولاألنصار:   معشر يهود اتقوا هللا فوهللا إنكم تعلمون إنه 
هللا من وتـاب بعـد موسـي و  أرسـل بشـريا و  نـذيراً بعـده،  أنزلفقالوا هم ما قلنا لكم هذا قط، وما 

 مـاأهل الكتاب قد جاءوم رسولنا يبني لكم على فأة من الرسل أن تقولـوا   : "بقولهفرد هللا عليهم 
مـن اليهـود  رهـطجاءا من بشري و  نذير فقـد جـاءوم بشـري ونـذير وهللا علـى وـل شـي قـدير". وأيت 

رســــول هللا غضــــبا  فغضــــبلوا:   حممــــد هــــذا هللا خلــــق ايلــــق فمــــن خلــــق هللا ؟ رســــول هللا، فقــــا إىل
يولــد. ومل  ومل. هللا الصــمد. مل يلــد أحــدهــو هللا  قــلشــديدا، فــةنزل هللا ردا علــيهم ســورة اإلخــالص: "

   .(41)يكن له وفوا أحد"

يغـري حـت أراد هللا أن  ،بيت املقدس و  يتبع ديننـا إىليصلي  حممدا يقولون أن واوانا  وم             
فـــرض علـــى املســـلمني الصـــيام وةحـــد وعقـــب ا نتصـــار ة م قليلـــة،  .قبـــل غـــزوة بـــدر موضـــع القبلـــة

 بعـــ  خيطـــئ وهنـــاصـــوم عاشـــوراء لـــيس إجبـــار ً.  أنالرســـول ةعلن الفـــرائ  األساســـية ايمـــس، فـــ
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الكعبـة  إىلاملقـدس  بيتمن املستشرقني فيزعم أن حممدا ملا رأى اليهود   يبغون مهادنته بدال القبلة 
أوائـل األلـ" الثانيـة قبـل املـيالد، ومـن  منـذوهى أول بيت ديين بناه إبـراهيم وابنـه إباعيـل لعبـادة هللا 

 إىلاحلنيفيــة ديــن إبــراهيم و   إىل  حتمــل إشــارات  املكيــةالعجــب أن بعــ  اليهــود يقــول إن الســور 
وأن هللا هو الذى  السالفةمع اليهود فتكذبه اآل ت  القبلة حني اختل" غري  إبراهيم. أما أن الرسول 

إبـراهيم فتكذبـه  إىلاحلنيفيـة و   إىل إشـارةبدها للرسول واملسـلمني. وأمـا أن السـور املكيـة لـيس فيهـا 
فقــد ذوــر فيهــا أربــع مــرات يف  –والــروم املكيتــني  يــونسفضــال عــن ســوريت   –ســورة األنعــام املكيــة 

ومع قومه ينكـرون عليـه عبـادة هللا، ومـع نفسـه يف إميانـه ابد  األصنامبادة حوار مع أبيه ينكر عليه ع
النجوم ووـووي القمـر والشـمس تغـرب مجيعـا فـال تصـلأ أن تكـون آهـة، ويبـدو أن  ةنمستد  عليه 

 إىلرم  هــداينإنــين  قــلصــاب ة يعبــدون الكواوــب. ويقــول هللا لرســوله يف ســورة األنعــام: " وــانواقومــه  
اإلسـالم   إىل". فمنـذ دعـا الرسـول املشـرونيقيم دينا قيما ملـة إبـراهيم حنيفـا ومـا وـان مـن صراط مست

عبـادة األواثن مثلـه، ولـذلت بـي اإلسـالم ديـن احلنيفيـة.  عنوان على ملة إبراهيم حنيفا أى مائال 
 لسـتى  الذين فرقوا ديـنهم ووـانوا شـيعا مـن اليهـود والنصـار  إن: "لرسولهويقول هللا يف نفس السورة 

 ة األصــنام حنيفــا عابــدا هللا وحــدهورفضــه لعبــاد إبــراهيمأنــت   تتــبعهم بــل تتبــع  أىمــنهم يف شــئ " 
(24) . 

القبلـــة أن يصـــبأ ا إلســـالم دينـــا مســـتقال متـــام ا ســـتقالل عـــن  ديلبـــبتريـــب أراد هللا  وبـــدون 
فمـــن ة هللا وحـــده. هويـــة متيـــزه، وإن اشـــأث معهمـــا يف أصـــول الـــدين وعبـــاد لـــه اليهوديـــة والنصـــرانية،

الــد ات أن تكـــون لــه وألتباعـــه قبلــة معينـــة يف صــال م توحـــدهم،  مـــنحيـــاول أى ديــن الطبيعــى أن 
الكعبة ول يـوم ألداء فـروض الصـلوات  إىلاألرض يف مجيع القارات يتجهون  بقاعواملسلمون يف ول 

اصـة هـى تعبـري رمـزى عـن فالقبلـة اي مكان هم فيـه، شـرقا أو غـراب، ومشـا  أو جنـواب. أىايمس يف 
الوحدة وعن مفهوم األمة. وما أن القرآن بعد تغيري القبلـة إسـتمر علـى التةويـد علـى وحـدة الشـريعة 
اإلهية مع الد نتني التوحيديتني، فمسـةلة التحـول هـذه جتـاوز الرةيـة الش صـية للنـىب الكـرمي حـت لـو  

التـاري  وىف األد ن معــا. بـل أن التــاري  مل  فضــاء السـنة الكونيــة ىف إىلوـان اليهـود قــد أاثروا حنقـه، 
جانـب الوثنيـة املكيـة، سـواء  إىليتواىن وثريا ، فسرعان ما أسفر عن سنته ىف اإلحنياز الواضأ لليهـود 

 ابلتربة من اإلسالم وشريت ىف التوحيد، أو بتةليب القرشيني على املسلمني. 
وسـالم بـن أم احلقيـق وونانـة بـن  طـبأخبـن  ي  ، ومن بينهم حُ من بىن النضريفقد خر  نفر 

خيرب واملدينة مكـرا  بنيحت قدموا على مكة. فسةل أهلها حييا عن قومه، فقال: تروتهم  أم احلقيق
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فليس بينهـا وبـني حممـد خـال   حتجم،مبحمد، حت أتتوهم فيميلوا معكم. وترددت قري  أتقدم أم 
أن يكون على حق مـا دامـت ولمتـه تـزداد وـل  كناملمهللا. أليس من  إىلإ  على الدعوة الت يدعو 

:   معشــر يهــود، أنكــم أهــل الكتــاب األول وأهــل العلــم مبــا لليهــودقــري   تيــوم رفعــة وبــوا ؟ب وقالــ
أفــديننا خــري أم دينــه ؟ب قالــت اليهــود: بــل ديــنكم خــري مــن دينــه،  وحممــد،أصــبحنا ختلــ" فيــه حنــن 

نصــيبا  أوتــواالــذين  إىلتـر  أملن الكـرمي يف قولــه تعــا : " ذلـت يشــري القــرآ إىلمنــه. و  ابحلــقوأنـتم أو  
آمنـوا سـبيال.  الـذينمن الكتاب يؤمنون ابجلبـت والطـاغوت ويقولـون للـذين وفـروا هـؤ ء أهـدى مـن 

  .(43)له نصرياً"  أول ت الذين لعنهم هللا ومن يلعن هللا فلن جتد
نريـــ  اليهـــود يف بـــالد "وتابـــه   ولفنســـون يف إســـرائيل الـــدوتورهنــا يعـــأ  العـــامل اليهـــودى و 
: يقـولفمن قري  وتفضيلهم وثنيتهم على توحيد حممد  هذاموق" اليهود ابيطة اجلسيم ىف  "العرب

حوا أمــام زعمــاء قــري  ايطــة الفــاح ، وإ  يصــر    هــذامــن واجــب هــؤ ء أ  يتورطــوا يف مثــل  وــان"
عـدم إجابـة مطـالبهم، ألن  إىلاألمـر  ولـو أدى هبـم اإلسـالميةن عبادة األصنام أفضل مـن التوحيـد 

ـــة التوحيـــد يف العـــامل بـــني األمـــم الوثنيـــة ابســـم اآلابء  دةملـــبـــين إســـرائيل الـــذين وـــانوا  قـــرون حـــاملي راي
نكبوا بنكبات   حتصي مـن تقتيـل واضـطهاد بسـبب إميـاهنم إبلـه واحـد يف عصـور  والذيناألقدمني، 

 خيـذلوايضـحوا حبيـا م ووـل عزيـز لـديهم يف سـبيل أن األدوار التارخيية، وان من واجـبهم أن  منشت 
ويناقضــون  أنفســهماألصــنام إيــا وــانوا حيــاربون  ةعبــاد إىلاملشــروني. هــذا فضــال عــن أهنــم ابلتجــائهم 

  .(44)موق" ايصومة "  منهمتعاليم التوراة الت توصيهم ابلنفور من أصحاب األصنام وابلوقو  
والتآمر من قبل اليهود على املسلمني، سرعان ما جتاوزت وىف هذا اإلطار احملفو  ابلنفى  

عاد العالقة بينهما حاجز اجلدل واملراء، لتةخذ شكال صراعيا بعد غزوة بدر مباشرة، فعندما 
 بهيتحرشون  "وحلفاء معاهدون" أخذ اليهود بد  من  ن ته بنصرهاملدينة  إىلالرسول من بدر 

وقال هم:  –أسلحة  وصناعووانوا صاغة  –سوق بين قينقاع  الرسول اليهود يف ومجعوابملسلمني. 
من النقمة يف بدر، وأسلموا، فإنكم  بقري   معشر يهود احذروا من هللا أن ينزل بكم مثل ما أنزل 

حممد أنت لقيت يف بدر قوما   علم هم ابحلرب،   قد عرفتم أين ني مرسل. فةجابوه:   يغرنت 
فتعلمن أا حنن الناس. وعر  الرسول أهنم يبيتون له  ناثبار حهللا لو فةصبت منهم فرصة، إا و

مث مل يلبثوا أن بينوا عن غدرهم تبييناً   يأث  العهد الذى بينه وبينهم. نقضواوللمسلمني شرا وأهنن 
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حيث  بنو قينقاع عن الوفاء ابحلل" نكصعندما   الشت يف أن جوارهم غري مةمون: إىلسبيال 
وا يف ذلت بعلل   املسلمني فكان خصام قتلوا فيه رجال مسلمًا واعتل   املرآةواستنصرت  أهانوا امرأة

   .(45) عن املدينة مل يرزأهم إ  السالحفةجالهم الني  ،هاقيام 
 يلأفعاد  ،ه حممدبحممد أحسن يف موا ".. فلم ق  هللا بن أم قائال " عبدإليه  تقدموهنا 

   وهللاعبد هللا بن أم أدخل يده يف جيب حممد قائال: " ولكن ،ينعليه، فقال به حممد: دع
يف موا . أهنم أربعمائة دارع وثالمثائة حاسر منعوين من األسود واألمحر  إىل حتسنأدعت حت 

". وأمر حممد لت هميف غداة واحدة ب وهللا أين   آمن وأخشي الدوائر". فقال حممد " حتصدهم
 فةقامواجاءوها غازين من قبل  قدرض املدينة فهي ليست أرضهم، وإيا وانوا ةن خيرجوا مجيعا من أ

حممد على أ  ميسوا بسوء أثناء ايرو ،  وحرص جتار ا، وأنشةوا فيها حت الصاغة. وسادواهبا 
نفر من رجاله يراقبون خرو  اليهود. وساروا يف التيه أ ما حت  علىفعني أحد زعماء األنصار قائداً 

 مماوغنم املسلمون منازهم وأسلحتهم ووثريا  ،فاستوطنوها، ومل يقتل منهم أحد األردن،ا جنوب بلغو 
 . (46) ترووه من متاع

بقتل الني وقد أقبل عليهم ذات يوم يستعينهم  –وهم بنو النضري  –منهم آخر هم فريق و 
غدر وأزمعوا أن على بع  احلق، وما وان احلل" يقضي بذلت، فةظهروا حسن اللقاء و وا ابل

 هموطلب من يهماحلرب عل ةعلنف .يلقوا عليه من عل ص رة تودي به لو  أن نبةه هللا مبا وادوا له
 الفسادفةبوا، فةمر حممد أن تقطع الن يل وحترق فقالوا له:   حممد قد ونت تنهي عن  يسلمواأن 

أخرى  مرةهم وطالبهم وتعيبه على من صنعه فما ابل قطع الن يل وحتريقها. ولكنه مل أيبه 
مث أذعنوا وخرجوا  حصوهنمابلتسليم. ووما حد  ليهود بين قينقاع .. اعتصم بنو النضري أ ما يف 

  .(47) الدور واألموال والسالح ب وترووابنسائهم وأو دهم، والقيان والراقصات يعزفن من خلفهم 
عــن نصــر املســلمني فحســب، يــوم األحــزاب فلــم ميتنعــوا  "بنــو قريرــة "الثالــث وغــدر الفريــق 

ولكنهم أعانوا عليهم وانضموا حلل" قري . فحاصرهم الني واملسلمون حـت أنـزهم علـى حكمـه، مث 
ةن تقتـل املقاتلـة وحتتـاز األمـوال وتسـي الـذرارى والنسـاء.  –رمحـه هللا  –م فـيهم سـعد بـن معـاذ حكَ 

اب بـــين قريرـــة هـــؤ ء يف ســـورة فةنفـــذ النـــي هـــذا احلكـــم. ووصـــ" هللا عـــز وجـــل يف القـــرآن مـــا أصـــ
وأنــزل الــذين ظــاهروهم مــن أهــل الكتــاب مــن صياصــيهم وقــذ  يف قلــوهبم  "األحـزاب حيــث يقــول: 

الرعــب فريقــاً تقتلــون وأتســرون فريقــاً وأورثكــم أرضــهم ود رهــم وأمــواهم وأرضــا مل تط وهــا، ووــان هللا 
 .(48) "على ول شئ قديراً 
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غـزوة أحــزاب جديــدة.  إىلض، ويؤلبـون القبائــل اجملــاورة لالنقضــا يســتعدونفخيـرب  يهــودأمـا و 
يف اجتـذاب بعــ  رجـال قبيلـة غطفـان الـت مل تنســي بعـد اهنزامهـا أمـام املدينــة يف  ابلفعـللقـد ةحـوا 

 األحـزاباألحزاب. ويقـرر حممـد أن يبـادر ابلعمـل احلاسـم قبـل أن يفلـأ يهـود خيـرب يف حتزيـب  غزوة
حاصرهم الرسـول، و   .رب مهما يكن الثمن، فهذا خري من ا نتراربعليه. فليهاجم يهود خيرب يف خي

ا تفـاق  ومن ضمنوا حيا م. إقد أعلن اليهود أهنم مستعدون لالستسالم و تدم املقاومة طويال،  لمف
واألمــوال  الســالحعلـى أن خيــر  الرجــال مـن خيــرب، وــل بثــوب واحـد يغطــي جســده، علـى أن يأوــوا 

 . (49) التيه حقا هذه املرة ب إىلي. وجال الرجال  والكنوز والنساء والذرار 
شبهة "العن"" أو "الدموية" لدى اإلسالم منذ عصره  (50)وهنا يثري بع  املستشرقني 

يذرفون دموع اهم نر األول، ابعتبارها األصل لراهرة اإلرهاب املعاصرة ب املتهم هبا املسلمني . و 
يزعم أن املذحبة الت راح ضحيتها  الذى" وايتاين"مانويل  التماسيأ على مصري بين قريرة مثل 

بن معاذ وان بناء على توجيهات من الني  سعدمن أبر ء اليهود وانت مدبرة وأن حكم  900
  هما  حرغري أن  . وحده يتحمل مس ولية تلت املذحبة حممداً وأن مسةلة خيانة اليهود خيالية وأن 

 :  (51) التاليةب لألسبا افاسديبقى أمرا متو ا و تاين يوا
الذى نطقه سعد  احلكمحكم سعد بن معاذ مل يكن إبمالء من الني وهذه جلسة أن هو  األول

األوس وهم احللفاء  بينهمحيث قلس الني مع ممثلي املهاجرين واألنصار ومن  إىلل حني محُ 
اجلميع على أن  وقد اتفق ،يساعدوهمالقدامي واملدافعون عن بين قريرة والذين وانوا يريدون أن 

أن سعد تداول مع الني قبل أن ينطق حكمه ومل يشت أحد  أحد ىينزلوا على حكم سعد ومل ير 
ومن على شاولته ابحلديث عن  وايتاينحق يزعم   فبةى ،مثل تلت املشاورة حدو من األنصار يف 

حدثت قبل  وايتاين وأمثاله جلسة احلكم هذه الت  شهدوهل  .أن احلكم وان إبيعاذ من الني ؟
 ثالثة عشر قراً من ميالدهم. 

أليس من املثري للس رية أن  ،للني إابن غزوة ايندق الصرحية  خيانة بين قريرةوالسبب الثاىن: هو 
بر  ؟ وهل الذين يتآمرون مع األعداء من قري  وغطفان ليهامجوا  900وايتاين عن   يتحد 
مل  ووهنموأما   .مشال املدينة يكونون براء؟املسلمني بينما يهاجم القرشيون وحلفاءهم  ظهور

بسبب  وأيضا ، امل ططيستطيعوا أن يفعلوا شي ا بفضل السريتني اللتني بعث هبما الني إلفشال 
اليهود ابعتبارهم  ة  يلغي شي ا من إدان فهذاعدم وجود هجوم جمابه وحقيقي من جانب القرشيني 

 . خائنني
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، فتبدى له احلادثة إىلاملوضوعية ىف النرر  من إمتلت ىف املقابل هناث من املستشرقنيو  
الذى " رودنسون مكسيم"واملس ولية على منوال الة سلوث الرسول مع بىن قريرة جتسيدا لروح العد

من احية أخرى ومن  قريرةيقول " وانت مذحبة بين حيث  ارشيد اهذا املوضوع حكم يفقدم 
خطرًا دائما على املدينة ووان تروهم  يشكلونبنو قريرة وجهة نرر سياسية أمرًا مفروضًا فقد وان 

وقتلهم  ،يعودون  فقط هم الذين  واملويت ،يف خيرب للمسلمنييرحلون يقوى مروز املؤامرات املضادة 
الذى اختاره حممد هو  احللمن املمكن أن يساهم يف إضعا  الروح املعنوية لدى األعداء وقد وان 

ا عتبارات إ  عندما تصبأ لديهم عوامل  يقبلونالسياسيني   ، فيةاألمثل من الناحية السياس
   .(52) يفعلوا غري ذلت" أنسياسية مفيدة أو عندما   يستطيعون 

ومثة مؤرخـة غربيـة لـألد ن تضـع احلـاد  ىف سـياقه التـارخيى حمـررة لـه مـن أحكـام القيمـة الـت 
تمـل ابلنسـبة لنـا حنـن الغـربيني أن نفصـل تلـت غـري احمل مـنتشى هبا بي ة القـرن العشـرين فتقـول: ".. و 

اغــأاب وثــري مــن النــاس عــن اإلســالم  إىلو  شــت أهنــا ســتؤدى  ،الشــنعاءالقصــة عــن أفعــال النــازى 
احلكم على تلت احلادثة مبعايري القرن العشرين. فقـد وـان ذلـت اجملتمـع  ايطةمن  لكن ،اغأاابً أبد 

 الرمحــةرســالة  إىلمــع اليهــودي الــذى عــاش فيــه املســيأ ودعــا فيــه بدائيــة بكثــري مــن اجملت وأوثــربــدائيا 
طبيعــي،  قــانونواحلــب قبــل ذلــت بســتمائة عــام. ففــي تلــت املرحلــة مل يكــن لــدى العــرب مفهــوم عــن 

مـن النرـام العـام   اليسـريوالذى من الصعب، إن مل يكن من احملال، أن يصل إليه قوم يف غياب حت 
في زمن حممد، يبدو أن احلالة يف املدينـة وانـت فور ت القدمية. وذلت الذى وانت تفرضه اإلمرباط

. وقـــد قـــام يف إحـــدى هللاأعرـــم ألعـــداء  التعصـــر داود، والـــذى وـــان قـــا يفتشـــبه احلالـــة يف القـــدس 
 foreskinsوإرسـال وومـة قلقهـم  خصـيهموم  القـدماء،ذبأ مـائتني مـن الفلسـطينيني باملناسبات 

بعضـها   –لداود فقد م أتليفهـا بعـد عـدة قـرون  نسبتمن املزامري الت  ملكتهم. أما وثري إىل الدامية
دمويـــة ألفعـــال بشـــعة وـــان اإلســـرائيليون أيملـــون أن  تفاصـــيللكنهـــا تـــورد  –ق.م  550وتــب عـــام 

. وهكــذا، مل يكــن يتوقــع يف أوائــل القــرن الســابع املــيالدى أن يرهــر قائــد عــدائهمأيرتكبوهــا يف حــق 
 .(53) رظينية مثل القرمحة جتاه خون أيةعرم 

أن بـين قريرــة قبلـوا حكــم ســعد ويؤوـد علــى هـذا املنحــى الـذى ذهبــت اليــه وـارين أرمســأونج        
دائـــنهم بـــنص التـــوراة الـــذى يؤمنـــون بـــه ومـــا جـــاء يف  إيـــابـــن معـــاذ وهـــم الـــذين اختـــاروه، وأن ســـعدا 

الصـلأ وفتحـت  إىلأجابتـت الصـلأ، فـإن  إىللكي حتارهبـا اسـتدعها  مدينةتقرب من  حنيالتثنية: "
مل ُتسـاملت بـل عملـت معـت  إنسـتعبد لـت. و فيها يكون لت للتس ري ويُ  املوجودلت فكل الشعب 
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جيمـع ذوورهـا حبـد السـي"، وأمـا النسـاء  فاضـربيـدث  إىلهـت إحـراب فحاصـرها، وإذا دفعهـا الـرب 
أعداءث الت أعطاث الـرب  تغنمها لنفست وأتول غنيمة فغنيمةواألطفال والبهائم وول ما يف املدينة 

 ( .15ة  10إصحاح   سفر التثنية:) " إهت

وبرغم ذلت فإن مثة حقيقة مهمة تتعلق ةحد اجلوانب اإلشكالية ىف عاملنا املعاصر لعالقة          
مل تؤثر بصفة دائمة يف الصدامية تلت البداية اإلسالم ابلغرب وجذره اليهو ـ مسيحى ، وهى أن 

أن أقام وهى حقيقة تعأ  هبا املؤرخة الغربية املنصفة فتقول: "مبجرد  ،اليهودمن موق" املسلمني 
يف شريعتهم، أسسوا نرام تسامأ ظل  متقدماً املسلمون إمرباطوريتهم العاملية اياصة وطوروًا نرامًا 

 طويلة حيث تعايشت جمموعات دينية يف ظله جنبا ملدةيسود األجزاء املتمدينة يف الشرق األوسط 
مسيحية غربية، وليست خطي ة إسالمية، وقب أن  خطي ةاملعاداة للسامية ، ما يثبت أن جنب إىل

وي   خضع إلغراء التعميمات بناء على ذلت احلاد  املرعب   ننايكون ذلت حاضرا يف أذها
د يف أثناء حياة حممد، بقيت جمموعات يهودية صغرية يف املدينة بع حتبل و الذى وقع يف املدينة. 

  .(54) ها ابلعي  يف سالم دون أدين قمع وبأم، 627عام 

   الـة قـد تعامـل مـع اليهـود مبقتضـى العد هنـا، هـو أن الرسـول الكـرمياإلعأا  به وما نود  
 الرمحة ولكن ملاذا ؟. رمبا لدافعني أساسيني:

اليهود، بعد أن وان  إىلعقالىن ذلت أن الرسول قد بدأ احلياة ابملدينة مبد يد اإلخاء  أوهلما      
قد وثق عهد اإلخاء بني املهاجرين واألنصار، وان العهد ذاث قد أتسس ظاهرا وابطنا على املساواة 

اليهود وشرواء ىف "وطن" هو املدينة  إىلواإلخاء وقاعدتني لدولة املدينة، ومن مث فهو قد نرر 
ة التوحيد، ورمبا أمل ىف أن يعتنقوا نرر إليهم وشرواء ىف د نبل بغ  النرر عن د نتهم "ويهود". 

اإلسالم ويكونون عوا له ضد الوثنية، رمبا هذا ورمبا ذاث، فال ميكن ألى مصدر نرخيى أن حيسم 
القضية، ولكن املمكن أتويده هنا هو يد اإلخاء قد سبقت إليهم، وأهنم هم الذين رفضوا إخاء 

دون، وما خانوا عهد املدينة وهم مواطنوها، ولذا الوثنية ضد اإلسالم وهم املوح إىلحممد، واحنازوا 
فلم يكن متصورا أن يتعامل معهم النىب إ  على أهنم خونة ابملعىن الكامل للكلمة، وليس لل ائن 

قضى ىف األمر، وليس أعدل من قتل ت الةالعد ىجتب له أى من أنواع الرمحة، بل هعهد، وما   
إ  اإلخاء   يكون إخاء ، و لل ونة أوضعفاء، وليس لألقو ء الرمحة جتب للايونة ىف زمن احملنة، ف

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى  فمن. "ابلعدل واملساواة، وليس مع الرلم أو الغفلة
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ومن مث فإن استعمال الرمحة مع خونة بىن حياة   أو  األلباب".  القصاصيف  ولكمعليكم" . "
فضيلة العدل، بل يهدر وذلت فضيلة العقل الت جتعل اجلزاء من قريرة مل يكن يكن فقط يهدر 

 جنس العمل، وما جتعل اإلخاء مرتبطا ابلعدل.
: فتارخيى يتعلق ابجتاه الزمن وبقدر ما أن اليهود وانوا خونة للعهد احملمدى، فإهنم   وأما اثنيهما

مكانية القضاء على الدعوة وانوا متعالني عليه إذ تصوروه ضعيفا، ووانوا يعتقدون "آنذاث" ىف إ
اإلسالمية من األصل، ولو  تلت القناعة الت متكنت منهم، ما وانوا ليغامروا بعداء الرسول الكرمي 

الطر  الذى تصوروه قو ، وهو قري  على رأس الوثنية العربية. ولو مل يقم الرسول  إىلواإلحنياز 
ما حد  ابلفعل جزئيا، ولكانت هناث معارث  يهود خيرب إحنيازا وامال، وهو إىلبقتلهم  حنازوا 

أورب وأورب، ودماء جديدة   تنتهى، وساعتها رمبا  م التاري  حممدا ألنه وان سيعد غافال، 
تسامأ مع اييانة ىف حلرة حابة تتحدد فيها مصائر الدعوة واألمة بل والتاري . فةيهما وان 

ة نفسها، أن تعمل قيمة العدل مع قلة من األجدى للمسلمني واإلنسانية مجعاء، بل وللحضار 
ايونة، ليستكمل التاري  مساره الواعد ابألمل، أم يضع" حممدا أمام مشاعر الرمحة الغافلة مع 
خائن سرعان ما قدد آتمره، على حنو يعوق، ورمبا يهدد هذا الدين اجلديد، وينثىن مبسار التاري  

 الوراء؟ .   إىلالواعد 
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 املبحث الثالث 
 املساواة والتكافل .. بنية األمة املسلمة

 
حتتــل قيمــة املســاواة موقــع الــذروة بــني القــيم اإلنســانية الــت طاملــا أهمــت الضــمري البشــرى ىف 

وعوامل النهـوض  حلرات صعوده الكربى، وخاصة تلت اللحرات الت تتكث" فيها دعوات التغيري،
دفعـــا للتـــاري  حنـــو التقـــدم، وابألخـــص حلرـــات هبـــوط الـــوحى اإلهـــى الســـماوى، وانبعـــا  الثـــورات 

 اإلنسانية الكربى. 
ففـى القــرن الثــامن عشـر، جــاءت املســاواة وةحـد العنــاوين الثالثــة "احلريـة واإلخــاء واملســاواة" 

حق تفسري التاري  وقيادتـه سا من خالها والت ادعت فرن ،التنويرعصر ذروة ىف ية فرنسالثورة العلى 
. غري أن الفهم اإلطالقى للمساواة ، وحماولة فرضها لدى ليبينتزاألوروىب جتسيدا للمشروع السياسى 

مـا   ،قـرنال لربـع احملافرـة مـع ممالـت أورابمريـر ىف صـراع ط فرنسـا علـى وـل أورواب، ابلقـوة املسـلحة، ور  
 زمية ابليون ىف واترلو أمام حتال" العروش والتيجان. بعد ه نفسهواد يفقدها إستقالها 
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هبــت ثــورة العــدل اإلجتمــاعى، عــن األفكــار مثاليــة  أوثــروىف القـرن العشــرين، وحتــت شــعار          
ىف اإلدعـاء ابملسـاواة اإلنسـانية املطلقـة، والغـاء الفـوارق بـني الطبقـات،  تطرفـتروسيا الشيوعية، الت 

ىف  تعبديـــةلغــاء الــدين وفكــرة ملهمــة ومؤسســة إأضــعفت العائلــة وحاولــت امللكيــة اياصــة و  فةلغــت
الضـيقة مـن األهـل  الـدائرةالوقت نفسه، وطلبت من الناس أن يكونوا غرييني حيبون البشرية عامـة   

متكنـت روســيا دافع مـن قيمــة الفكـرة ومثاليـة الــدعوة، واألصـدقاء وأصـحاب الــوطن والـدين وامللـة. وبــ
على مناطق شت ىف أربعة أحنـاء  الناعمةواب الشرقية، والسيطرة العقائدية والسياسية من التمدد ىف أور 

تطرفهــا وقعــت هــى مــن مجوحهــا و . ولكــن بــدافع شــبابهالعــامل، وعلــى وعــى أربعــة أجيــال متعاقبــة مــن 
قمع الطبيعـة البشـرية، وحاولـت  إىلسعت حيث نفسها أسرية تناقضات دعو ا وتعرضت للسقوط، 

عهــا دهــاء التنــوع البشــرى والتطــور اإلنســاىن فرو   ضــدىف قوالــب مــن احلتميــات املســبقة صــب التــاري  
 إىلوأعادهـــا  ،علــى هــذا الــنمط مــن األحاديــة، أو احلتميــة النــاسالتــاري  الــذى مل يقبــل ةن يشــكل 

 الطبيعية.حدودها 
 

ترويبـا،  ، أوثـرمنـذ القـرن السـابع املـيالدىوعلى العكس، وانت دعوة املسـاواة ىف اإلسـالم، 
ىف بي ـة هـذا القـرن املتقـدم األوثر تكريسا لقيمة املسـاواة بـني النـاس وان اإلسالم  ف وتكاملية وفطرية.

إدراوا حلـدودها القصـوى  وان األوثرـ وونه عقيدة باوية ووحى إهى ـ  نسبيا ىف الزمن، ولكنه أيضا 
ىف العبـادات اإلسـالمية نفسـها،   ىف التاري . أما وون اإلسالم هـو األوثـر تكريسـا هـا فهـو مـا يتضـأ

ومـا يتضــأ ىف النمـوذ  أو املثــل األعلــى اإلنسـاىن الــذى جسـدته حيــاة ودعــوة الرسـول الكــرمي حممــد 
"ص"، أى سنته الت بقيت جـزءا مـن إميـان املسـلمني وشـريعتهم حـت اليـوم تعضـد الضـمري، وتكـافأ 

املطلقـــة وهـــى  املســـاواةعـــن هـــذه  بثـــقينالـــزمن. أمـــا وونـــه األوثـــر إســـتيعااب حلـــدودها، فيتبـــدى فيمـــا 
 الـــوحىاإلســـالم "عمـــق إدراث إمـــا مـــن  نبعـــتلمســاواة لأيـــاط أخـــرى مـــن املســـلمني،  بـــني" األصــل"

عليهــا عمــارة الكــون ابعتبارهــا جــوهر رســالة اإلســت ال . وهــو  تنبــىناإلنســانية الــت  للفطــرةاإلهــى" 
مل يقـدره أو  حنـوجـل واملـرأة ىف اإلسـالم علـى حكمـت العالقـة بـني الر  الـتالعادلـة"  ةااملساو هنا يط "

إوتشـفه لتـوه ىف القـرنني  والذىحيسن فهمه العقل الغرىب احلديث املتمروز حول يط املساواة املطلقة 
النضــو  التـارخيى لــدى اجملتمــع اإلهــى لدرجـة  الـوحىحســن إدراث التاسـع عشــر والعشـرين. وإمــا مـن 
 والـــت" العاقلـــة  املســـاواةالـــنمط الـــذى ميكـــن تســـميته بــــ " هنـــا وهـــوالـــذى نـــزل فيـــه وعليـــه اإلســـالم، 

 العصــر،اجملتمــع اإلســالمى ىف هــذا  ىف" الــرقابلعبيــد أو مــا يســمى بقضــية " األحــرارحكمــت عالقــة 
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. وإمــا مــن وهــى قضــية إشــكالية وــذلت يشــتبت حوهــا الفكــر اإلســالمى مــع العقــل الغــرىب احلــديث
لبشــــر ىف امللكــــات واملهــــارات ورغبتــــه ىف توظيــــ" هــــذا وعــــى الــــوحى اإلهــــى حبقيقــــة التفــــاوت بــــني ا

التفــاوت والبنــاء عليــه بــد  مــن قمعــه، وهــو هنــا يــط "املســاواة املمكنــة" الــت حكمــت العالقــة بــني 
 األغنياء والفقراء وهى العالقة الت متثل اجلوهر اإلقتصادى  لقيمة املساواة ىف اإلسالم. 

ألربعــة والــدور الســامى الــذى لعبــه الرســول الكــرمي ىف أيــاط املســاواة ا وقفــة مــوجزة عنــد وهنــا
جتســيدها ومثــل أعلــى للمجتمــع اإلســالمى بقولــه وفعلــه "ســنته" علــى حنــو وــرس هــا "وبنيــة" لألمــة 
ه الناهضــة مــن ســبات التــاري  ، واملندفعــة حنــو قيادتــه بفضــل مثلهــا العليــا اجلديــدة وعلــى رأســها هــذ

 .القيمة من قيم اإلسالم احلني"

 

 

 : املساواة املطلقة ... املثل األعلى لإلسالم  أوال
، فقـــــط، إذا وـــــان اإلنســـــان خملوقـــــاً د. فاملســـــاواة اإلنســـــانية ةإن املســـــاواة بـــــني النـــــاس ممكنـــــ

خصوصـــية أخالقيـــة وليســـت حقيقـــة طبيعيـــة أو ماديـــة أو عقليـــة. إن وجودهـــا قـــائم ابعتبارهـــا صـــفة 
للش صـــية اإلنســـانية. ويف مقابـــل ذلـــت، إذا أخالقيـــة لإلنســـان، وســـمو إنســـاين أو وقيمـــة مســـاوية 

النـــاس مـــن الناحيـــة املاديـــة أو الفكريـــة، أو وكائنـــات اجتماعيـــة أو أعضـــاء ىف جمموعـــة أو  إىلنرـــرا 
الـــدعوة  نشـــةتوقـــد طبقـــة أو جتمـــع سياســـي أو أممـــى، فالنـــاس ىف وـــل هـــذا دائمـــاً غـــري متســـاوين. 

التمـــايز واإلســـتعالء النابعـــة مـــن الوثنيـــة  أدواء العصـــبيات وضـــروببكـــل مريضـــة  بي ـــةاإلســـالمية يف 
األســباب الــت نــدروها يف جمراهــا املعهــود فالــدعوة الــت أتيت مــن قبــل  جــرتلــو و والقبليــة واملاديــة معــا. 

يتسـاوى  اتدعو إ  إله واحد يتساوى لديه مجيع الناس، ولن متنأ اإلنسان حقا واحـد لنهذه البي ة 
اإلسـالم القائـل صــلوات هللا  نـيعلـى لسـان  اءت هبـذا وذاثجـ الـدعوةهـذه  ولكـنمجيـع النـاس.  فيـه

صـلوات هللا  لئـالقا وهـو.. فضل لعرم على عجمي و  لقرشي على حبشي إ  ابلتقـوى"  " عليه:
أابوـم واحـد، ولكـم آلدم وآدم مـن تـراب  وإنالنـاس. إن ربكـم واحـد،  أيهـا" :الـوداععليه يف خطبه 

عجمي و  لعجمي على عرم و  ألمحر على أبي   علىلعرم  إن أورمكم عند هللا أتقاوم، وليس
  .فضل إ  التقوى"
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 الصـادق،اإلخـاء  إىلدعو على حنـو يـأمام هللا والعبادات ىف اإلسالم تكرس لفضيلة املساواة 
إخـاء يقـوم علـى  وهـذا. هألهنـا تشـعر النـاس مجيعـاً ةهنـم إخـوة يف العبوديـة يـالقهم والعبوديـة لـه وحـد

  ؛ ليم ونرر حر وتدبر فرضه القرآنتقدير س
من وقو  هذا اجلمع أمام  أعرموهل حرية وإخاء ومساواة فالصالة تكريس للمساواة،  

  تفاوت يف ذلت بني  ويسجدون،تعنو له مجيعاً جباههم، إ ه يكربون وله يروعون  ىف الصالة  هللا
ني هللا إ  عمله الصاا وما وب أحدهمأحدهم وأخيه، وولهم مستغفر نئب مستعني، وليس بني 

من قذى املادة، ويكفل للناس  ويطهرهاقدم من بر وتقوى. إخاء هذا شةنه يصفى القلوب 
الصيام  ولفرض هذا اهدى. إىلهداهم هللا بنوره  ماإدراث سنة هللا يف الكون  إىلالسعادة وما يؤدى 
ر ضة روحية. فالناس إذ  من لها توطيد معىن اإلخاء واملساواة أمام هللا م منأ مًا معدودات 

ويشعرون خالل ذلت إبخائهم ، الليل، تتم بينهم املساواة  إىلميسكون مجيعًا من مطلع الفجر 
مبا رزق هللا وال منهم من أسباب ا ستمتاع يف احلياة. ومن مث   ا ستمتاعشعوراً يضعفه تفاو م يف 

 إذاو ة يف نفس اإلنسان مثلما توطدها الصالة. ملعاىن احلرية واإلخاء واملساوا موطداوان الصيام 
 ةمكانسنن الكون وأسراره، وأن عر   إىلاإلنسان، من طريق هذه الر ضة الروحية، أن اهتدى  بلن

حبا وحتاب بنو  ، وليس املسلمني فقط،زداد إلخوانه بىن اإلنسانإ ،ومكان بىن اإلنسان منه
قويهم ضعيفهم ونزل غنيهم لفقريهم عن  ورحموالتقوى، على الرب  ونوايف هللا، وتعا مجيعاً اإلنسان 

 .(1) هو الصدقة عليهاوهذه هى الزواة واملزيد  ،ح  من ماله
حدود قـارة  إىلوليس قوز يف اإلسالم أن تق" هذه احملبة عند حدود وطن ابلذات، و  أن تنتهى  

مـن أطـرا  األرض  لنـاسامن القارات، بـل قـب أ  تعـر  حـدوداً البتـة. ولـذلت قـب أن يتعـار  
إميـاا. ووسـيلة ذلـت أن قتمعـوا  ابدمجيعاً، ليـزداد بعضـهم لـبع  يف هللا حمبـة ولتزيـدهم حمبـتهم هـذه 

فيـه، إيـا هـو املكـان الـذى أنبثـق فيـه نـور  قتمعـونمن أطرا  األرض يف صعيد واحـد. وخـري مكـان 
واملؤمنــون إذ قتمعــون فيــه وإذ يــؤدون  مبكــة، وهــذا هــو احلــج. هللاهــذه احملبــة، وهــذا املكــان هــو بيــت 

 .إليـــهلإلميــان ابد وإخـــالص القصــد يف التوجــه  ســامياً  مـــثالأثنــاءه  حيــا مشــعائره، قــب أن تكـــون 
احلج أشهر معلومات فمـن فـرض فـيهن "يقول: وهذه الصورة يربها العلى القدير ىف وتابه الكرمي إذ 

 الـزادتفعلـوا مـن خـري يعلمـه هللا وتـزودوا فـإن خـري  اومـ ،يف احلـج جدالاحلج فال رفث و  فسوق و  
الصــــعيد الــــذى حيـــج املؤمنــــون إليــــه  هـــذا يفعلــــ. (197: البقةةةةرة) "التقـــوى واتقــــون   أوىل األلبـــاب

ليتعارفوا، ولريتبطوا ةقوى روابط اإلخاء، قب أن تسقط ول الفوارق وأ  يكـون بـني هـؤ ء املـؤمنني 
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وا ةهنــــم مجيعــــاً أمـــــام هللا سواســــية، وأن يتوجهـــــوا إليــــه بقلـــــوهبم مـــــا، وقــــب أن يشـــــعر  تفــــاوتمجيعــــاً 
لدعوتــه، مــؤمنني بوحدانيتــه، شــاورين لنعمتــه. وهــذا ا جتمــاع العــام حيقــق معــاىن اإلخــاء  مســتجيبني

  .(2) يف أوسع صورها وأوثرها بوا وصفاءً  مجيعاً واملساواة بني املؤمنني 
املثـل األعلـى للمسـاواة، والوسـيلة العمليـة رمي وفضال عـن العبـادات، جتسـد حيـاة الرسـول الكـ

رغم اهيمنــة مجيــع النــاس ملســتوى اجتمــاعي وسياســي واحــد. فــعنــدما خيضــع لتنميــة احلــب األخــوى، 
غري املسبوقة للرسول على اجلماعة املسلمة "ورئيس ديـىن/ نـىب، ورئـيس سياسـى، إ  أنـه قـد أخضـع 

 يدين به أصغر أتباعه. ووان يدين نفسه مبا  ،رائسته لقيمة املساواة

فعندما ندما شرع حممد ىف بناء املسجد األول "قباء" فإنه طلب من ول املهاجرين واألنصار      
أن يعملوا فيه.. وتقدم حممد يعمل بنفسه.. وأقبل الشباب من املهاجرين على العمل حبماسة 

عمل، ولكنهم رأوا حممداً يقودهم على ابن أم طالب وعمار بن  سر. وحتر  بع  األغنياء من ال
يعمل فةقبلوا متباط ني ثقا  وارهني، وحاول حممد أن يلقي يف قلوهبم احأام العمل اليدوى، بال 

مل جدوى .. حاول أن يقنعهم أن الثقافة والرباعة يف التجارة ، وأى عمل عقلي آخر   يفضل الع
مر أصحابه إبصالح شاة. فقال وان يف سفر وأ  أنهروي و . (3) اليدوى أبداً، فلكل عمل شرفه

: على سل ها، وقال آخر: على طب ها ... فقال عليه آخررجل:   رسول هللا: على ذحبها، وقال 
قال: علمت أنكم تكفونين،  .رسول هللا نكفيت العمل.  السالم: وعلى مجع احلطب. فقالوا: 

 أن يراه متميزًا بني أصحابه". سبحانه وتعا  يكره من عبده  هللاولكن أوره أن أمتيز عليكم، أن 
أن يعمل معهم بيديه. ولو  أهنا  إ واملسلمون يعملون يف حفر ايندق حول املدينة،  أم،وما 

نفسه من ذلت العمل وأعفاه املسلمون منه  ألعفيسنة محيدة يستنها للرةساء يف محل التكالي" 
د تعا  عبادا اختصهم  نإما قال: "عذاب هللا أو و منشاورين، وجعل قضاء حوائج الناس أماا 

قال أبو هريرة و .(4) منون من عذاب هللا"يف حوائجهم أول ت اآل سالنا إليهمحبوائج الناس يفزع 
 زنالسوق مع الني صلي هللا عليه وسلم فاشأى سراويل، وقال للوزان:  دخلترضي هللا عنه: "

: هذا وقالعليه وسلم يقبلها، فجذب يده يد رسول هللا صلي هللا  إىلوأرجأ .. فوثب الوزان 
فقال:  األمحله فذهبتتفعله األعاجم مبلووها، ولست مبلت، إيا أا رجل منكم. مث أخذ السراويل 

 .(5)صاحب الشئ أحق بشي ه أن حيمله"
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جتســد يــوذ  "اإلنســان" الــذى يعــي  بــني إخوانــه حيــاة  أن أراد حلياتــه بــني املســلمنيوألنــه  
أن  ومل مييــز نفســه عـن صــحابته ىف شــىء حــت ن املثـل األعلــى يف القــوة علــى احليـاة، وــافقــد  "عاديـة" 

وان يف فراشـه الـذى ينـام عليـه آدمـا حشـوه ليـ"، وأنـه مل يشـبع قـط ، ومل يطعـم خبـز الشـعري يـومني 
متواليني، ووان السويق طعام أولتـه الكـربى، ووـان التمـر طعـام سـائر يومـه. ووـان الثريـد ممـا   يكثـر 

وألهلـــه تناولـــه. ولقـــد عـــاين اجلـــوع غـــري مـــرة، حـــت وـــان يشـــد علـــى بطنـــه حجـــرا يكرـــم بـــه علـــى لـــه 
صـــيحات معدتـــه. ذلــــت وـــان املعـــرو  عنــــه يف طعامـــه، وإن مل مينعـــه ذلــــت مـــن أن ينـــال يف بعــــ  

 .(6)األحايني من أطايب الرزق ، وأن يعر  عنه حبه زند ايرو  والقرع والعسل واحللوي. 

يف أقصي درجات الزهد يف الطعام، فكان السويق الذى هو مزيج من ، على حنوهووان آله  
الدقيق أو الشعري املقلي ومن التمر واملاء أو اللنب مةولهم العـادي، ووـان طعـامهم اآلخـر مـن التمـر، 
ومل يكـن يف بيـت حممـد من ـل فكـان يعجـن الـدقيق فيـه غـري من ـول، ووـان يكتفـي بـنف  الشــعري يف 

  خالتــه، ووــان يصــنع مــن باللــة هــذه الن الــة مرقــة تســمي ابيزيــرة، ووانــت أثنــاء طحنــه ليــزول بعــ
التلبينة" علـى الثريـد الـذى يصـنع "هذه الن الة متز  ابلنب والعسل فيصنع من هذا املزيج حساء ابه 

مــن وســر ايبــز املبلولــة مبــاء اللحــم وايضــر، ووــان خبــز الــرب جمهــو ً تقريبــاً، ووــان يقتصــر يف بعــ  
علـــى املـــاء واللـــنب والتمـــر، ووـــان الطعـــام يوضـــع علـــى حصـــري مفـــروش علـــى األرض، وقلمـــا   األحيـــان

وانت توضع منشفة ملسأ األصابع، فكانت األرجل واأليدى تقوم مقامها، وقاسـي حممـد أمل اجلـوع 
  .(7)بيته من صاع شعري رهن درعه عند يهودى يلو  إىلغري مرة، فاضطر ذات يوم 

هـم مـن خزانـة طعامـه، وممـا وقـع، ذات يـوم أن أهـدت أيف البـداءة ومل يكن حال ثياب حممد 
عطـاه إ هــا ةامـرأة إليـه بــردة ووـان يف أشـد ا حتيــا  إليهـا، فجـاءه رجــل وطلبهـا منـه يت ــذها وفنـاً، ف

و الكسـاء غــري امل ــيط أيــرد سـائال، ووــان يلـبس القمــيص امل ـيط ذا الكمــني ويرتـدى الــرداء  ألنـه  
شن والقطن أو الكتان، ويلبس يف األعياد وما إليها برود اليمن امل ططة أو املصنوع من الصو  اي

املطـــرزة وعبـــاءة حريريـــة مـــن منتجـــات دمشـــق وأزمـــري، ورداء مزخرفـــاً جـــاء بـــه خالـــد بـــن الوليـــد وثيـــاابً 
موشاة أهداها إليه رهبان ونصارى من ةران، أو اشـأيت لـه مـن الشـام ومـن مصـر، ويـروى أنـه وـان 

ل قيمته ثالمثائة مجل فلم يلبسه سوى مرة واحدة، وهني، علـى العمـوم، عـن لـبس احلريـر له ثوب تعد
مــن اجللــد عــادة، ووــان ميشــي حافيــا يف  هوانــت نعالــومــا  والثيــاب ذوات النقــوش واأللــوان الكثــرية.   

الغالب، وأهدى النجاشي إليه سراويل وأحذية سوداء فكان يصلي هبـذه األحذيـة يف الغالـب وإن مل 
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ني بدلو ماء ومـرآة حـني لفهـا حولـه س تلت السراويل قط، ووان العمامة لباس رأسه، ووان يستعيلب
(8).  

أرض بفــدث  مــنأىب بكــر أن يــرد عليهــا مــا تــرث  إىلفاطمــة ابنتــه  طلبــت النــىب  قــب  وملــا
 معاشــر األنبيــاء   نــور ، مــا ترونــاه صــدقة". مث حنــن: " وخيــرب. لكــن أاب بكــر أجاهبــا بقــول أبيهــا 

ــ قـال بــه،  أمــرذ مــا هــا: فةمــا إن وــان أبــوث قــد وهــب لــت هــذا املــال فــإىن أقبــل ولمتــت يف ذلــت وأنف  
ذلـت وـان قصـده.  ةنوأجابت فاطمة ةن أابها مل يف  إليها بشئ من ذلت، وإيا أخرب ا أم أمين 

 .(9) املسلمنيبيت مال  إىل ورد ا ربعند ذلت أصر أبو بكر على استبقاء فدث وخي
 يقــومرب جتســيده احلــى لفضــيلة املســاواة، ةــأ الرســول الكــرمي ىف أن قعلهــا قاعــدة صــلبة وعــ 
مفهـوم األمـة، فلــو مل قسـد حممـد املثـال امللهـم، ملـا تبعـه أحــد،  ، ويتمحـور حوهـااجملتمـع تنرـيمعليهـا 
خضـع لــه أول ـت العــرب محـاة األنــو  شـديدى املــراس، ولـو ألقــى علـى مســامعهم وـل أحاديــث ومـا 
طاملــا وــنس غرفتــه  : "ألنــه  مستشــرق نزيــهولكنــه ةــأ ىف ذلــت، ابعــأا  نيا وعقائــد الســابقني. الــد

ي علــى أرض املســـجد، وهنــ  ليفـــتأ قع ثيابـــه وخصــ" نعلـــه وحلــب نعاجـــه بنفســه واســـتلبيــده ورقـ ـ
وتصدق مبا يتجمع لديـه مـن النقـود، ووـان  ،ومسأ عرق فرسه بكمه وعاج ديكا مسنا،ً ، الباب هرة
ول ما ميكن أن يبدو به ملكاً يف هذه الدنيا، ووان ينهـي عـن تلقيبـه ابمللـت ومـا إليـه، ووـان   يتجنب

ا منقوشــا عليــه: "حممــد   يــرى لــه بــالط و  وزيــر خــال بضــعة مستشــارين وبضــعة وتــاب وخامتــا فضــي
  .(10)رسول هللا" 

 الواحـدةاألمـة  مفهـومن أ إ أن فكرة املساواة تتمتع ابأل ية يف أد ن التوحيد الثالثة،  ورغم
 – اإلسـالم ألغـي، حيـث أ ية تكاد تكون مقدسة يف إطار الشرع اوتسب قدالقائمة على املساواة 
 لــيس، و انتمــاء إ  للــدين الفــواللــون،  والعصــبيةاجلنســية والعنصــرية والقوميــة  –ألول مــرة يف التــاري  

روة، وإيـا  ـا ابلتقـوى والصـالح وايـري. ابجلـاه والثـ و  ،الشر  والفضل ابلنسب و  ابللون وامللبس
مل يكـن   ومـنوان صاحلاً يتقي هللا وينهي نفسه عـن السـوء، فهـو الشـري" الكامـل يف إنسـانيته،   فمن

ربكم بعـد  إىلوذلت، فليس من الشر  والفضل يف شيء و  ح  له يف اآلخرة. وولكم جمموعون 
تسـةلون عنـده عـن علـو  و ة و  خلة و  رشـوة، حياتكم الدنيا و  ينفعكم يف حمكمته العادلة شفاع

إميــانكم وأعمــالكم الصــاحلة. فمــن وــان مــنكم مؤمنــا قــد عمــل الصــاحلات  فيهــا كمعنســبكم وإيــا يــنف
  .مل يكن عنده شيء منها، خسر خسرااً مبيناً ووان من أصحاب النار ومندخل اجلنة، 
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الـت ى بـه مـن طبقـات ىف بعـ  الشـعوب مـا التقـوهبذه الروح املأعة ابملسـاواة ألغـى اإلسـالم 
مثل الشعب اإليراىن ووان مكوا من أربع طبقات: طبقة رجـال الـدين، وطبقـة احملـاربني، دخلت فيه 

وطبقــة الكتــاب واملثقفــني، وطبقــة الــزراع والصــناع، ســوى طبقــة عليــا منهــا الــوزير، ورئــيس املوابــذة : 
ت ىف إيــران اإلسـالمية، ومــا ألغيــت ىف بــالد رجـال الــدين، ورئــيس الكتـاب. وــل هــذه الطبقـات ألغيــ

اهنـــد اإلســـالمية طبقـــة الربا ـــة وهـــم طبقـــة الكهنـــوت أو رجـــال الـــدين عنـــد اهنـــدوس، وأيضـــا طبقـــة 
املنبـوذين وهـم عامـة الشـعب اهندوسـى. فالنـاس مجيعـا ىف أى جمتمـع إسـالمى متسـاوون اجتماعيــا   

لقيمة اإلنسانية العامة. والقاضـى يقـ" أمامـه يتميز غىن على فقري و  قوى على ضعي" من حيث ا
شـرا  ىف جمتمعـات أوراب ايليفة واحلاوم وما يق" أمامه أى فرد عادى من الشـعب، بينمـا وـان لأل
ن األشرا  والنبالء ىف ااإلقطاعية حماوم خاصة هبم حت   يقفوا مع أفراد الشعب ويتساووا هبم، وو

امللوث ويتلقبون ألقااب خاصة هبم مثـل وونـت ودوق وابرون، تلت اجملتمعات يؤلفون طبقة عليا حول 
والبشــر ىف جمتمعاتــه بــل احــأم آدميــة مجيــع املســلمني ، و م يعــر  شــي ا مــن ذلــت ولــهفلــاإلســالم أمــا 

    .(11) ات الدينية وا جتماعية وايلقيةوجعلهم متساوين ىف مجيع احلقوق والواجب

مبرور العقود ، قيمة املساواة نفسها "التعديل" و"الت في""وحت عندما أصاب  
حافرت على بناء اجملتمع الذي يكافئ أصحاب اجلدارة فةهنا احتفرت بقو ا والقرون، ف
لم يكن مقصورا على ، فظاهرة العلم عند العرب منذ نشةتهت : "وقد تبدى ذلت جليا ىف والطموح

عب، مطروحا ابستمرار ىف بل وان عاما لطبقات الش أو حمتكرا من ف ة بعينها، طبقات خاصة
حلقات الشيو  ابملساجد، وفيما نشة هبا من مكتبات. ومنذ أواخر القرن الثاىن اهجرى تنشة 
املكتبات العامة ىف ول بلد إسالمى وتنشة معها دواوني الوراقني، و  مصاري" تطلب للتعليم، 

حب  بل حبرو  وثرية، ويدل والطبقات الشعبية العامة تشارث فيه  ،فالتعليم جماا من حق اجلميع
تراجم العلماء واألدابء شعراء ووتااب سيجد أوثرهم من  إىلعلى ذلت أورب الد لة أن من يرجع 

أبناء الطبقة العامة. وتصور ذلت ألقاهبم مثل احلد اد وايز از والبز از والقواريرى والقو اس والنب ال 
أاب أمحد الت مار وشعيب القال ل، ونشة أبو نواس غالما والعط ار واملطرز، وةد بني علماء الكالم 

ار، ونشة أبو العتاهية يبيع ايز  واجلرار حامال هما على ظهره ىف شوارع الكوفة، ونشة لعط  
           .(12) "اجلاح  يبيع ايبز والسمت بسيحان أحد هنريات البصرة

ديـــن يســـوى مـــن املســـلمني ان اإلســـالم وحــت اليـــوم ةـــد أنـــه مـــن املســـتقر لـــدى التيــار العـــام 
أو صـينيني أو نـروقيني أو عـرابً ، أو  ندونيسـينيإتسوية واملة عادلة بني املسلمني وافـة، سـواء وـانوا 
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روابــط  إىلبــال حاجــة  اســتثناء،، ويفهمــون اإلســالم بصــفته دينــا يفــزع إليــه، وــل إنســان دون غــريهم
إليــــه. ورمبــــا حتفــــل اجملتمعــــات  الــــواردين بــــنيتفــــرق  القــــرم والــــدم، ووشــــائج الــــرحم، فالســــبيل إليــــه  

اإلسالمىي الراهنة ةياط شت من عدم املساواة، ومـن الصـراعات بـني األعـراق علـى النحـو املشـهود، 
 إىلولكــــن أ  منهــــا   يســــتطيع أن يــــربر موقفــــه بــــنص مــــن القــــرآن، أو الســــنة الصــــحيحة، فالــــدافع 

اإلســالم بصــلة، حيــث  إىل  ختلــ" سياســى،   ميــت إلســتعالء الطبقــى، والصــراع العرقــى هــو حمــ
  املثل األعلى اإلجتماعى له نصا وروحا يبقى هو املساواة املطلقة. 

 اثنيا: املساواة "العادلة" .. بني الرجل واملرأة 

وهـــو يـــط ختليقـــى مـــن الـــنمط األساســـى "املســـاواة املطلقـــة" ينبـــع مـــن عمـــق إدراث اإلســـالم 
نسانية الت تنبىن عليها عمارة الكون ابعتبارها جوهر رسالة اإلست ال . "الوحى اإلهى" للفطرة اإل

الرجــل ىف  إىلا امـه ابلرجعيـة ، وابلتحيـز  إىلوهـو الـنمط الـذى وثـريا مـا ينـزع العقــل الغـرىب املعاصـر، 
 تشريعاته للعالقة بني اجلنسني. وهو ا ام ينبع من نزعة التمروز الغرىب حول الذات، إذ يسعى الفكر

تثبيــت معطياتــه منــذ القــرن الثــامن عشــر وأحيــاا العشــرين، ومعيــار يقــاس إليــه،  إىلالغــرىب / احلــداثى 
الشرع اإلسالمى السابق عليه ابثنت عشرة قراً أو يزيد،  ومن دون مراعـاة سـواء يصوصـية اإلسـالم 

لقيـاس خط ـا علـى حنـو ومكونه املروزى ومصادر إهامه املتمايزة عن مصـادر اإلهـام الغـرىب، مـا قعـل ا
مطلـق. أو للبي ـة احمليطـة،  والسـياق التـارخيى، ووـةن القـيم الغربيـة مطلقـة حتكـم الزمـان واملكـان، بـرغم  

 ووهنا قيم وضعية، ونرخيية، ومستجدة ما قعل القياس خط ا على حنو نسىب.  

ىف وإذا وــــان هــــذا هــــو منطــــق ا  ــــام، فــــإن إطــــاره يتجســــد ىف عــــدد مــــن القضــــا  أ هــــا  
السجا ت املعاصرة قضيت احلجـاب، وتعـدد الزوجـات. وألن السـجا ت والـدفاعات اإلسـالمية ىف 
هاتني القضيتني معرو  وذائع، وبعضه جيد، فلن نتوق" عنده إ  ملاما، وسـو  نروـز جهـدا علـى 

 نـراهمعاجلة املنطق العام للقضية بقصد است الص الفلسفة أو املبدأ األساسى الذى حيكمه، والـذى 
القضـــية علـــى مســـتويني  إىلوىف ســـياق هـــذا املنطـــق، ميكننـــا النرـــر هنـــا متوافقـــا مـــع "روح اإلســـالم". 

 نرخيى / نسىب.  واثنيهماقيمى/ مطلق.  أوهلماأساسيني 

، يبـدو يـط "املسـاواة العادلـة" بـني الرجـل واملـرأة هـو وعلى الصعيد القيمى / املطلةقفأوال: 
نسانية" ومن مث حتقيق الصـاا العـام للجماعـة / األمـة ىف إطـار تكـاملى، األوثر إشباعا لـ "الفطرة اإل
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أو ىف ضــوء " املنرــور الأامحــى" ولــيس ىف إطــار إشــباع مفهــوم "احلــق الفــردى" الــذى خيضــع عالقــة 
، يــنه  علــى أســاس تعاقــدى   فطــرى ومــا هــو قــائم ىف الفكــر تكــاملياجلنســني ملنطــق صــراعى   
جـــوهر العالقــة بـــني الرجـــل واملـــرأة ىف اإلســالم هـــو "األســـرة" الـــت تتكامـــل الغــرىب املعاصـــر. ذلـــت أن 

عناصـرها لتكــوين "وحــدة" إنســانية أو "نسـق" جمتمعــى، ولــيس العالقــة الصـراعية حــول احلــق الفــردى 
الـــذى يضـــمنه القـــانون، وقـــد يزيـــد منـــه، ولكنـــه   حيقـــق ســـعادة الفـــرد نفســـه، اهيـــت عـــن مصـــلحة 

الأامحـــى"   الفرديـــة املطلقـــة هـــى جـــوهر التشـــريع ىف اإلســـالم الـــذى صـــاا اجملتمـــع، ففكـــرة "اجملتمـــع 
حقــوق الطــرفني ابعتبار ــا "زوجــني" يتكــامالن ىف نــواة جمتمعيــة واحــدة ولــيس طــرىف عقــد جتــارى أو 

 مدىن يتصارعان فيما بينهما ابلضرورة.

اس املسـاواة ومن مث فقـد أقـام عالقتهمـا علـى أسـاس العـدل بينهمـا، مث أقـام العـدل علـى أسـ 
بني احلقوق والواجبات، فهذه هى "املساواة العادلة" حقا، وذلت ألن: "املسـاواة الكاملـة بـني الـذين 
ـــــع    يتســـــاوون ةعمـــــاهم ووفـــــايتهم ظلمـــــا   عـــــدل فيـــــه، وألن املســـــاواة بـــــني الرجـــــل واملـــــرأة يف مجي

البداهـة واملشـاهدة، بــل الكفـا ت واألعمـال أمـر مل يقـم عليـه دليـل مـن تكـوين الفطـرة و  مـن حكـم 
قام الدليل على نقيضه يف مجيع هذه ا عتبارات. ومل تتجاهل األمم فوارق اجلنسني إ  وـان جتاهلهـا 

ا عــأا  هبــا بعــد حــني، ولــو مــن قبيــل  إىلهــا مــن قبيــل جتاهــل الطبيعــة الــت تضــطر مــن يتجاهلهــا 
د أن غــربت عليهمــا ألــو  الســنني، ا عــأا  بتقســيم العمــل بــني جنســني مل خيلقــا خمتلفــني عبثــا بعــ

وأحرى أن يكون طول الزمن مع تطور األحوال ا جتماعية سببا  ختصاص ول منهما بوظيفـة غـري 
وظيفــة اجلــنس اآلخــر، و  ســيما يف ايصــائص الـــت تفــأق فيهــا متطلبــات احليــاة البيتيــة ومتطلبـــات 

ا وقعل لكل منها موضـعا   يشـابه سـواه احلياة ايارجية، فإن طول الزمن   يلغي الفوارق بل يزيده
(13).  

وىف هــذا اإلطـــار مــن "املســـاواة العادلــة" نســـتطيع فهــم أحكـــام القــرآن الكـــرمي الــت أعطـــت املــرأة مـــن 
احلقوق وفاء ما فرض عليها من واجبـات: "وهـن مثـل الـذى علـيهن ابملعـرو " . ومـا نسـتطيع فهـم 

حســان معاشـر ا ولـو مكروهــة غـري ذات حرــوة حكـم آخـر مــن أحكامـه العاليـة عنــدما أمـر املسـ لم إب 
عند زوجها: "وعاشروهن ابملعرو  فإن ورهتموهن فعسـي أن تكرهـوا شـي ا وقعـل هللا فيـه خـريا وثـريا 
".  وعنـــدما أابح هـــا يف اجلهـــاد أن تكســـب ومـــا يكســـب الرجـــال: "وللرجـــال نصـــيب ممـــا اوتســـبوا 

ليهـا إ  مبـا ولفـه مـن واجـب وفالتهـا وإقامـة أودهـا وللنساء نصيب مما اوتسنب". ومل يفضل الرجـل ع
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والسهر عليها، أما حممد فقد جعل خيار املسلمني خيـارهم لنسـائهم "أومـل املـؤمنني إميـاا أحسـنهم 
  خلقا وخياروم خياروم لنسائهم".

وىف هذا اإلطار ميكن ملفكر أو حت إنسان غرىب عادى، أن يدعى ـ حمقا ـ ةن ذوقه العقلـى 
أوثر تفضيال للمنرور الغرىب التعاقدى أوثر من املنرـور الأامحـى اإلسـالمى. ولكـن هـذا احلـق قعله 

يبقى ذاتيا ونسبيا صرفا، أى ىف إطار وعيه هو، وذوقه هو بنفس القدر الذى يتـوفر ملفكـر مسـلم أو 
منهمـا، إنسان عادى يرى ىف منروره الأامحى إرضاء لذوقه، وإشباعا لروحه هو. وأما إذا تعدى وـل 

ا ام ذوق اآلخر ابلرجعيـة ومـا يـتهم الغـرىب  إىلسواء الغرىب، أو املسلم، حقه ىف التذوق  وا ختيار، 
نرــريه املســلم، أو اب حنــالل ومــا يــتهم املســلم نرــريه الغــرىب، يكــون وال ــا قــد أخطــا ىف حــق اآلخــر، 

  هذا اإل ام.ولعل هذا ايطة هو ما يقع فيه العقل الغرىب عندما ميعن وثري ويلأ ىف
واألمـر يتوقـ" هنــا ـ أى ىف حتديــد هـذا الــذوق ـ علـى عوامــل وثـرية نفســية وش صـية وبي يــة  

 إىليصـــعب حصـــرها، أو الـــتحكم ىف مســـارها متامـــا. وقـــد تقـــود هـــذه العوامـــل رجـــا  ونســـاء غـــربيني 
تـــذوق  إىلتـــذوق املنرـــور الأامحـــى اإلســـالمى. وقـــد تقـــود أحيـــاا بعـــ  الرجـــال والنســـاء املســـلمني 

املنرــور التعاقــدى الغــرىب و  عيــب ىف ذلــت. بــل رمبــا جتــد نســاء حيبــذن املنرــور اإلســالمى أوثــر مــن 
بع  الرجـال ألهنـم قدونـه أوثـر إشـباعا لنـوازعهم النفسـية، وفطـر م اإلنسـانية إذ حيقـق هـم الـد ء 

لفـردى مـن عوائـد ماديـة اإلجتماعى، والأابط األسرى، والتوازن الروحـى ةوثـر وثـريا مـا حيققـه احلـق ا
 أحياا. 

ولعلــه طبيعيــا أن يســيء بعــ  الرجــال اســت دام معطيــات هــذا املنرــور فيجــورون علــى املــرأة  
وكيان إنساين، بل لعلـه مؤوـد الوجـود ىف اجملتمعـات اإلسـالمية، ولكنـه مـن قبيـل ايطـة ىف التصـور، 

افيـة، وبي ـات اجتماعيـة وسياسـية معطيـات ثق إىلوالتجاوز ىف اإلدراث ملعطيات الشرع، خيضـع غالبـا 
 سلبية بشكل عام. 

 
، ميكننـا ا دعـاء ةن القـيم اإلسـالمية للتنرـيم اإلجتمـاعى، واثنيا، وعلى الصعيد التارخيى / النسىب

وحتديدا لعالقة الرجل ابملرأة من خالل يط املساواة العادلة، وانت شديدة التقدمية علـى حنـو مطلـق 
يهــبط اإلســالم مبنزلــة املــرآة يف جانــب حيا ــا العامــة أو حيا ــا البيتيــة الــت عصــرها، إذ مل  إىلقياســا 

وجدها عليها، ولكنه ارتفع هبا من الدرث الذي هبطت إليه يف احلضارات الغـابرة وعقائـد األمـم الـت 
أتثــرت بتلـــت احلضـــارات قبـــل ظهـــوره، وولهـــا مل تكـــن علــى حالـــة مرضـــية يف بـــالد العـــامل املعمـــور مـــن 
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احلضـــارتني اهنديـــة واملصـــرية، وحـــت احلضـــارة الرومانيـــة وجـــذر للحضـــارة األوروبيـــة  إىلعـــرب جزيـــرة ال
 املعاصرة.

ففي احلضارة اهندية وانت املرأة عائقـا لل ـالص مـن دو ب احليـاة اجلسـدية، وخـالص املـرء 
ثتــه مرهــون "ابملووشــا" أي اب نفصــال عنهــا، ووــان حقهــا منهيــا ابنتهــاء أجــل الــزو ، وحتــرق علــى ج

عند وفاتـه و  تعـي  بعـده إ  حاقـت هبـا اللعنـة األبديـة وحتاشـاها اآلل واألقربـون. بينمـا وـان للمـرأة 
يف احلضـارة املصـرية القدميـة حـ  مـن الكرامـة قــري هـا اجللـوس علـى العـرش ويبوئهـا مكـان الرعايــة يف 

 ة بعد امليالد وشـاع فيهـا األسرة، ولكن األمة املصرية وانت من األمم الت شاعت فيها عقيدة ايطي
مع اعتقاد ايطي ـة األبديـة أن املـرآة هـي علـة تلـت ايطي ـة وحليفـة الشـيطان وشـرث الغوايـة والرذيلـة، 

  .(14)و  ةاة للروح إ  ابلنجاة من أدهاقها وحبائلها 

ووانــــت املــــرآة يف احلضــــارة الرومانيــــة نبعــــا لــــه حقــــوق القاصــــر أو ليســــت لــــه حقــــوق مســــتقلة علــــى 
طـــالق، فـــال نـــذور شـــرائع الرومـــان واســـتعبادها النســـاء. و  نـــذور املتنطســـني يف صـــدر املســـيحية اإل

وتسجيلهم عليها النجاسة وجتريدهم إ ها من الروح. ووفي أن نـذور عصـر الفروسـية الـذى قيـل فيـه 
. فهـــذا أنـــه عصـــر املـــرأة الـــذهي بـــني األمـــم األوربيـــة، وأن الفرســـان وـــانوا يفـــدون النســـاء ابلـــدم واملـــال

العصــر،وما قــال الدارســون لــه،: وــان عصــر احلصــان قبــل أن يكــون عصــر املــرأة أو عصــر "الســيدة 
قـال: "أن عصـر الفروسـية  " فاملفداه" وقد أمجله جون  ةدون دافيز صاحب "التاري  املـوجز للنسـاء

ا نقلـل مــن وـان معروفـا مبـا حُلــ  فيـه مـن فقــدان الشـبان علـى اجلملــة ا هتمـام ابجلـنس اآلخــر. ولعلنـ
الدهشــة لــذلت لــو أننــا وعينــا ولمــة الفروســية وذوــرا أهنــا مل تكــن ذات شــةن ابلســيدات ومــا وانــت 

حـت أن املسـلمني، وابعـأا  مفكـرة غربيـة . (15)ذات شةن ابييل على خال  ما يروق الكثـريين" 
يني يعـاملون بـه متلكهم الرعب حينما رأوا األسلوب الذى وان املسيحيون يف دول الصليب نزيهة " قد

نساءهم، وما هاجم املفكرون املسيحيون اإلسالم على أسـاس أنـه ميـنأ الوضـعاء مـن العبيـد والنسـاء 
  .(16)قوة وبرية" 

طالئع العصر احلديث، مل تربح املرأة يف منزلة مسـفة    إىلوعندما تقدم الزمن يف الغرب             
وقـــد تفضـــلها منزلـــة املـــرأة يف تلـــت اجلاهليـــة، ففـــي ســـنة تفُضـــل مـــا وانـــت عليـــه يف اجلاهليـــة العربيـــة، 

بيعــت امــرأة يف أســواق إةلــأا بشــلنني ألهنــا ثقلــت بتكــالي" معيشــتها علــى الكنيســة الـــت   1790
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حمرومــــة مـــن حقهـــا الكامــــل يف متلـــت العقـــار وحريــــة  1882ســـنة  إىلوانـــت أتويهـــا وبقيــــت املـــرأة 
النساء قبل الرجال فلما وانت اليصاابت بال وويل تـتعلم  املقاضاة. ووان تعُلم املرأة سبة تشم ز منها

وان النسـوة املقيمـات معهـا يقاطعنهـا   –وهى أول طبيبة يف العامل  – 1846يف جامعة جني" سنة 
وأيبـــني أن يكلمنهـــا ، ويـــزوين ذيـــوهن مـــن طريقهـــا احتقـــارا هـــا وـــةهنن متحـــرزات مـــن ةاســـة يتقـــني 

معهــد يعلــم النســاء الطــب مبدينــة فالدلفيــا األمريكيــة أعلنــت  مساســها. وملــا اجتهــد بعضــهم يف إقامــة
اجلماعة الطبية ابملدينة أهنا سو  تصادر ول طبيب يقبل التعليم بذلت املعهد، وما تصادر ول من 

أوائــل عصــرا احلـــديث ومل تتقــدم املــرأة فيــه تقـــدما  إىليستشــري أول ــت األطبــاء وهكــذا تقـــدم الغــرب 
د على منوال تلت الت استقرت فيها من قبل ىف اجلاهليـة العربيـة حـت جـاء يرفعها من مراغة اإلستعبا

  .(17)حممد 

وأمــا ىف اجلاهليــة العربيــة نفســها، فكانــت حيــاة البــداوة متــنأ املــرآة بعــ  احلريــة ألهنــا وانــت 
عضـوا افعـا يف تلـت املعيشـة البدويـة تسـقي وترعـي وتنسـج وتسـت ر  الطعـام مـن األلبـان والثمــرات، 

هذه املعيشة البدوية نفسها وانت ترغب اآلابء يف ذريـة البنـني وتزهـدهم يف ذريـة البنـات. ألن  ولكن
األب  إىلالبنني جند القبيلة ومحاة حوز ا وعد ا يف شن الغـارات والتةهـب لردهـا، فلـم يكـن أبغـ  
العـار إن مل  من خرب أيتيه مبولد أنثـي ولـو وـان ذا وفـر ووفـرة، ومـنهم مـن وـان ي ـد البنـات إشـفاقا مـن

ي دهن خشية إمالق، وإ  ذلت يشري القرآن الكرمي حيث جاء يف سورة النحل: "وإذا بشر أحدهم 
ابألنثى ظـل وجهـه مسـوداً وهـو ورـيم، يتـواري مـن القـوم مـن سـوء مـا بشـر بـه أميسـكه علـى هـون أم 

وانـت عليـه املـرأة يف . ومثة قياسان وافيان لبيان الفـارق بـني مـا  "يدسه يف الأاب أ  ساء ما حيكمون
اجلاهليـة ومــا صـارت إليــه بعــد رسـالة حممــد: وانـت متاعــا يــور  ويقسـم تقســيم السـوائم بــني الــوارثني 
فةصــبحت بفضــل اإلســالم ونبيــه صــاحبة حــق مشــروع، تــر  وتــور  و  مينعهــا الــزوا  أن تتصــر  

ر وجودهـا أو فـرارا مباها وهى يف عصمته وما تشاء. وما وانت وصـمة تـدفن يف مهـدها فـرارا مـن عـا
 .(18)من نفقة طعامها فةصبحت إنساا مرعي احلياة ينال العقاب من يناها مبكروه 

األد ن املنصـفة وـارين أرمسـأونج فهمـا عميقـا إلةـاز اإلسـالم  وهنـا تبـدى الراهبـة ومؤرخـة 
أن القـرآن   اإلجتماعى على الصعيدين املطلق والتارخيى، وإن روزت على البعد التـارخيى فتقـول: " 

يكيل مبكيالني حينما تنص قوانني اإلر  على منأ املرأة نص" ما مينأ إلخواهنا من الرجال "الـذين 
". ووــــذلت حينمــــا يســــمأ للنســــاء ابلشــــهادة يف مهــــوراً ليبــــدءوا هبــــا أســــراً جديــــدة علــــيهم أن يــــوفروا
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جــل. إذ يبــدو ذلــت املنازعــات القضــائية لكنــه قعــل قيمــة شــهادة املــرأة هــى نصــ" قيمــة شــهادة الر 
التشريع القرآين وةنه حيرم النساء من حقوقهن فقط يف سياق القرن العشرين "حيث مازلنا يف الغـرب 
نقــود احلمـــالت مــن أجـــل حقـــوق متســاوية للنســـاء". غـــري أنــه يف القـــرن الســـابع وــان ذلـــت التشـــريع 

قبـل اإلسـالم حيـث وـان وأد تشريعاً ثور ً. وعلينا أن نتذور مـا وانـت عليـه حيـاة املـرأة يف عصـور مـا 
البنـات هـو القاعــدة وحيـث مل تكـن للمــرأة أيـة حقـوق علــى اإلطـالق. ويف مثـل ذلــت العـامل البــدائي، 
فإن ما أةزه حممد للمرأة غري عادى. فبمجرد أن يصبأ للمرأة حق أداء الشهادة، وأن تر  لنفسـها  

ور أن يف أوراب املســيحية وــان وــامرأة أى شــئ علــى اإلطــالق هــو أمــر مثــري للدهشــة. وقــب أن نتــذ 
علــى النســاء أن ينترــرن حــت القــرن التاســع عشــر حــت حيصــلن علــى مــا هــو مشــابه مــن احلقــوق ألن 

 . (19)القانون ظل يف ص" الرجال 

" حيـــث "احلجةةةابنتوقـــ" أو  عنــد  قضـــية وأمةةا س سةةةياق اإلطةةةار العةةةام للقضةةةات املثةةةارة 
ثابـة رمـز علـى تصـور "دوىن" للمـرأة، يفـرض عليهـا الت فـى الشائع ىف الوعى الغرىب أن هـذا اللبـاس مب

عن األنرار، ووةهنا شىء حمتقر ، ومـن مث فهـو مبثابـة عمليـة قهـر لروحهـا يفقـدها الشـعور لـيس فقـط 
 ابحلرية، ولكن ابجلدارة أيضا. وهنا مثة حتفرات ثال  أساسية ؛ 

مل يبتدعها اإلسالم، فالشعر يف  ، وهو أن تغطية الشعر عادة مغرقة يف القدم،موضوعى لعل أوها
قصة مششون  إىلمعتقدات إنسان ما قبل امليالد بقرون، وان مشحوا ابلقوة، وحسبنا أن نشري 

ودليلة، ووي" فقد مششون قوته ايرافية بعد اجتزاز شعره. وما أن اليهودية قد عرفت عادة تغطية 
يهود، و  تزال املرأة اليهودية احلريصة على الرأس، فهى عادة متبعة لدى املتدينني واملتدينات من ال

 إىلدينها تغطي شعرها ولو ببارووة شعر مستعار، و  يزال اليهودى احلريص على دينه حيضر 
وعلى رأسه الطاقية الت تغطي قمة رأسه، فلماذا إذن  –سواء الطالب أو احملاضر  –جامعة هارفارد 

 . (20)أو شعرها ؟ب    ينبغي أن تغطى الأوية ذات الدين رأسها

، وهـــو أن احلجـــاب وـــان مبثابـــة ثـــورة تقدميـــة حـــني فـــرض علـــى نســـاء الرســـول، مث اترخيةةةى اثنيتهةةةاو
املسلمات آنذاث، ومل يكن أمرا رجعيا وما ينرر إليـه اآلن، ولكـن ملـاذا ؟. ألن صـالت الرجـل واملـرأة 

قـي مـن آاثر ذلـت العهـد، صـالت يف اجملتمع العرىب قبل اإلسالم مل تكن تعدو، بشهادة القرآن وما ب
الــذوورة واألنوثــة مــع تفــاوت متليــه مراتــب الطوائــ" والعشــائر،   يبعــد عــن هــذا الوضــع القريــب مــن 
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مراتب اإلنسان األول. ولذلت وان النسوة يتربجن يف اجلاهلية األو  ويبدين من زينتهن ما   يقـ" 
جتهن يقضينها يف غوطة الصحراء فيلقاهن أمره عند بعولتهن. وون خيرجن فرادى ومثين وزرافات حلا

الشــبان والرجــال وهــن يتهــادين يف مجــاعتهن، فــال أيم هــؤ ء و  أول ــت أن يتبــادلوا أشــهي النرــرات 
ومعسول احلديث مما يسأيأ إليه الذور وتطم ن إليه األنثي. وبلن من أمر هذه الصلة وما وقـرت يف 

قـول يف أشـد مواقـ" اجلـد والشـدة، وهـى حتـث قريشــا النفـوس، أن مل أتب هنـد زو  أم سـفيان أن ت
 حني احلرب يوم أحد : 

 ونفرش النمارق   إن تقبلوا نعانق 

 فراق غري وامق  أن تدبروا نفارق 

ومـا مل يكــن الـزا ابجلرميــة ذات ايطــر والشـةن يف بعــ  القبائـل. ووــان الغــزل بعـ  معــرو  العــرب 
ا وـان ألم سـفيان مـن مكانـة وخطـر، أحاديـث غـرام مجيعا. ولقد ذور الرواة عـن هنـد هـذه، علـى مـ

وهوى مل تغري من مكانتها يف قومها و  بني أهلها. مث إن املرأة وانت إذا ولـدت، ومل يعـر  ملولودهـا 
 . (21)أيهم وان أقرب إليه شبها.  إىلأب، مل أتب أن تذور من  مسها من الرجل لينسب مولودها 

التقريــب بــني الرجــل واملــرأة تقريبــا أساســه املعــين اإلنســاين  إىلوألن اإلســالم هنــا يهــد  ابألســاس 
الســامي، وا شـــأاث الروحـــي يف العبوديـــة د وحـــده، فقـــد فــرض احلجـــاب علـــى املـــرأة ىف هـــذه البي ـــة 
املوحشة ليصون "جسدها"، ويطلق "روحها". مـن مث يتةوـد املعـىن اإلنسـاىن التحـررى للحجـاب، إذ 

اء حممــد الـــذى فـــرض علــيهن ىف البدايـــة، بــل وـــان رمــزاً علـــى رفعـــة مل يقصــد بـــه احلــط مـــن شــةن نســـ
منـــزلتهن. وألن احلضـــارة اإلســـالمية حضـــارة مســـاواة، ولـــذا وـــان مـــن التنـــاق  أن تتميـــز نســـاء النـــي 

 وتشرفن بذلت األسلوب. 

، وما تعـأ  وـارين أرمسـأونج: "رأت النسـاء الـاليت ارتـدين احلجـاب يف البدايـة فيـه وهكذا
وة وحسن األثـر، ولـيس شـارة تـدل علـى إضـطهاد الـذوور هـن. وقـد أخـذت نسـاء الصـليبيني رمزاً للق

فيمــا بعــد يف ارتــداء احلجــاب علــى أمــل أن يعلمــن ذويهــن مــن الرجــال أن حيســنوا معــاملتهن حينمــا 
رأيــن ا حــأام الــذى وانــت تلقــاه النســاء املســلمات. ومــن مث، فعنــدما تعــود بعــ  النســاء املســلمات 

التقليــدي، فــإن هــذا   حيــد ، ومــا يقــول الغربيــون، نتيجــة إلخضــاعهن لعمليــة "غســيل زيهــن  إىل
جـذورهم احلضـارية عمليـة  إىلم " مـن قبـل د نـة شـوفينية، لكـنهن يفعلـن ذلـت ألهنـن قـدن العـودة 
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م فيها إرضاء وبري. وغالباً ما يكون ذلت رفضاً ملواق" احلضارة الغربية اإلمرب لية الت تدعي أهنا تفهـ
 . (22) مةثورا ن أوثر منهن أنفسهن

، جوهره أن قضية امللبس هذه تبدو "ذاتية" متاما، و  تعرب ىف وثري من ذاتىفهو  وأما اثلثها
األحيان عن روح الش صية اإلنسانية نفسها. وول الشعوب ها أز ء وطنية، وبعضها قد يكون 

 يكون ذلت موضع ا ام، بل يكون  ىف غريبا جدا، ومغايرا متاما عن الزى العصرى املةلو  و 
أحيان وثرية موضع ف ر لصاحبه، وموضع تقري  ملن يشاهده، فلماذا يكون الزى اإلسالمي وحده 

ويتدعم هذا التساةل "اإلستنكارى" حبقيقة أن  ، وحيمل بكل الد  ت السلبية؟.موضع ازدراء
حيقق للمرأة فضيلة ا حتشام و   احلجاب املعتدل رمبا قسد وسطية اإلسالم واضحة سافرة إذ

حيول حبق دون ممارستها للحياة الطبيعية، فهى تتعلم وتعمل، وتتنزة بال أى قيد. ومع التطور 
اإلجتماعى، والرقى املادى صارت هناث بيوت أز ء شهرية تنه  بصناعة هذا احلجاب فتجعله 

 أنيقا حبيث يعد من قبيل الزينة ىف بع  األحيان. 

ذا التحف  حقيقة أن وثريا من الطبقات ىف اجملتمعات اإلسالمية وانت قد ويرتبط هب
 جتاوزت هذا الزى ولية قبل أوثر من ربع القرن ىف إابن سيادة طبقات سياسية أوثر تفتحا
وعصرية، وقبل هجوم املوجة األصولية العاتية منذ السبعينيات، والت عربت عن نفسها اجتماعيا ىف 

النقاب. بل و  تزال هناث، رغم هذه  إىلاحلجاب"، مث جتاوزته بعد ذلت التةويد أو  على "
املوجة، بع  الف ات من النساء   يرتدين احلجاب، ويكتفني اب حتشام، وهن   قدن ىف ذلت 
حرجا ذاتيا، أو إدانة من احمليطني هبم، بل أيتى ذلت ىف ظل نوع من السالم اإلجتماعى التام. وىف 

تكون هناث امرأنن شقيقتان تربتا ىف بي ة واحدة ولكن اوتفت إحداهن  بع  األحيان قد
اب حتشام، وارتدت األخرى احلجاب، و  جتدا ىف ذلت أى نوع من الغرابة أو عائقا عن التواصل 
فيما بينهما. بل قد تكون هناث امرأة سافرة متاما، وتسري ىف شوارع القاهرة مثال بصحبة امرأة 

ملرأنن ىف ذلت أى غرابة. ما يعىن أن األمر يتعلق بدوافع ذاتية، و  ميثل قهرا للمرأة منقبة، و  جتد ا
 ةى حال. 

، حيـــث أن زى املــــرأة ىف اجملتمعـــات اإلســـالمية وثــــريا مـــا خيضـــع للبي ــــة اجتمةةةاعىفهــــو  رابعهةةةاوأمـــا 
ى ىف ا جتماعيـــة ةوثـــر ممـــا خيضـــع للشـــرع اإلســـالمى الـــذى   يـــنص مـــثال علـــى النقـــاب الـــذى يبقـــ
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أغلـب الرــن عــادة بدويــة   عالقـة هــا ابإلســالم، ولكــن بعــ  النسـاء صــرن حيرصــن عليــه ىف بي ــات 
معينــة ظنــا مــنهن ةهنــن علــى هــذا النحــو يرضــني هللا أوثــر. ورمبــا يكــون هــذا بــدافع مــن أزواجهــم أو 

 و العلم. الدين أ إىلاجلهل وليس  إىلآابئهم الذين يعتقدون مثل هذا ا عتقاد الذى يرجع غالبا 

ولعلـــى ش صـــيا اســـتاء بعمـــق مـــن منرـــر النقـــاب، وأوـــره رةيتـــه ىف مصـــر ألنـــه يبـــدو غـــري إنســـاين،   
وعائقــا رمبــا عــن تواصــل املــرأة مبــن حوهــا، وممارســتها حليا ــا العاديــة، ولكــن مــا العمــل إذا وانــت هــى 

املـا تريـد ذلـت، ومـا ذلت؟. أنىن أتضايق من رةيتـه ولكـىن احـأم أرادة مـن ترتديـه ط إىلنفسها ترنح 
احلجــاب، ألنــه   ميثــل قهــرا للمــرأة حبــال، وألنــه   إىلأرجــوه هــو أن ينرــر الــوعى الغــرىب النرــرة نفســها 

وــذلت مســةلة حريــة ش صــية، بــد  مــن إبقــاء القضــية مثــارة بــل ومشــتعلة خصوصــا ىف اجملتمعــات 
ة ىف هي ــة أو شــروة، جملــرد األوروبيــة، عنــدما  ــاجم إمــرأة مســلمة قــد تكــون طالبــة ىف مدرســة أو عاملــ

حجاهبا، وتكون معرضة للفصـل مـن املدرسـة أو التوقـ" عـن العمـل هـذا السـبب وحـده دون تقصـري 
ــــار القضــــية علــــى نطــــاق إعالمــــى، ويــــرى فيهــــا  أو خطــــة فعلــــى ىف هــــذا احلقــــل أو ذاث. وعنــــدها تث

م، ويكــون ذلـت مصــدرا ابملـؤامرة علــى اإلسـال واثنيةةااب حنــالل،  أوالاألصـوليون فرصـة   ــام الغـرب 
لتجنيد أصوليني جدد، وتـدعيما لتطـر  جديـد، ورمبـا إرهـاب جديـد يعـاىن منـه اجلميـع، واجلميـع ىف 

األمر بتفهم وسعة أفق واحأام وامل لل صوصية الثقافية، وليس فقـط  إىلغىن عن ذلت إذا ما نرر 
 الدينية.

ســـنن األد ن يف تعـــدد  إىل، فينبغـــي التنبـــه أو  وأمةةةا فيمةةةا خيةةةص قضةةةية تعةةةدد الزوجةةةات 
األزوا  قبــل اإلســالم. إذ الغالــب علــى األوهــام الشــائعة أن اإلســالم هــو الــدين الوحيــد الــذي أابح 
تعدد الزوجات. وليس هذا بصحيأ وما يبدو من مراجعة يسرية ألحكام الزوا  يف الشرائع القدمية، 

قدميــــة ســــبقت قبــــل التــــوراة ويف شــــرائع أهــــل الكتــــاب، فــــال حجــــر علــــى تعــــدد الزوجــــات يف شــــريعة 
 واإلةيل. و  حجر على تعدد الزوجات يف التوراة.

ولعـل املالحرـة املهمـة واملثـرية للدهشـة ىف هــذا السـياق متعلقـة بتشـريعات الـزوا  عنـد اليهــود         
 إىلوالت مل تكـن موضـع نقـد لـدى املسـيحيني رغـم أهنـا تتفـوق علـى اإلسـالم ىف التعـددن ورمبـا تصـل 

الفوضى خصوصا عند امللوث والكهنة والقضاة املتةخرين، ورغـم أن اليهوديـة وعقيـدة أو وتـاب درجة 
مقـدس "العهـد القـدمي" هـى مبثابـة اجلـذر الطبيعـى لعقيـدة املسـيحية ووتاهبـا املقـدس "العهـد اجلديــد"، 
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ت أما تراثهما فمعأ  بـه وةصـل مشـأث "يهـو ـ مسـيحى" للحضـارة الغربيـة : " فشـريعة موسـي وانـ
 .(2ة  1: 16سةفر التكةوين   )"تسمأ ابلتعدد، ووان إلبراهيم زوجتـان علـى األقـل: سـارة وهـاجر

ـــه    .(30ة  23: 29 ) سةةةفر التكةةةوين) وقـــد تـــزو  يعقـــوب ةختـــني يف وقـــت واحـــد " ومـــا وـــان ل
ومـا وـان مـن ضـمن القضـاة    (9ة  4: 30سةفر التكةوين، ) وثريات ملت اليمني هن إماء زوجاتـه"

(. 8،  7،  5،  4،  26،  2، ، وسفر الوقائع30ة 10: 8القضاه: سفر ) دين"وثري من املعد
وقـــد وانـــت قبيلـــة "إيســـا وـــار" معروفـــة مبمارســـتها للتعـــدد، وقبـــل ذلـــت قـــب أن نـــذور حالـــة داود 

 :  (23) وسليمان، وهذا ما أورده العهد القدمي يف هذا املوضوع

أيضا نساء وساري ةورشليم بعد رحيله من " : " وقد اختذ داود 13-5)أ( سفر صموئيل الثاىن "
 "هيربون" وولدن له بنني وبنات". 

" :  " لقد أحـب امللـت سـليمان ابنـة فرعـون بشـغ"، ووـان لـه عـدد  3-1: 11)ب( سفر امللوث "
وبري من النساء األجنبيات: املؤابني، واألمونيني، األدميويني، والسودانيني واحليثيـني ... وقـد وـان لـه 

وجة وثلثمائـة أمـة". وهـذه العـادة مـن اختـاذ عـدد وبـري مـن الزوجـات والسـراري وانـت عنـد  سبعمائة ز 
". وخـــالل العصـــور  3: 20وـــل امللـــوث الســـابقني علـــى "جـــودة" و"إســـرائيل"  انرـــر "ســـفر امللـــوث 

الوسطي وان التعدد مباحا بني اليهود وبرغم صـيحات بعـ  األحبـار منـذ القـرن احلـادي عشـر مثـل 
" فـإن اليهـود مل يأوـوا تعـدد الزوجـات حـت بعـد حتـرمي 1028 – 960ابـن جـوده " الرم " جرشـوم

 م. 1869السريني يف مؤمتر اإلصالح الذى عقد يف فالدليفيا عام 

مل يكن مثة حجر على تعدد الزوجات يف اإلةيل، بل هو مبـاح مـةثور عـن األنبيـاء أنفسـهم مـن وما 
يــرد يف األاجيــل نــص واحــد حيــرم مــا أابحــه العهــد القــدمي  عهــد إبــراهيم ايليــل إ  عهــد املــيالد، ومل

لـــآلابء واألنبيـــاء وملـــن دوهنـــم مـــن اياصـــة والعامـــة، ومـــا ورد يف األاجيـــل يشـــري إ  اإلابحـــة يف مجيـــع 
ـــة األســـق" حـــني   يطيـــق الرهبانيـــة فيقنـــع بزوجـــة  ـــة واحـــدة. وهـــي حال احلـــا ت وا ســـتثناء يف حال

قد استحسن القديس أوغسطني أن يت ذ الرجل سرية مع زوجته إذا واحدة اوتفاء ةهون الشرور. و 
عقمت هذه وثبت عليهـا العقـم، وُحـر  م مثـل ذلـت علـى الزوجـة إذا ثبـت هـا عقـم زوجهـا ألن األسـرة 
  يكــون هـــا ســيدان. واعأفـــت الكنيســـة ةبنــاء شـــرعيني للعاهــل شـــارملان مـــن عــدة زوجـــات، وقـــال 

لثقــة يف نريـــ  الــزوا  إن تعــدد الزوجــات ابعــأا  الكنيســـة العــامل ا Westermarkوســأ مــارث 
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القــــرن الســــابع عشــــر ووــــان يتكــــرر يف احلــــا ت الــــت حتصــــيها الكنيســــة والدولــــة، وعــــرض  إىلبقــــي 
جروتيـوس العــامل القــانوين املشــهور هــذا املوضــوع يف حبــث مــن حبوثــه الفقهيــة فاستصــوب شــريعة اآلابء 

 . (24)قدمي العربانيني واألنبياء يف العهد ال

حقيقــة أن اإلســالم مل مينــع ا وتفــاء بزوجــة واحــدة بــل استحســنه  إىلوينبغــى هنــا اإللتفــات 
وحــ  عليــه، فلــم يوجــب تعــدد الزوجــات بــل أنكــره وحــذر منــه، ولكنــه شــرع ألزوا  يعيشــون علــى 
 األرض ومل يشــرع ألزوا  تعــي  يف الســماء. و  منــاص يف وــل تشــريع مــن النرــر إ  مجيــع العــوارض
والتقدير جلميع ا حتما ت، ويف هذه ا حتما ت و  ريب ما قعل إابحة التعدد خـريا وأسـلم مـن 

 .(52)حترميه بغري تفرقه بني ظرو  اجملتمع امل تلفة أو بني الررو  امل تلفة الت يدفع إليها األزوا  
ضـوعية، ففـي السـياق التـارخيى، لنـرى بشـكل أوثـر مو  إىلوما أن علينا، وهو األهم، النرـر 

بالد العـرب إابن القـرن السـابع، وـان متاحـاً للرجـل أن يتـزو  أى عـدد مـن النسـاء، حسـب صـحته، 
وماله، ووجاهته بني قومه ومن مث إقبال النساء عليه. ووان لبع  للكثري مـن العـرب أوثـر مـن عشـر 

ن مبــدأ زوجـات بـل وصـل لـدى بعضـهم مــا هـو أوثـر اهيـت عـن اجلــوارى وملـت اليمـني، ومـن مث فـإ
التحديد وان مبدءا ثور  من األصل، وما أن رقم "أربعة" مل يكن وبريا، ورمبا اعتربه الكثريون تضييقا 
علـــيهم ىف ذلـــت الوقـــت، ومـــن مث فقـــد وـــان وـــان حتديـــد الزوجـــات ةربـــع، هـــو عمـــل يزيـــل قـــدرا مـــن 

 اإلضطهاد الواقع على النساء، وليس ترخيصا ابضطهاد جديد. 

 
 " .. بني السادة والرقيق املمكنة"اثلثا : املساواة 

وهو يط ختليقى آخر مـن الـنمط األساسـى "املسـاواة املطلقـة" ينبـع مـن إدراث الـوحى اإلهـى 
عالقــة األحــرار والــذى حكــم لدرجــة النضــو  التــارخيى لــدى اجملتمــع الــذى نــزل فيــه وعليــه اإلســالم، 

 إىلوهـى األوثـر احتياجـا  هـذا الزمـان. ابلعبيد أو ما يسمى بقضية "الرق" ىف اجملتمـع اإلسـالمى  ىف
وضعها ىف السياق التارخيى،  وتشا  ما وانت عليه قبل اإلسـالم، واحلـدود الـت وـان ممكنـا لـه أن 

 يبلغها ىف التعامل مع هذه القضية الشائكة، إذ هى األوثر ارتباطا بروح احلرية ىف التاري . 
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فــرد إبابحــة الــرق الــذى وــان نرامــاً شــائعاً يف العــامل،   بــد مــن التةويــد علــى أن اإلســالم مل ينوبدايــة 
ووــل مــا وانــت ختتلــ" فيــه األمــم هــو حســن معاملــة الرقيــق أو ســوءها، فكــان اليهــود يســأقون، وقــد 
أمــرت الد نــة اليهوديــة حبســن معاملــة الرقيــق، وحــددت زمــن ا ســأقاق بســبع ســنني يصــبأ الرقيــق 

قـانون الرومـاين للمالـت احلـق يف إماتـه عبـده أو اسـتحيائه، بعدها حـراً، واسـأق الرومـان، وقـد مـنأ ال
وجعله مستبداً غري مس ول عن تصرفه يف عبده، ووثر الرقيق يف عهدهم، حت ذور بع  مـؤرخيهم: 
أن األرقاء يف املمالت الرومانية يبلغون يف العدد ثالثة أمثال األحرار. وأخـذت أحـوال األرقـاء تتعـدل 

  .(26) يث القانون من القرن الثاين للمسيأمن حيث املعاملة، ومن ح

ــرعت احلضــارة اليوانيــة نرــام الــرق العـام، ومــا شــرعت نرــام الــرق ايــاص أو تســ ري  وقـد ش 
العبيد يف خدمة البيوت واألفـراد، فكـان للهياوـل يف آسـيا الصـغرى أرقاةهـا املوقوفـون عليهـا، ووانـت 

م و يــة أعمــال الكهانــة والعبــادة العامــة. وأمــا علــيهم واجبــات ايدمــة واحلراســة، ومل يكــن مــن حقهــ
أفالطــون، فيقضــي يف مجهوريتــه الفاضـــلة حبرمــان العبيــد مــن حـــق "املواطنــة" وإجبــارهم علــى الطاعـــة 
وايضــوع لألحــرار مــن ســاد م أو مــن الســادة الغــرابء، ومــن تطــاول مــنهم علــى ســيد غريــب أســلمته 

 (.27)الدولة إليه ليقتص منه وما يريد 

ةت املســـيحية وهـــو مبـــاح فلـــم حترمـــه ومل تنرـــر إ  حترميـــه يف املســـتقبل، وأمـــر بـــولس وقـــد نشـــ
أهـل أفسـيس: "أيهـا  إىلالرسول العبيد إبطاعة ساد م وما يطيعـون السـيد املسـيأ، فقـال يف رسـالته 

العبيد ب أطيعوا سـادتكم وحسـب، خبـو  ورعـدة يف بسـاطة قلـوبكم ومـا للمسـيأ، و  خبدمـة العـني  
الناس، بل وعبيد املسيأ عـاملني مشـي ة هللا مـن القلـب خـادمني بنيـة صـاحلة ومـا للـرب ومن يرضي 

 ليس للنـاس، عـاملني أن مهمـا عمـل وـل واحـد مـن ايـري فـذلت ينالـه مـن الـرب عبـدا وـان أم حـرا ".
وأوصي الرسول بطرس مبثل هذه الوصية، وأوجبها آابء الكنيسـة ألن الـرق، ىف اعتقـادهم، وفـارة مـن 

لبشــر يؤديهــا العبيــد ملــا اســتحقوه مــن غضــب الســيد األعرــم. وأضــا  القــديس الفيلســو  ذنــوب ا
تومــا األوــويىن رأي الفلســفة إ  رأي الرةســاء الــدينيني فلــم يعــأض علــى الــرق بــل زوــاه. ألنــه ـ علــى 
رأى أســتاذه أرســطو ـ حالــة مــن احلــا ت الــت خلــق عليهــا بعــ  النــاس ابلفطــرة الطبيعيــة، ولــيس ممــا 

اإلميــان أن يقنــع اإلنســان مــن الــدنيا ةهــون نصــيب. ومــذهب أرســطو يف الــرق أن فريقــا مــن  ينــاق 
النــاس خملوقـــون للعبوديــة ألهنـــم يعملــون عمـــل اآل ت الــت يتصـــر  فيهــا األحـــرار ذوو الفكــر. فهـــم 
آ ت حيــة تلحــق يف عملهــا ابآل ت اجلامــدة، وحيمــد مــن الســادة الــذين يســت دمون تلــت اآل ت 
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يتوبوا فيها القدرة على ا ستقالل والتمييز فيشجعوها ويرتقـوا هبـا مـن منزلـة األداة املسـ رة احلية أن 
 .(28)منزلة الكائن العاقل الرشيد  إىل

وأما اإلسالم فقد تعامل مع الرق بــ "عقالنيـة نرخييـة" ميكـن تقـديرها وفهمهـا، فهـو مل ميتـدح 
لطون بني اعأا  اإلسالم بنوع من الـرق وبـني الرق أو حيبذه وما يدعى بع  املستشرقني عندما خي

عمـل النـي عليـه السـالم. وىف  إىلاعتباره مس و  عن وجوده يف الزمن القدمي، ويردون شي ا من ذلت 
الوقت نفسه مل يقم ابلغاءه مباشرة وعلـى حنـو ثـورى يصـطدم ابلنرـام اإلجتمـاعى القـائم آنـذاث. لقـد 

حلضــارات واألد ن الســابقة قضــية تــؤرق الضــمري اإلنســاىن، أدرث اإلســالم حقيقــة أن قــد ور  عــن ا
املسـاواة املطلقـة  إىلوتثقل واهل احلرية ىف التاري ، ووـان عليـه أن خيتـار بـني أحـد حـدين، أن ينحـاز 

تفجـري النرـام اإلجتمـاعى القـائم، ورمبـا يعـوق مسـرية العقيـدة ىف التـاري ، أو  إىلفي لـق وضـعا يـدعو 
الثقيلـة املوروثـة عـن سـال" األد ن واحلضـارت معأفـا ابألمـر الواقـع فينحـاز مـع  يتوائم مع هذه الأوة

هــذه الأوــة الســلبية ضــد احلريــة اإلنســانية. ومل يســلت اإلســالم ىف هــذا ا جتــاه أو ذاث بــل اختــار ىف 
اعتقادا، احلل الوسطى/ التوفيقى، وهو حصـار الرـاهرة والضـغط عليهـا بقـوة حضـور العقيـدة ونزعـة 

 اواة، بقصد تقليص فضائها، وتفريغها من حمتواها، وذلت عرب آليات عدة أ ا اثنتني:املس
 

: هــو تقلـيص فضــاء الـرق مــن خــالل تضـييق املنافــذ الـت أيتــى منهـا، وتوســيع البــواب أوالمهةا
ـــن  الـــت خيـــر  مـــن خالهـــا، فاإلســـالم قـــد بـــدأ بتحـــرمي وـــل رق غـــري رق األســـرى يف احلـــروب مث حس 

نا وعفوا يشكر فاعله عليه: "فةما منـا بعـد وإمـا فـداء". ومـن يـتفحص آ ت القـرآن إطالقهم وباه م
الكرمي قد أن إعتاق "الرقبة" هـو وفـارة العديـد مـن ايطـا ، والوسـيلة الناجعـة للتوبـة عـن اآلاثم الـت 

 يرتكبها املسلم.

ومـا . حوزته إىلصار وقد ضرب حممد املثال لكل املسلمني، فاختار املن وزاد عليه فةعتق ول أسري 
حيـــ  حممـــد أتباعـــه علـــى أن حيـــرروا العبيـــد فهـــم ينقلـــون عنـــه أنـــه رأى أحـــد أصـــحابه يضـــرب عبـــده 
فغضب وقال له: "هللا أقدر عليت منت عليه" فقال له صاحبه معتذرا: "هو حر لوجه هللا" فقـال لـه 

العبيـد ويقـول هـم: "أميـا حممد: "أما أنت لو مل تفعل للفحتت النارب" وهو ما برح حيضهم على حترير 
 (.29رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ هللا بكل عضو منه عضوا منه من النار" )

This file was downloaded from QuranicThought.com



ق املوضـوعى هم ىف احليـاة العامـة علـى حنـو يـتقلص معـه الفـار الرقيق بـدجم إىلهو اإلحسان  :واثنيتها 
مـن خـالل عالقتـه . ومرة أخـرى يبـدأ حممـد "ص" بنفسـه ضـاراب املثـال للمسـلمني بينهم وبني األحرار

بزيد بن حارثة، وابنه أسامة ؟. " فقد عر  زيـد فعـال أن حممـدا خـري مـن أب وخـري مـن أسـرة واملـة 
يرجــع إليهــا وترجــع إليــه، فبقــي معــه ومل يــذهب مــع أبيــه حينمــا تعــر  إليــه، ومل يبــق معــه إيثــاراً لربوــة 

لـى مجيـع آلـه. وإيـا بقـي معـه ألنـه النبوة فإن حممدا مل يكن قد أرسل ابلدعوة يوم اختـاره زيـد وآثـره ع
اإلنســان الــذى يعــر  حــق العبــد الرقيــق، ومــا أن آصــرة اإلنســانية عنــده أوثــق مــن آصــرة األبــوة عنــد 
آخرين.  فقد أعتق زيدا ورآه أهال للزوا  بعقيلة من أقـرب قريباتـه إليـه وأو هـن حدبـه وتـوقريه، وهـي 

ه. فلــم يعطــه احلريــة ووفــي، ومل يعطــه املســاواة يف الــت رآهــا بعــد ذلــت أهــال لزواجــه هبــا وحرو ــا لديــ
املنزلــة ا جتماعيــة الــت يرتفــع إليهــا الســادة، و  يثبتهــا شــئ ومــا يثبتهــا  إىلالعــي  ووفــي، بــل رفعــه 

شــر  املصــاهرة. مث حفــ  هــذا الــرب األبــوى  بنــه أســامة فــو ه جــي  الشــام وهــو دون العشــرين ويف 
و وان للني ولد يف سنه ملا تكفل به أحسن مـن هـذه الكفالـة، اجلي  طائفة من أوابر الصحابة، فل

 .(30)و  ميزه أشر  من هذا التمييز 

ـــة التارخييـــة اإلســـالمية بعـــد عهـــد الرســـول علـــى القـــدر نفســـه مـــن البهـــاء         ورمبـــا مل تكـــن التجرب
ه اإلحنـرا  واإلقابية واإلنسانية، ورمبا حدثت حتـو ت عـن هنجـه الصـاىف، ولكـن ذلـت   يعـدو وونـ

" الـذى يلهـم هـذه التجربـة إىلالعملى التدرقى ىف املمارسة التارخيية والواقعية عن الـنص األصـلى "املثـ
وحيفزهــا، فهـــى ســـنة وونيـــة فعلـــت فعلهـــا ىف اإلســـالم، ومـــا جـــرت قوانينهـــا ىف األد ن األخـــرى، بـــل 

اة. ومـــا أنـــه   حيـــرم وحـــت ىف الفلســـفات واإليـــديولوجيات الوضـــعية عنـــدما تشـــتبت مـــع وقـــائع احليـــ
األد ن واحلضـارات  إىلاإلسالم من ميزتـه النسـبية ـ علـى األقـل ـ  ىف التعامـل مـع ظـاهرة الـرق قياسـا 

الســابقة عليهــا، و  يضــعه قــط ىف موقــع متســاو  معهــا، اهيــت عــن أن يكــون األدىن فيمــا بينهــا ومــا 
 يدعى أصحاب الضمري الفكرى غري النزية.

التفــوق النســىب حقيقــة أن: " القــارة األفريقيــة ظلــت مفتوحــة أمــام أبنــاء ومــا يؤوــد علــى هــذا   
السواحل اجملاورة ها منذ م ات السنني، ومل تفتأ للن اسـني مـن الغـرب إ  بعـد اتصـال املالحـة علـى 
ســاحل البحــر األطلســي يف العــامل القــدمي والعــامل اجلديــد. ويف أقــل مــن مخســني ســنة نقــل الن اســون 

حنـــو  –بعــد القتـــل وا ضــطهاد  –مـــن العبيــد الســـود تبلــن عـــدة البــاقني مــن ذريـــتهم  الغربيــون مجوعــا
مخسة عشر مليوا يف األمريكتني: عدد يضارع مخسة أضـعا  ضـحا  الن اسـة يف القـارات الـثال  
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ألوثـــر مـــن ألـــ" ســـنة، وهـــو فـــارق جســـيم حبســـاب األرقـــاء يكفـــي لإلابنـــة عـــن اهاويـــة الســـحيقة يف 
الن استني، ولكنه فارق هني إ  جانب الفارق يف حرو  أول ـت الضـحا  بـني  التجربة العملية بني

العـــامل القـــدمي والعـــامل اجلديـــد. فـــإن يف األمـــريكتني أمـــة مـــن الســـود ظلـــت معزولـــة ةنســـاهبا وحروظهـــا 
وحقوقها العملية حت اليوم ـ سـتينيات القـرن العشـرين ـ، ولـيس يف بـالد الشـرق أمـة مـن هـذا القبيـل، 

ســود الــذي ينتقــل إليهــا حيســب مــن أهلهــا بعــد جيــل واحــد، لــه مــا هــم وعليــه مــا علــيهم بغــري ألن األ
 . (31) حاجة إ  محاية من التشريع أو نصوص الدساتري

ــــرارد لــــويس، أحــــد رمــــوز اإلستشــــراق املعاصــــر إذ يقــــول معأفــــا: "خيتلــــ"         ويعــــأ  بــــذلت ب
ديثة يف أنه ميـنأ للعبـد مكانـة قانونيـة معينـة ويفـرض اإلسالم عن روما القدمية والنرم ا ستعمارية احل

جانــب حقوقــه، فهــو مطالــب مبعاملــة عبــده معاملــة إنســانية،  إىلعلــى مالــت الرقبــة التزامــات حمــددة 
فــإذا تقــاعس عــن هــذا الواجــب قــد يلزمــه القاضــي ببيــع عبــده أو حــت بفــت رقبتــه. واإلســالم حيــ  

امتحـااً للتقـوى وعمـالً يثـاب املـرء عليـه، ولكـن ذلـت لـيس على حترير العبيد "فت الرقـاب" ابعتبـاره 
ملزمـاً، وإن وانــت الشــريعة اإلسـالمية تضــع أنرمــة تفصـيلية لنرــام الــرق،   حمـيص عــن ا لتــزام هبــا. 
ورمبــا وــان هــذا هــو الســبب يف أن أحــوال الرقيــق يف اجملتمعــات املســلمة وــان أفضــل، بــل وــان يتفــوق 

أحواهم يف العامل القدمي أو يف أمريكـا الشـمالية وأمريكـا اجلنوبيـة يف القـرن  مبراحل و  يقبل املقارنة مع
التاسـع عشــر. ووثـرياً مــا وـان املراقبــون الغربيـون يف تلــت اآلونـة يؤوــدون علـى ا عتــدال النسـي لنرــام 
الرق يف الشرق األوسط، ومن أشهر هؤ ء هنرى دوان السويسري مؤسس منرمـة الصـليب األمحـر 

 . (23) 1860ر مشال إفريقيا يف عام الذي زا

 

 " .. بني األغنياء والفقراءالعاقلةرابعا: املساواة "

ينبــع مــن وعــى الــوحى اإلهــي  لــنمط األساســى "املســاواة املطلقــة"وهــو يــط ختليقــى آخــر مــن ا       
ليـه بـد  حبقيقة التفاوت بـني البشـر ىف امللكـات واملهـارات ورغبتـه ىف توظيـ" هـذا التفـاوت والبنـاء ع

فرض املساواة املادية املطلقة بني الناس ليبقـى علـى الـدوافع الفرديـة  إىلمن قمعه، فلم يعمد اإلسالم 
ىف الكســـب حمروـــا لنشـــاط البشـــر الـــذين يتفـــاوتون ىف مهـــارا م ومـــواهبهم اإلقتصـــادية، ومـــن مث فـــان 

أداهــم، طاملــا أهنــم ســو   مســتوى نشــاط إىلالروــون  إىلاملســاواة الكاملــة بيــنهم رمبــا تــدفعهم مجيعــا 
حيصــلون علـــى املـــوارد نفســها ىف النهايـــة. وقـــد يقــول قائـــل: وملـــاذا   يتحروــون وينشـــطون ابهـــام مـــن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عقيــــدة اإلســــالم، وحــــب اآلخــــرين، وطلبــــا لرضــــى هللا ومــــا يــــدعو اإلســــالم؟ . وهــــى دوافــــع مهمــــة 
مـــع ســـواها، ومـــا أهنـــا قـــد  ابلتةويــد، ولكنهـــا مثاليـــة تتوافـــق مـــع ذهنيـــات وأرواح معينــة، و  تتماشـــى

درجــة اهيمنــة علــى الــروح والــتحكم ىف الضــمري، وهــو  إىلتصــلأ لــزمن يكــون فيــه نبــع اإلميــان فياضــا 
غالبا ما يكون زمن إنبثاق اإلميان، و  تصلأ لزمن يبعـد عـن هـذه اللحرـة أو تسـود فيـه عوامـل غـري 

يـــة، فالبشـــر مجيعـــا وائنـــات واقعيـــة قـــد اإلثـــرة ورمبـــا األان إىلإقابيـــة تفســـد ضـــمائر النـــاس، وتـــدفعهم 
تســـتلهم قـــيم الســـماء، ولكنهـــا مؤوـــدا تعـــي  علـــى األرض وتكســـب منهـــا املعـــاش، وتتنـــافس علــــى 

 األرزاق األمس واليوم وغدا.

ومل يكـــن اإلســـالم وـــوحى إهـــى/ بـــاوى، ووشـــريعة للعقـــل / األرض أن يهمـــل أحـــد جـــانىب 
يقرر شريعته علـى أسـاس وليهمـا معـا، إذ يضـع القـانون ، ومن مث فهو إىلاإلنسان سواء املادى أو املث

على قاعدة التاري  / األرض/ الواقع لتصلأ لكل األزمان واألذواق والنـاس خضـوعا للسـنن التارخييـة 
املثـل األعلـى املعلـق  إىلالتطلـع  إىلالقائمة، من دون أن يتنـازل عـن طموحـه ىف حفـز األرواح القـادرة 

هــى، وخبــري جتــارب األرض حيــث التجســيد النمــوذجى حليــاة حممــد  ابلســماء حيــث معــىن الــوحى اإل
 ومثل أعلى للش صية اإلسالمية. 

فمـا بـني الواقــع املقـنن ابلعقــل، واملثـال املنشــود للضـمري متتــد أعمـال املســلم وتتـدر  طموحاتــه 
املثــال فهــو األروع، ومــن  إىلىف درجــات متفاوتــة تســتوعب طبــائع البشــر مجيعــا، فمــن نقــت روحــه 

القانون فهـو األسـلم واألضـمن حليـاة اجملتمعـات. وبقـدر مـا أن إلغـاء الفـوارق بـني  إىلخضعت نفسه 
الطبقــات أو بــني األغنيــاء والفقــراء يبقــى املثــال املبتغــى ملــن نقــت روحــه، فــإن التقريــب قــدر املمكــن 

ادية "دعـه يعمـل بينهما، حفاظا على الدافع الفـردى، ومـا تـذهب الليرباليـة الغربيـة ىف نزعتهـا اإلقتصـ
.. دعه مير" ، وحفاظا على "التكافل اإلجتماعى" وهو ما تقصر عنـه هـذه الليرباليـة نفسـها، يصـبأ 
هــو اهــد  الــواقعى الــذى يؤوــد عليــه التشــريع اإلســالمى. فهــو حيــاف  علــى الــدافع الفــردى لــذوى 

 لتحقيـــق املصـــلحة تـــدوير أمـــواهم لصـــاا مجاعـــة املســـلمني إىلاملهـــارات ليـــزداد وســـبهم، مث يـــدعوهم 
العمـل ويفمـا اسـتطاعوا وقـدر مـا يسـتطيعون، فـإن  إىلالفردية واجلمعية معا، وما أنه يـدعو العـاطلني 

مل يســـتطيعوا الكســـب وجبـــت رعـــايتهم، فـــاجلميع ىف اإلســـالم مكلفـــون ابلعمـــل وـــل حســـب قدرتـــه 
  علـى هـذا اإلطـار وطاقته، قبل أن يتكافل اجلميع ىف رعاية مـن   يسـتطيعون الكسـب، وأمـا ايـرو 
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ابلكسب األاىن لدى األوثر مهـارة، أو ابلنكـوص عـن حماولـة الكسـب حبجـة ضـعفها، فهـو مـذموم 
 ىف اإلسالم.

فالعدل املطلق يقتضى أن تتفاوت األرزاق، وأن يفضل بعـ  النـاس بعضـاً فيهـا، مـع حتقـق   
د حسـب و  نشـةة، و  أصـل العدالة اإلنسانية: إبنحة الفرص املتساوية للجميع، فال يقـ" أمـام فـر 

و  جنس، و  قيد واحد من القيود الت تغل اجلهود. وإبدخال القيم األصيلة األخـرى يف احلسـاب. 
وبتحريــر الوجــدان البشــرى حتريــراً وــامالً مــن ضــغط القــيم ا قتصــادية البحتــة، ووضــع هــذه القــيم يف 

الت تعطاهــا يف اجملتمعــات البشــرية مكاهنــا احلقيقــى املعقــول، وعــدم إعطائهــا قيمــة معنويــة ضــ مة وــ
الــت تفقــد اإلحســاس ابلقــيم اإلميانيــة، أو تصــغر مــن أ يتهــا، وجتعــل للمــال وحــده القيمــة األساســية 

 .(33)الكربى 
وىف اإلســالم، أن وســب املــال مبــاح حممــود، ولكــن الــذين يكنــزون الــذهب والفضــة و  ينفقوهنــا يف 

"والذين يكنزون الذهب والفضـة و  ينفقوهنـا يف سـبيل هللا  ايري ملعونون مستحقون للعذاب األليم:
. وصـالح املـال أن تتداولـه األيـدي: "وـي   يكـون دولـة بـني ( 34 :التوبةة) "فبشرهم بعـذاب ألـيم

ولــيس مــن ايــري يف غــين املــال أن قمعــه اإلنســان حــت يطغيــه. "إن  .(7 احلشةةر:)األغنيــاء مــنكم "
. أمــــا احملتكـــــرون فهــــم منبـــــوذون مــــن اجملتمـــــع (7ة  6العلةةةةق: )"اإلنســــان ليطغــــي. أن رآه اســـــتغين 

اإلسالمي يربأ منهم ويلعـنهم هللا، ومـا جـاء يف األحاديـث النبويـة الشـريفة: "اجلالـب مـرزوق واحملتكـر 
  ملعون" ووما فيها: "من احتكر طعاما أربعني يوما يريد به الغالء فقد بر  هللا منه".

ــــل يقــــول قــــول "إن هللا حيــــب العبــــد احملــــأ  ويكــــره العبــــد البطــــال". النــــي )ص( ي وىف املقاب
ويقول: أفضل الكسب وسب الرجل بيده". ووـان ايليفـة العرـيم عمـر بـن ايطـاب مؤسـس الدولـة 
اإلســالمية يقــول: "وهللا لــ ن جــاءت األعــاجم ابألعمــال وج نــا بغــري عمــل فهــم أو  مبحمــد منــا يــوم 

بــه حســبه. فــال عــذر يف اجملتمــع اإلســالمي ملــن يقعــد عــن القيامــة. فــإن مــن قصــر بــه عملــه   يســرع 
العمل والكسب وهـو قـادر عليهمـا. أمـا الـذي يقعـد عنهمـا مضـطراً لعجـز أصـابه أو حـر  وقـع فيـه، 
فله على اجملتمع حق مفروض   هوادة فيه يؤديه ول مـن ملـت الزوـاة وهـي إحـدى الفـرائ  ايمـس 

قـرآن الكـرمي ذوـر فريضـة منهـا ومـا تكـرر ذوـر هـذه الفريضـة الت بين عليها اإلسالم، ومل يتكـرر يف ال
بلفرهـا أو بلفـ  يـدل عليهـا والصـدقة واإلحســان والـرب وإطعـام اليتـامى واملسـاوني ومـن اآل ت الــت 
 ورد فيها احلـ  علـى الزوـاة مـا يُعل  ـم املسـلم الـرب يف العقيـدة وإيتـاء املـال ألصـحاب احلـق املشـروع فيـه

(34).  
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يقـــيم قـــانون تــوازن وعدالـــة بـــني أفـــراد األمــة اإلســـالمية حبيـــث يصـــبأ  –ذلت بـــ –واإلســالم 
للفقري واحملروم حق معلوم يف مال الثرى امليسور حبيث حيـس الفقـري يف األمـة اإلسـالمية أنـه   يعـي  
وحده، بل أن فيها من يعينه ويـرد عنـه بؤسـه أو علـى األقـل شـي ا منـه. وقـد دخـل اإلسـالم بقيـاة أبـو 

يق بعــد مــوت الرســول "ص" مباشــرة ىف حــروب الــردة مــن أجــل احلــل "املوضــوعى" الــذى بكــر الصــد
تصوره لتحقيق هذا التوازن عندما أبت وثري من قبائل العرب دفع الزواة لل ليفة ونرروا إليها نرـرهم 

 قبيلة تتسلط على أخرى، وتضرب عليها اإلنوة. إىل

ــــة بــــني  املســــلمني، وخصوصــــا بعــــد وفــــاة وبــــرغم أن التفــــاوت اإلقتصــــادى ظــــل حقيقــــة واقعي
الرسول، وهناية العصر الراشد  فإن الشعور بضرورة "التكافل" فيمـا بيـنهم وـان قـد، حـت ُعـد ايـرو  
عليه سبة خيشاها األغنياء. وقد بلن هذا النجاح حدا دفـع بعـ  نقـاد اإلسـالم، أ م الفكـر الطبقـي 

حممـداً : "ألنـه مـنأ الطبقـات الـدنيا سـلطات  أن يهـامجوا إىلالذى ساد العصـور الوسـطي األوروبيـة، 
مثــل العبيـــد والنســـاء". غـــري أنــه وفيمـــا بعـــد نضـــو  التــاري  ويـــو العقـــل البشـــرى،  –أوثــر ممـــا ينبغـــي 

وهبــوب الثــورات السياســية التحرريــة ىف احلقبــة املعاصــرة، عــاد نقــاد غربيــون "حمــدثون" فوجهــوا النقــد 
اإلســـالم أقـــل مســـاواتية مـــن اإلشـــأاوية األوروبيـــة  حملمـــد واإلســـالم، ولكـــن لســـبب نقـــي  وهـــو أن

 إىلاإلشـــأاوية حـــت حيـــاوم مبعايريهـــا، ومـــا مل يســـعى  إىلاحلديثـــة ب .. وىف احلقيقـــة مل يســـعى حممـــد 
تكــريس العدالــة واملســاواة بــني املســلمني قــدر الفطـــرة  إىلالرأباليــة لتكــون مرجعــا لســنته، بــل ســعى 

صياغة أحد أوثر اجملتمعات ترامحا ىف التاري  اإلنساىن، و  تعـدو والطاقة وحسب السنن التارخيية، ل
مقارنة اإلسالم وخصوصا ىف العهد النبوى ابلليربالية أو اإلشأاوية سوى إعما  قبيحا لنزعة التمروـز 

 الغرىب حول الذات. 
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 املبحث الرابع 
 الرمحة.. فضيلة النفس السامية

 
وأن يلهموا جمتمعـا م وشـعوهبم مـن  يستطيع املصلحون والعباقرة أن يأووا بصمتهم على التاري ،

القيم ما ينه  هبم وحيرث طموحا م. واملصلحون طوائ" حيفز بعضهم فساد الساسة وروـود اجملتمـع 
فــإذا هبــم ثــوار علــى الروــود والفســاد، ويلهــم بعضــهم ذبــول الفكــر، وخفــوت الــوعى، فــإذا هبــم دعــاة 

و  شــت يبثــون فيــه الــدماء اجلديــدة ،  إلحيــاء الفكــر وتصــحيأ الــوعى. وه ــو ء هــم أبطــال التــاري 
 ويصطنعون له القوالب العصرية. 

غري أن عمل األنبياء يفوق ه و ء املصلحني مجيعا، فهم أبطـال التـاري  أيضـا، فضـال عـن وـوهنم 
قـوة اإلرادة، وجسـارة اييـال، إهـام الـوحى وعنايـة السـماء،  إىلرسل هللا  أصال، وهـم ميلكـون إضـافة 

صـــالح لـــديهم يكــون أمشـــل، والتغيـــري لـــديهم يكــون أعمـــق. ومـــا أن األنبيـــاء، الـــذين ومــن مث فـــإن اإل
لــدى اإلنســان، ميلكــون للبشــر شــي ا آخــر غــري اإلصــالح    أو تشــوه العقيــدة الضــمري مــوتحيــروهم 

يســتطيعه غــريهم، وهــو الرمحــة. فاإلخــاء، والعــدل، واملســاواة وانــت قــيم للثــورة الفرنســية الــت ارتكــب 
الوحشـية ويكفـى هنـا "مقصـلة" روبسـبري. واحلريـة مـن ايـو   إىلها وثـريا ممـا ميكـن نسـبته قاد ا ابب

واإلضــــطهاد، وانـــــت شــــعار الثـــــورة األمريكيـــــة الــــت دعـــــت األمـــــريكيني "الواســــب" اى مـــــن البـــــي  
حتقيــــق "احللــــم األمريكــــى" ىف األرض املوعــــودة ، ولكنهــــا أســــقطت  إىلاألةلوساوســــون البيوريتــــان 

سود ىف احللم، بعد أن أسـقطت حـق اهنـود امللـونني ىف احليـاة. ومـا أن الثـورة الشـيوعية بقسوة حق ال
منتهـــى القســـوة والعنـــ" والتطهـــري العرقـــى ، والنفـــى ىف  إىلاملســـاواة املطلقـــة، قـــد انتهـــت  إىلبـــدعو ا 

 فياىف سيبري ، فلم يبقى ها أثر ىف الزمن بعد حنو ثال  أرابع القرن. 
قـيم األنبيـاء وحـدهم، وفطـرة خلقهـم، وشـيمهم ىف جمتمعـا م، مـن دوهنـا يبقـوا  فالرمحة والعفو هى

مصلحني، ولكـنهم  يعـودون أنبيـاء، فـالنبوة بـال رمحـة هـى إحنـرا  عـن العقيـدة، ولـو ابسـم العقيـدة. 
واحنرا  عن مسار التاري  الواعى، ولو حتت ضغوط الواقع التـارخيى، إ  أن يكـون اإلحنـرا  مؤقتـا، 

وضــد مــن   تصــلأ معهــم ســوى القســوة، و  يصــلحهم إ  العــدل، شــرط أن يبقــى العــدل  وعــاد ،
 دائما قرينا ابلرمحة أو ابلتهذيب واإلصالح.
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وهكذا وان اإلسالم.. دعوة تغيري شـاملة، وحماولـة إصـالح واملـة، يـنه  هبـا حممـد نـىب الرمحـة، 
أو صــل" غــرور، تراجــع مؤقتــا عــن  ورســول اإلنســانية، ابحلســىن وز دة، فــإذا مــا صــادفه فســاد طبــع،

الرمحـة، وإستمســت ابلعـدل ليطهــر اجملتمـع مــن الفسـاد والغــرور والشـرث، وليفســأ الطريـق مــن جديــد 
النور واحلق حيث تنساب الرمحة دفقا ىف جوانأ البشر. فهو ابإلصالح مصلأ، وما انه ابلعـدل  إىل

 ول مدارجها، وأدرث شت مواطنها.الرمحة فعلم   إىلرسول، وابلرمحة نىب توافرت له ول السبل 
آبابء هم،  يلوذونله مهدًا .. وحني وان أترابه  ... جعل هللا اليتم مايتيفقد ولد حممد 

 أىبوجهه يف السماء ... مل يقل قط    يقلب" حممد.. وان " احلديقةوطيور   أيديهموميرحون بني 
" حممدعند " هالرمحغري أن  .ئماً:   رىب..بب.. ألنه مل يكن له أب يدعوه. ولكنه قال وثرياً، وقال دا

مع وجوده الذى استهل يتيماً. إهنا رمحة  متسقا" فعال.. بل وانت " ليتمهفعل"  رد"جمرد تكن  مل
يواجه  الذىومن أقوى بني األحياء مجيعًا من اليتيم  ،  رمحة الضعفاء البائسني الباذلني،األقو ء 

". وليمالً الرجلفيها " ليرهر ،"العائله.. وخيتفى من حياته "الوجود وحده.. وينه  ابلعبء وحد
نطو  حول  وحني .ويستمد من ذاته أبوة ذاته ؟ب الباسقة،الفراا وله. وينمو تلقائيًا والشجرة 

الر ضية. فهو   يزجى عن الرمحة  املعاد ت، ةد شي ًا يشبه هاأحاديثه عن الرمحة، ومواقفه مع
تبع  تيتحد  عنها حديث خبري بقيمتها، وي إيا..  العزاءة أو يسع" يف جمرد حديث ينع  العاطف

ووةنه وهو حييط هبا من ول جانب، يضع ها دستورًا وقانوًا ...  إليها،ول مواطن احلاجة 
 "حممدقال " هكذايرمحكم من يف السماء"  األرض،من يف  رمحواإالرمحن ".. " يرمحهم الرامحون"
(1). 
 

 .. جوهر املعبود وجسر العابد  "طلقةامل" أوال: الرمحة
عليـــه الصـــالة والســـالم ىف  الرســـولأفـــاض  لقـــد.. ولكـــن ويــ"؟ .  الرمحةةةة جةةةوهر األلوهيةةةة

لـــه، أســـاس وـــل عالقـــة بيننـــا وبينـــه  واحلـــبتصـــوير رمحـــة هللا وىف احلـــث علـــى أن يكـــون الرجـــاء فيـــه 
، إيــــا وــــان يصــــطنع منــــه بــــديال علــــى الرجــــاء ىف هللا بأويــــزه" حممــــداً . وىف رأىي أن "إىلســــبحانه وتعــــ

األمــر املكانــة النفســية والروحيــة الــت يتفوقــون فيهــا علــى ايــو   آخــرلل ــو  .. حبيــث يبلــن النــاس 
تبشــــريه ابلرجــــاء، أعطــــاا  وىفعنــــدها أواصــــر احلــــب، والرجــــاء، واإلخــــالص.  ابدالــــديىن، وتصــــلهم 

 وقعــــلةنينـــة. فهــــو أيمـــر ابلرجــــاء نرة الرطيبـــة، املضــــي ة وـــل وســــائل اإلقنــــاع والطم احللــــوة،بكلماتـــه 
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إن مــلء  :عرــيماإلســرا  ىف ايــو  مــن هللا إمثــا، نرة أخــرى. ويضــرب لنــا األمثــال بعبقريــة إنســان 
 هللا. رمحةويذهب هباء أمام ذرة واحدة من  ،األرض آاثماً وخطا ، ليتبدد مزقاً 

: إىل. فقـال هللا تبـارث وتعـىل ذنـىب عبـد ذنبـاً، فقـال: اللهـم أغفـر أذنـب: "احلديثهذا  اقرءوا
 ىلقــد غفــرت لـــه .. مث عــاد فةذنـــب. فقــال: أى رب: أغفـــر  -عبــدى أن لـــه راب يغفــر ذنبـــه ؟  علــم

عـاد فةذنـب  مثقـد غفـرت لـه ..  -: علم عبـدى أن لـه راب يغفـر ذنبـه ؟ إىلذنىب، فقال هللا تبارث وتع
يغفر ذنبه ؟ قـد غفـرت  رابدى أن له : علم عبإىلفقال: أى رب: أغفر ىل ذنىب، فقال هللا تبارث وتع

رجعـــه  ىفهـــذا احلـــديث مل يكـــن  ىف" الرســـولالـــذى صـــوره " اإلنســـان إنلعبـــدى، فليفعـــل مـــا شـــاء". 
  .(2) لضع" البشرى يسلمنا ألهواء النفسسوى صورة لنا مجيعاً .. صورة ل لل طي ةاملكرر 

  أن سلم حد  رسول هللا صلي هللا عليه و  أنمسلم يف صحيحة عن جندب  أخر وقد 
أ  أغفر لفالن فإين  على   إىلتعا  قال: من ذا الذي يت هللارجالً قال: وهللا   يغفر هللا لفالن، وإن 

أو وما قال". هذا احلديث الشري" يضعنا أمام قضية ذات  عملتقد غفرت لفالن وأحبطت 
حتبيب الناس يف ايري، جانب اجتماعي يتعلق ابلدعوة إ  هللا تعا  و  جانبانأ ية وربى، ها 

ا جتماعي: خيربا احلديث  اجلانب ففىيتعلق مبغفرة هللا تعا  لذنوب عباده.  إهيوجانب 
لن يغفر لش ص ما يرنه ارتكب من ايطة أو  تعا الشري" أن رجاًل حل" ابد مؤودًا أن هللا 

ي ة، لقد أقحم نفسه فيما هذا احلال" يف أوثر من خط وقعايطي ة ما  يستحق معه املغفرة. وقد 
عنه شي ًا وهو من اختصاص هللا عز وجل وحده، وأقسم على  يعلمعليه و   عُ ل  طَ ه و  يَ ي  يعين

األعلى، ووةنه ميلت خزائن رمحة هللا. وهذا قال هللا عز وجل يف  اإلهيذلت ووةنه يتحكم يف القدر 
إذا رأي منكرًا أن  اإلنسان فشةنن". على أ  أغفر لفال إىلذا الذي يت من: "الشري"احلديث 

رأي منكم منكراً فليغريه  من: "الشري"يسعى لتغيريه مبراتب التغيري الت أشار إليها احلديث النبوي 
اإلنسان الناصأ  وشةن .فبقلبه وذلت أضع" اإلميان" يستطعبيده فإن مل يستطيع فبلسانه فإن مل 

دعو له ابلتوفيق واهداية، ويساعده على الت لص وي عليه،أ  يشمت يف أخيه العاصي بل حيزن 
  .(3) إليه،   أن ينفره ويقنطه من رمحة هللا ايريمن معصيته بتةليفه وحتبيب 

 مــاتابلتوبــة وا ســتغفار مــن الــذنوب وبريهــا وصــغريها، وإذا هللا أمــرا فقــد اإلهــي:  اجلانــب ىفأمــا و 
معصـيته وإن  بقـدراقأفه من املعاصي إن شـاء عذبـه اإلنسان على اإلميان فةمره مفوض إ  ربه فيما 

ايلـود األبـدي حسـب مـا  إيـاشاء عفا عنـه حلكمـة يعلمهـا هللا تعـا ، و  خلـود ملـؤمن يف العـذاب، 
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إن هللا   يغفر أن يشرث به ويغفر " :تعا جاءت به النصوص الشرعية إيا هو للكافرين .. قال هللا 
حــديث رواه الأمــذي عــن أنــس رضــي هللا عنــه  يف وجــاء (.48 :)النسةةاء "مــا دون ذلــت ملــن يشــاء

بن آدم إنت مـا دعـوتين غفـرت لـت علـى مـا    : "تعا قال: بعت رسول هللا )ص( يقول: قال هللا 
لو بلغت ذنوبت عنان السماء مث اسـتغفرتين غفـرت لـت،   ابـن  إنهوان منت و  أاب ،   ابن آدم 

 يفض خطا  مث لقيتين   تشرث م شي اً ألتيتت بقراهبا مغفرة". وليس األر  ابأ بآدم إنت لو أتيتين 
اإلميــان  علـىهـذا احلـديث مــا قعـل النــاس يسـتمرئون املعصــية، فـال أحـد يضــمن لنفسـه أن يلقــي هللا 

 .(4) اإلهيفإن املعاصي بريد الكفر، و  أحد يضمن لنفسه أن يكون يف حمل العفو 

هللا الرمحة مائة جزء، فةمست  جعلرمحة هللا الواسعة فيقول: " حممديصور لنا  آخرحديث  وىف 
ترفع  حتتسعة وتسعني، وأنزل ىف األرض جزءًا واحداً، فمن ذلت اجلزء يأاحم ايالئق.  عنده

من رمحة نرى مراهرها،  األرضول ما ىف   إن .الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه .."
والتسعني الت استةثر هللا هبا  التسعةفلنتصور إذن األجزاء  ليست سوى جزء واحد من مائة جزء،
حاجتهم ؟. هذه صورة ابهرة لرمحة هللا تطرد عن  رمحته إىللنفسه وى يرحم هبا الناس، يوم تشتد 

صدرها ىف  إىلأما تضم طفلها  رأىخرى حني هذه الصورة ة" الرسول" ويعززاألف دة ول فزع منه. 
طارحة ولدها ىف النار؟ قال أصحابه:    هذه أترونصحابه وقال هم: "أ إىلحنان ابلن، فالتفت 

هللا  إنالسالم يقول: " عليه ووانمن هذه بولدها".  املؤمن، أرحم بعبده هللاوهللا   رسول .. قال: 
 ويقولابلنهار ليتوب مسئ الليل..".   يدهيبسط يده ابلليل ليتوب مسئ النهار، ويبسط  إىلتع

ذنب   أتعر املؤمن يوم القيامة من ربه حت يضع عليه ونفه، فيقرره بذنوبه فيقول،  يدىن: "أيضاً 
ىف الدنيا، وأا  عليتوذا ؟ أتعر  ذنب وذا ؟ فيقول رب أعر . فيقول هللا له: فإىن قد سأ ا 

 .(5) ها لت اليوم فيعطى صحيفة حسناته"أغفر 

ل هم منه ما  ما حيتا  إ  تفسري، ويفص    همنيتلو القرآن على املسلمني ويفسر هم حممد "ص"  وانو 
عن أمر هللا له يف القرآن. فاد أيمره أن ينبئ  أحيااً  همموان جممال حيتا  إ  التفصيل، ووان يعل  

 ءني" وةن عذابه هو العذاب األليم. وذلت يف قوله من سورة احلجر: الرحيمعباده ةنه هو الغفور 
. وأيمره أن يقول لعباده إن سةلوه عن "األليموأن عذام هو العذاب  أين أا الغفور الرحيم. عبادي

يرشدوا،  أنبه لعلهم  ويؤمنواوأيمرهم أن يستجيبوا له  دعاههللا إنه قريب قيب دعوة الداعي إذا 
الداع إذا دعان  دعوةوإذا سةلت عبادي عين فإين قريب أجيب "وذلت يف قوله من سورة البقرة : 
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أن يقول لعباده الذين يسرفون على أنفسهم  أيمرهوما ."ليؤمنوا م لعلهم يرشدونفليستجيبوا   و 
. وذلت الرحيمالذنوب:   تقنطوا من رمحة هللا ألنه يغفر الذنوب مجيعاً، وألنه هو الغفور  ابقأا 

 من رمحة هللا إن هللا تقنطواقل   عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم   "يف قوله من سورة الزمر: 
  .(6) "نوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيميغفر الذ

رمحة هللا ىف  تصورتناهت ىف اإلبداع   لوحة  الرحيم الكبري" حممدتنبلج من قلب " ،هناو 
ايالصة النهائية لرأيه الذوى  –على عادته  –من األذهان  فيهاهباء عريم. إهنا قصة موجزة يقرب 

فيمن قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعني نفسًا .. فسةل عن أعلم  وان.. " انررواىف رمحة ربه الكبري. 
راهب فةنه .. فقال إنه قتل تسعة وتسعني نفساً، فهل له من توبة؟.. قال  علىأهل األرض فُدل  

على رجل عامل.  ل  .. فقتله الرجل، فةومل به مائة، مث سةل عن أعلم أهل األرض، فدُ   الراهب: 
، ومن حيول بينت وبني التوبة .. نعمله:  فقال له من توبة .. ؟. : إنه قتل مائة نفس فهلفقال

 إىلفاعبد هللا معهم .. و  ترجع  إىلهللا تع يعبدونأرض وذا، ووذا، فإن هبا أاسًا  إىلانطلق 
إذا انتص" الطريق أنه املوت .. فاختصمت فيه مالئكة  حتأرضت فإهنا أرض سوء .. فانطلق، 

.. وقالت  إىلهللا تع إىلمالئكة الرمحة: جاء نئباً، مقبال بقلبه  قالتب .. الرمحة، ومالئكة العذا
 فقال: إنه مل يعمل خرياً قط .. فةنهم ملت ىف صورة آدمى، جعلوه بينهم حكمًا، العذابمالئكة 

تباعدى.  أنبلد املعصية  إىلأيتهما وان أدىن فهو ها .. فةوحى هللا  إىلقيسوا ما بني األرضني، ف
 إن أقرب بشرب، فغفر له ؟". التوبةبلد  إىلبلد التوبة أن اقأىب .. فقاسوا بني البلدين، فوجدوه  إىلو 
عليه ... بل إنه مل يعر  جرمية تعادل الشرث ابد، سوى  يشجعيرضى القتل، و    " الرسول"

احلديث السال" اإلضرار هبم، فما ابلت بقتلهم، وإزهاق حيا م . وهو ىف  جمرداإلضرار ابلناس .. 
، وثراً   جرائملريينا وي" أن التوبة الصادقة حمت  –هللا جتاه أورب الكبائر وأفدح اجلرائم  رمحةيضع 

مفتوح بني هللا وبني عباده، يصلهم به ابلليل،  اببالتوبة فوأفاءت على صاحبها عفو هللا غدقاً ب.  
، أشد من فرح أب حنون فقد ابنه ىف ورجوعه عن ايطة اإلنسانوابلنهار.. وإن هللا ليفرح بتوبة 

  .(7) بسليماً معاىف أمامهفالة موحشة. وفجةة يلقاه 

 عالقـتهمالناس حت حيبوا رهبم، وحـت ينشـ وا  من" حممدهو ما يريده " ابد،حسن الرن  إن
  قــائال: " يوصــيهمهــذا  وهــوبــه ســبحانه علــى أســاس رضــى مكــني مــن األمــل، والرجــاء، والشــوق. 

: أا عنـد ظـن عبــدى إىلهللا تعـ قـال: "ويقـول دوم إ  وهـو حيسـن الرـن ابد عـز وجــل..".ميـوتن أحـ
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ينحـى   وهـومـن حسـن العبـادة".  إىلحسـن الرـن ابد تعـ إن: "يقـول. ومـا ىب وأا معه إذا دعـاىن.."
 حتكـىالتثبيط واليةس عن عالقـة النـاس ابد ، ويرسـم صـورة مـن أعـذب وأمتـع الصـور الـت  قوىول 
مــن يــوم تطلــع مشســه إ  وتقــول  مــا: "الســالمعليــه  يقــول، ف ابلنــاس، وأبوتــه احلانيــة هــم مجيعــاً بــر هللا

ابــن آدم فقــد طعــم خــريث، ومنــع شــكرث .. وتقــول  علــىالســماء:   رب ائــذن ىل أن أســقط وســفاً 
فقد أول خريث، ومنع شكرث .. وتقـول البحـار:   رب  آدم،األرض:   رب ائذن ىل أن ابتلع ابن 

أول خريث، ومنع شكرث، وتقول اجلبال:   رب ائذن ىل أن أطبـق  فقدائذن ىل أن أغرق ابن آدم، 
هللا هــم مجيعــاً: لــو خلقتمــوه، لرمحتمـــوه،  فيقــولخــريث، ومنــع شــكرث .. "  أوــلعلــى ابــن آدم فقــد 

 . (8) ب" فةا حبيبهم، وإن مل يتوبوا، فةا طبيبهم إىلوعبادى .. إن نبوا  دعوىن،
ىف حــال رضــاه عنــا، يكــون احلبيــب الــذى   منتهــى لنفحــات حبــه. وىف حــال  هللاوــان   وإذا
الطبيـــب الـــذى أتســـو اجلـــراح ملســـات طبـــه .. فكيـــ" إذن يكـــون مصـــدر فـــزع أو  يكـــونأســـفه منـــا، 

موقـ"  العصـاهعـن رسـالته،   يقـ" مـن  مسـ ول" رسـولالـرغم مـن أنـه " على" حممدخو  ؟ب. و "
وــل احلــرص علـــى   احلــريصهم، تقــ" الـــرءو  الــرحيم .. العزيــز عليــه عنـــواملســيطر .. بــل مو  إىلاملتعــ

مــا للنــاس مــن أعمــال مهمــا تكــن  إىلرمحــة هللا،    إىلولــه   األمــر" الرســول" ويــردةــا م وســالمتهم. 
مهمــا تكـن وثر ــا ووفر ـا،   تفــى بشــكر نعمـة واحــدة مــن  الصــاحلات،صـاحلة .. ذلــت أن أعمالنـا 

: قالواوسددوا .. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ..  قاربوا: ""ص"  ليقو  أنعم هللا الكربى. 
". حممـدهـذا هـو "فإ  أن يتغمدىن هللا برمحة منه وفضـل .. ".  أاقال: و   ؟و  أنت   رسول هللا  

ة ولهـا النعمـ أنالغرور مبا يقدم من عبادة وطاعة، وإهنا لعبادة تثقل هبا املـوازين. ألنـه يعلـم  أيخذه  
أن يعــر  مكانــه  يقتضــىايــري، فبفضــل مــن هللا وحــده. وهــذا  إىلدى مــن هللا. وأنــه إذا وــان قــد ُهــ

علــيهم، و  يسـت " هبــم،  إىليتـمتامـاً مـن اآلخــرين الـذين مل يسـعفهم نصــيبهم مـن اهــدى .. فهـو   
كن ضـ يال، ايري الذى فيهم مهما ي جانببل يدعو هم ويشفق عليهم، ويصلى من أجلهم، ويتتبع 

   .    (9) يد به، ويبتعث منه ثقتهم ةنفسهمفيش
وعابــد، جــاء لريفــع رايــة العبــادة، ويســوق  رســول محمــد، فوالرمحةةة كةةذله جةةوهر العبةةادة

فعلهـــا  لقـــدإليهـــا. أفي تـــار العبـــادة ابلـــذات لينشـــئ بينهـــا وبـــني الرمحـــة مفاضـــلة .. ؟؟ أجـــل،  النـــاس
الرحيب للرمحة  اإلطارهذا  وىفن اإلفراط يف العبادة وأزوى. اإلنسان العريم، وأعلن أن الرمحة خري م

هللا  يقـول أو رأ  وحـديثا؛ وسـلوواىف اإلسالم تنبلج روح حممد السامية عن تطبيقات   حتصى فعال 
أراد هللا هبــذه األمــة  إيــاوالرســول هــو القائــل: " "رمحــة للعــاملني إ ومــا أرســلناث "جــل ثنــاةه لرســوله: 
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هللا حيــب  إنهـو القائـل: " بـل مـن العمـل مـا تطيقــون" خـذوا" :أيضــا القائـل"و .د العسـرر يُـ وملاليسـر 
الرمحــة عــن قــوة هــذا األصــل  يفأن تــؤيت رخصــه ومــا حيــب أن تــؤيت عزائمــه". ويكشــ" هــذا التنــاهي 

 . (10) :العام والكليات املأتبة عليه ومنها
  حت تكون مقدوراً عليها. التكالي"تقليل  )أ( 

ذلـــت  يفال تكليـــ" إ  بعـــد بـــالا. يســـتوي فـــ ،لهـــا معلومـــة علمـــاً ســـابقاً للمكلفـــني هبـــاوجع )ب( 
 العبادات وفرائضها واملعامالت وفروعها.

 ،نســتنبط العلــم ابحملرمــات، بــل نصــت عليهــا صــراحة وــالزا والســرقة وايمــر الشــريعةومل تأونــا  ) ( 
 مـال لكم ما حرم عليكم إ  وقد فص  ": هو األصل لتفتأ ملت هللا لعباده قال تعا  احلاللوجعلت 

  ."اضطررم إليه
. وإذا قامت التكلي"رع. والقدرة شرط عبد هللا إ  مبا ش  ومن الرمحة رفع احلر  عن الناس. فال يُ  )د(

  الشــارعأنحهــا  خصالــرُ  إىلضــرورة قــام اســتثناء وــةن حيــل أوــل امليتــة للمضــطر، وإذا دعــت احلاجــة 
حالـة حبيـث يكـون  إىليصل املرء  أنالفقهاء يف حتديد معين احلاجة فهي: " عوتوس  وإفطار املسافر. 

:  وقــالوا"  خاصــةتنــزل منزلــة الضــرورة عامــة أو  احلاجــةولكنــه   يهلــت". قــالوا: " ةومشــق جهــديف 
عـم احلـرام يف بلـدة لـيس فيهـا حـالل جـاز  لـو" :  وقـالواما   يتم املعاش إ  بـه فتحرميـه حـرام"  ول"

  ".احلاجةأن يستعمل يف ذلت ما تدعو إليه للمسلم 
خيطـئ  ألنت حديثه عليه الصـالة والسـالم: ")هـ( ومن الرمحة رفع احلر  عن القضاء ذاته. ودليل ذل

  ابلشبهات. احلدودذلت درء  ومناإلمام يف العفو أحب من أن خيطي يف العقوبة " 
القـــز  دودةبــن حنبــل مينـــع تشــميس  مــن الرمحــة مـــا قــب علــى اإلنســـان للحيــوان ذاتــه: فةمحـــد)و( و 

بـدا ومل يريـدوا بـذلت أن  منـهمل قـدوا  إذالتموت يف نسيجها ويال تقرض ما عليها من القـز فيقـول: "
 إىلقتـل عصـفوراً عبثـاً عـج  مـن" : "يرويـهذلـت علـى حـديث  ويبـينيعذبوه ابلشمس فلـيس بـه ةس "
 يقتلين ملنفعة". قتلين عبثاً ومل   ربهللا عز وجل يوم القيامة يقول: 

سـنة،  وعشـرينومن الرمحة التدر . لقد خلق اإلنسان ضعيفاً، لـذلت طـال عصـر الرسـالة نيفـاً  )ح( 
علـيكم نعمـت ورضـيت  وأيـتاليـوم أوملـت لكـم ديـنكم "ومل يتكامل الدين إ  يوم نزل قوله تعا : 

  ."لكم اإلسالم ديناً 
يقول  ووان ،ابني أمرين إ  اختار أيسر  ريحيب اليسر يف األمر وله   خيحممد "ص" وان و 

. بلغه أن رجال من العبادةألصحابه إيا بعثتم ميسرين. ووان يكره الغلو يف الدين وجتاوز القصد يف 
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الدهر ويقوم الليل فراجعة يف  يصومأصحابه ومن خيارهم هو عبد هللا بن عمرو بن العاص أزمع أن 
عليه حقاً، وما زال به حت ألزمه بعد ما  وألهلهه عليه حقًا ره ةن جلسمذلت أشد املراجعة، وذو  

  (.11) أن ذلت وان صيام ني هللا داود هوأنبة يوماً،أن يصوم يوماً ويفطر  ،رأي من تشدده

 الـدين إنالب ارى يف صحيحه بسنده عن أم هريرة رضي هللا عنه، )ص( قال: " أخر وقد      
والروحة وشـئ مـن  هابلغدو بشروا واستعينوا ابه، فسددوا، وقاربوا، و يسر، ولن يشاد الدين أحد إ  غل

شـــريعة اإلســـالم علــى اليســـر يف وـــل شــيء، ورفـــع هللا تعـــا  عــن أمـــة اإلســـالم  قامــت فقـــد ".ةالدجلــ
 تــيمم،واملشــقة، فــربط احلــل ابلطيبــات واحلرمــة ابيبائــث، ومــن عجــز عــن الوضــوء أو الغســل  صــرا 

و  حـج  أفطـر،صلي على اهي ة الت تناسبه، ومن عجز عن الصـيام  ومن عجز عن الصالة من قيام
املســـلم هـــو الســـداد مبعــــين  مـــن واملطلـــوب. "هايكلـــ" هللا نفســـاً إ  وســـعه  "إ  علـــى املســـتطيع: 

الكمـال والطريـق املسـتقيم  إىلالوصـول  حماولـةواملقاربـة مبعـين  ،ا لتزام ابحلق من غري إفراط و  تفريط
 .(12) السبيل وعلى هللا قصد

ذات مـــرة علـــى زوجتـــه عائشـــة فوجـــد عنـــدها نســـوة مـــن صـــاحبا ا، حممـــد "ص" دخـــل  وقـــد
غـامرة ..  وآبـةواحدة   ختطئ مجاها العـني، ولكنهـا رثـة الثيـاب زريـة اهي ـة خيتفـي حسـنها يف   بينهن

نهـار ويقــوم يصـوم ال زوجهـافسـةها: مـا ابل املـرأة ؟ فقالـت لـه عائشـة أهنـا لزوجـة أحـد أصـحابه، وأن 
شــغل عــنهن الرجــال ابلعبــادة .. انــه مل قــئ مبثــل هــذا  أن إذنعســى أن تصــنع الزوجــات  مــا  .الليــل

أنـت تصـوم النهـار وتقـوم الليـل،  بلغـينالزو  .. حت إذا لقيه قال لـه: " يدعومن  إىلأبداً .. وأرسل 
تـثالً للنصـيحة .. حقا". وانصر  الرجـل مم عليتحقا، ولزوجتت  تي... فإن جلسدث عل تفعلفال 

جملس عائشة مرحا، يفوح منها العطر، وقـد تـورد خـداها وجـرى  متألويف الصباح التا  وانت زوجته 
هـــذا ؟". فقالـــت الزوجـــة وجـــذوة الســـعادة تتـــوهج يف  مـــاعائشـــة: " وســـةلتهامـــاء احليـــاة يف وجههـــا. 

دة اء الشــان ني، وحــمضــي يكســر حــدة األعــد وهكــذا". سمــا أصــاب النــا أصــابنا: "البــابتنيعينيهــا 
 .(13) ا تباع املتزمتني على السواء

أن يأهب ويعتزل أهله.  –هو عثمان بن مرعون  –على رجل من ورام أصحابه  أم وما
بني الليل والنهار يف صيامه  صلايشتد على نفسه يف العبادة فيقوم وثرياً من الليل ورمبا و  هوووان 

ذلت أشد النهي وراهة أن يشددوا على  عنفينهاهم ووان أصحابه يريدون أن يصنعوا صنيعه 
الصوم إين لست وهي تكم إين أظل يطعمين رم  مواصلةأنفسهم فيشدد هللا عليهم. ويقول هم يف 

  .(14) واجللد وحسن ا حتمال ما  مينأ غريه من أصحابه الصربأن هللا مينحه من أى ويسقيىن، 
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ن أصحابه يسةلون عن عبادته، فلما أخربوا، بـدا بيت النىب ذات يوم نفر م إىل ذهب ولقد 
أتخـر  وماتقالوها: وأين حنن من النىب عليه السالم .. لقد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه  وةهنمعليهم  
أصـــوم  وأاآخـــر:  وقـــال" أمـــا أا، فـــإىن أصـــلى الليـــل أبـــداً، و  أام منـــه شـــي اً.  أحـــدهم، قـــال" .. 

حقـوق الـنفس  أيـنولكـن اعتـزل النسـاء، فـال أتـزو  أبـداً".  وأااثلث:  لوقاالدهر، و  أفطر أبداً. "
وســو  حيمـــى  الفصــلولمــة   عنــده"  حممــداً ىف وــل هــذا ؟ وأيــن واجــب الرمحــة هبـــا ؟. إن " البشــرية

ب وهكـذا،   يكـاد نبـة هـؤ ء الرمحة من ول عدوان حت لو وان عدوان املبالغـة ىف العبـادة والفضـيلة 
قلـــتم وـــذا، ووـــذا ؟ أمـــا وهللا إىن ألخشـــاوم د،  الـــذينالقـــوم  أنـــتم" ت يســـةهم: حـــرســـول هللا  يبلـــن

 .(15)وأرقد فمن رغب عن سنت، فليس مىن.."  وأصلى،وأتقاوم له، لكىن أصوم، وأفطر 
ويقــــول:   رســـول هللا. ج ـــت أابيعــــت علـــى اهجــــرة،  يســـعى" حممـــد" إىل جــــاءرجـــل  وهـــذا

إليهمـــا، فةضـــحكهما ومــا أبكيتهمـــا" .. واثلـــث  رجــعإســـول: "يبكيــان .. فيجيبـــه الر  أبـــواىوتروــت 
": هـل بقـى مـن والـديت الرسـولله " فيقوليسةل:   رسول هللا، إىن أشتهى اجلهاد، و  أقدر عليه. 

هللا ىف بر ـــا .. فـــإذا  قابـــلالصـــالة والســـالم: " عليـــه" حممـــدأحـــد ..؟ يقـــول الرجـــل: نعـــم.. فيقـــول "
الوالــدين  برمحــة" حممــدعنــد " تــتمرمحــة الــنفس  إن.. ".  اهــدوجم ومعتمــرفعلــت ذلــت فةنــت حــا " 

تعـذيب، حـني جتـئ علـى  إىلوانـت العبـادة تتحـول   وإذاوبر ا، ألهنما مصدر هذه النفس ووعاةها. 
ســاب رمحــة عقــوق. إذا متــت علــى ح إىلتتحــول  – العبــادةأعــىن  –حســاب رمحــة الــنفس .. فإهنــا 

  .(16) الوالدين
وراع "مكة ىف رمضان حت بلن موضعًا يدعى  إىلالفتأ  عام رسول هللا  خر " قدو 
السفر  وعناءفصام، وصام الناس ... وملا رأى بع  الناس قد شق عليهم الصيام بسبب  "الغميم

بع  الناس   يزال  إندعا بقدح من ماء، فرفعه حت نرر الناس إليه، مث شرب.. وملا قيل له: 
سفر، فرأى رجال قد اجتمع  ىف النىب  وانجابر: " وحيدثنا  صائماً. قال: أول ت العصاة..ب.

صائم .. فقال عليه السالم: ليس من الرب أن  رجلعليه الناس، وظلل عليه فقال: ما ابله .؟ قالوا: 
تفوق ىف اعتبار  النفسرمحة  إنرخص لكم، فاقبلوها".  التتصوموا ىف السفر، وعليكم برخصة هللا 

اإلعياء فلم يت لوا عن صيامهم،  وأدروهمالذين صاموا ىف سفر،  شئ .. فهؤ ء ول"  حممد"
ائل تعذيب. وألهنم ختلوا عن أعرم فض إىل العبادةيدمغهم رسول هللا ابلعصيان، ألهنم حولوا 

 الأمذىوقد أورد  .(17) لنفس، واستبقاء عافيتها وقو االرمحة اب  سيماأ  وهى الرمحة –اإلنسان 
 الني إىلل ذات يوم املسجد وصلي وهو جنب، فذهب بع  الناس أن عمرو بن العاص دخ
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وما وان  الربدإن اليوم وان شديد  له الني، فقال عمرو لرسول هللا:الكرمي وأخربوه بذلت، فسة
 .(18) لربد. فابتسم الني وتروه وانصر حيتمل ا غتسال يف ذلت ا

بــاً مـن واجبــات الرشـد، وتبعــة مــن افلـة مــن نوافـل الــرب. بـل واج ليســت" حممـدعنــد " الرمحـةو 
. النافعــةاحليــاة. وهــى هــذا تعــرب عــن نفســها ىف عديــد مــن صــور ايــري، واملشــاروة، واألعمــال  تبعــات

: مـاذا ينجـى العبــد مـن النـار؟ قـال: اإلميــان ابد. رسـول هللا  ســةلتيقـول أبـو ذر رضـى هللا عنـه: "
فـإن وـان فقـرياً  :ممـا رزقـت هللا. قلـت   نـىب هللا اإلميـان عمـل ؟. قـال: أن تعطـى معقلت   نىب هللا: 

أيمـر  أنقد ما يعطـى ؟. قـال: أيمـر ابملعـرو  وينهـى عـن املنكـر .. قلـت: فـإن وـان   يسـتطيع   
أرأيــت إن   هللا،عن األخــرق. قلــت   رســول ابملعــرو ، و  يســتطيع أن ينهــى عــن املنكــر ؟ قــال: فلــيُ 

أن يعـني مرلومـاً  يستطيعمرلوماً. قلت: فإن وان ضعيفاً    عنوان   حيسن أن يصنع؟. قال: فليُ 
تأث لصاحبت من خـري ؟ب ليمسـت أذاه عـن النـاس. قلـت   رسـول هللا. أو إن  أنما تريد  قال؟.  

اجلنة ؟. قال: ما من عبـد مـؤمن يصـيب خصـلة مـن هـذه ايصـال إ  أخـذت بيـده  يدخلفعل هذا 
 اجلنة ".  تدخلهحت 

األعــراىب الــذى جــاءه يومــاً يســةله عمــال يقربــه مــن اجلنــة ويباعــده مــن النــار.  نبــةهــذا،  ومثــل
وـــل   العــدلالعــدل، وتعطـــى الفضــل .. قـــال: وهللا   أســتطيع أن أقـــول  تقـــولالســالم: " عليـــهفقــال 

: هـذه أيضـاً قـالسـاعة، ومـا أسـتطيع أن أعطـى الفضـل .. قـال: فـتطعم الطعـام، وتفشـى السـالم .. 
مـن إبلـت وسـقاء .. مث  بعـري إىلت إبل ؟. قال: نعم .. قـال الرسـول: فـانرر شديدة .. قال: فهل ل

فلعلــت   يهلــت بعــريث، و   فاســقهم، –أى ادراً  –أهــل بيــت   يشــربون املــاء إ  غبــا  إىلأعمــد 
. تكـنس مـن صـورهاالرمحـة ىف أخـ" تكاليفهـا، وىف أيسـر  إنين رق سقاةث حت جتب لت اجلنـة ".

عنـه وـل أثقالـه. هكـذا  وتضـعكوار  امل بوءة، وتغسل عن اإلنسـان وـل أوزاره، طريق اجملهول ول ال
هــذا املعـىن ىف لوحـة فاتنــة،  لريسـم" ص. وإنـه "إليهـانا علـى الرمحـة ويــدعوا ضــحي وهـو" حممـديعلمنـا "

عابـد  تعبـدفيها مع صدق الرسول، عبقرية الفنـان، فلنسـمعه يقـول: "  تتجلىويوجزه ىف قصة قصرية 
فعبــد هللا ىف صــومعة ســتني عامــاً .. وىف يــوم أمطــرت األرض فاخضــرت، فةشــر   رائيل،إســمــن بــىن 
..  رغيفــانمــن صــومعته وقــال: لــو نزلــت فــذورت هللا وازددت خــرياً. فنــزل ومعــه رغيــ" أو  الراهــب

عليـه، فنـزل الغـدير  أغمـىفبينما هـو ىف األرض لقيتـه امـرأة فلـم يـزل يكلمهـا وتكلمـه حـت غشـيها مث 
عبادة ستني سـنة بتلـت الزانيـة،  فوزنتاءه سائل، فةومة إليه أن أيخذ الرغيفني مث مات. يستحم. فج
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 يــاف .(19)فرجحــت حســناته، فغفــر لــه ب.  حســناتهفرجحــت الزانيــة حبســناته، مث وضــع الرغيفــان مــع 
 إنسان شغفته الرمحة حبا. فةعلى مكاهنا على هذا النحو اجلليل ..ب  من" حملمد"

  
 وجودية  وفضيلة حممدية  فطرة..  "العالية" اثنيا: الرمحة

سعة النفس أن ينه  الرجل بعرائم األمـور بـل أعرمهـا جـدا ووقـارا وهـو إقامـة األد ن  من
األمـــم وحتويــــل جمـــري التــــاري  مث يطيـــب نفســـا للفكاهــــة ويطيـــب عطفــــا علـــى املتفكهــــني،  وإصـــالح
ق بعــ  النفــوس فــال تتســع هــذا فيمــا يشــغلهم مــن طرائــ" الفــراا. فللجــد صــرامة تســتغر  ويشــروهم
دلــت علــى شــئ  إ  اإلسـتغراق هــذااللطيــ" مــن جوانـب احليــاة، ولكــن النفـوس   تســتغرق  اجلانـب

 من األعمال. ابلعريمونقص املزا  وأن هنضت األفق من ضيق 
الفكاهـــة  إىليتفكـــه وميـــزح ومـــا وـــان يســـأيأ  وـــانمفطـــور علـــى الرمحـــة، فقـــد   اوألن حممـــد

يف مجيــع مـــزا ه: يعطــي وـــل مزيــة حقهـــا و  أيخــذ هـــا مــن حـــق  بـــةأذلــت ود يفبـــه ووــان دأ واملــزاح،
حقهــا و  يــنقص بــذلت مــن حــق الصــدق واملــروءة، فعبــد هللا ايمــار وــان  الفكاهــةغريهــا، أو يعطــي 

النــي عطـ" القلــب الكبـري علــى نقيصـة الضــع" يف الرجـل الســكري، ولكنـه وــان قــد  قلـبقـد مــن 
لشـارب الـذى خيـال" الـدين وخيـل متاديـه ابلشـريعة. عطـ" قمـل ابلنـي علـى ا اءز الني ج أتديبمن 

يكـــون، ألنـــه قمـــل ابإلنســان علـــى أفضـــل مـــا يكـــون. وإذا مــزح حممـــد فإيـــا وـــان يعطـــي  مـــاأحســن 
 النبـوةوالبشاشة حقهما و  أيخذ هما من حق الصـدق واملـروءة. فكـان مزاحـه آيـة مـن آ ت  الرضي

. فقـال فبكـتت اإلنسـانية، قـال لعمتـه صـفية:   تـدخل اجلنـة عجـوزب ألنه وان وذلت آيـة مـن آ 
عـراب أتـرااب".. ففهمـت مـا  أبكـاراً أنشةاهن إنشاء فجعلنـاهن  أاها وهو يضحت: هللا تعا  يقول: "

 . (20) الرضي والرجاء إىلأراد واثبت 
له ومجيــع خصــا جبميــعســرت هــذه األرحييــة يف صــميم طويتــه فامتزجــت طواعيــة وارجتــا   وقــد

القلــوب وتطييــب  ربجــ علــىعالقاتــه ابلنــاس و  ســيما الضــعفاء واملكســورين. فكــان أحــرص إنســان 
وصــغارا ويســةل عــنهم، ويتحــد   وبــاراايــواطر وتــوخي املؤاســاة واجتنــاب اإلســاءة، يتفقــد أصــحابه  

ن شـاء أورم عليه منه، ويتحـد  إليـه مـ أحداذوى األقدار وعامة الناس فال حيسب صغريهم أن  إىل
قــوم جلــس حيــث ينتهــي بــه اجمللــس، ومــن جالســه  إىلفـال يقطــع عليــه حديثــه وأن طــال. وإذا انتهــي 

 هـو الـذى يرسـلها اآلخـذيكـون هـو املنصـر ، ومـا أخـذ أحـد بيـده فةرسـلها حـت يكـون  حت هصابر 
(21) . 
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جنحة طفيفة ةن يتصـدق بـبع  مـا لديـه  ارتكبعلى رجل فقري  حكم قدأن حممداً  جاءو  
ميلــت طعامــاً أو بضــائع حــت يتصــدق هبــا. ويف تلــت   فــرياً عــن ذنبــه. ولكــن الرجــل أجابــه ةنــه تك

وبـرية ملي ـة ابلتمـر، فقـال حممـد للرجـل أن أيخـذها ويقـوم   سلةاللحرة جاءت على الني يف املسجد 
ضـحت . وقال املـذنب أنـه بصـراحة   يعـر  مـن يزيـد عنـه فقـرأ يف احلـي. فالفقراءبتوزيع التمر على 

 . (22) أن وفارته هى أول ذلت التمر لهحممد وقال 
هــم ويتحــد  إلــيهم علــى  فيبتســمالســوق ميــر بصــبيان يلعبــون يف الطريــق  إىليف طريقــه  ووــان

ابــن عمـــه علــى بـــن أم طالـــب  معـــهعكــس مـــا تعــود الكبـــار يف مثـــل ســنه. ووـــان أحيــاا يصـــطحب 
مـا  فـونر أل قلـوب الغلمـان ابحلـرية. فهـم يعهذا الذى حيكيه على عن ابـن عمـه حممـد ميـ ووان. صغريا

الرقـة مـع ايـدم ووـل  هـذهميتلئ به بدنه من قوة وما يف قلبه من الشجاعة. وهـو مـع ذلـت ميلـت وـل 
يعرفــون شـجعاا آخــرين مــن قـري ، ولكــنهم ميــرون ابلغلمــان  هنــمإهـذا اللطــ" معهــم هـم الصــغار ب. 

طــاب، محــزة بــن عبــد املطلــب، عمــرو بــن خوفــا مــنهم، عمــر بــن اي احلــديثفيمســت الغلمــان عــن 
 . (23) رمهم فتوة وهو مع ذلت أوثرهم رقةهذا هو أوثرهم شجاعة وأع القاسمهاشم، ولكن أاب 

املواسم مع الن اسـني ليقـيمن الليـا  الصـاخبة ويـبعن املتـاع  إىليفدن  ونعليه نساء   وأقبل  
هن إ  يــزنني و  يســرقن و  أيتــني بــل عــرض علــيهن تعاليمــه فبايعنــه، وعاهــد عــنهن،.. ومل يعــرض 

هـارابت مـن  وانطلقـنو  يأون أحداً يستمتع بواحدة منهن يف غري زوا  ولـو بقبلـة أو ملسـة.  ببهتان
صــاحلني مــن أجــل  رجــالقيــود الن اســني وجتــار الرقيــق، ابحثــات عــن حيــاة جديــدة حــرة يف أحضــان 

 .(24) تكوين األسرة
م يـنس هـا مود ـا بقيـة حياتـه، وشـغله أن تـنعم ابحليـاة جارية عجماء فلـ طفولتهيف  وحضنته 
اجلنـة  أهـلسره أن يتزو  امـرأة مـن  منيشغل األب من أمر بناته ورمحه، فقال ألصحابه " ماالزوجية 

ورمبــا رآهـا يف وقعــة قتــال  ليهــا،إفليتـزو  أم أميــن .. ومـا زال يناديهــا   أمــة   أمـة ولمــا رآهــا وحتـد  
ازبــة أن يصــغي إليهــا فــال تنســيه الوقعــة احل األعجميــةرى ويــ" تــدعو بلكنتهــا تــدعو هللا وهــى   تــد

 .(25) ويعط" عليها
رجليــه بــني  ادالرجــل املهــذب يف وــل زمــان. فلــم يــر قــط مــا دوةقــيف آدابــه ا جتماعيــة  ووــان

طعـــام و  شــــراب و   يفأصـــحابه، وتعـــود ولمـــا زار أحـــدا أ  يقـــوم حـــت يســـتةذنه، ومل يكـــن يـــنف  
هنـــ  ابلليــل فيشــوص فـــاه  ورمبــايف إاء، وإذا أخــذه العطــاس وضـــع يــده أو ثوبــه علـــى فيــه، يتــنفس 

مـن النـوم، ووـان يتطيـب ويتحـري  والتـيق ابلسواث، و  يزال يسـتاث ويوصـي ابإلسـتياث بعـد الطعـام 
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وأوصـــي  أتبعهـــاســـننه الـــت  ومـــن. ولـــو وةســـا بـــدينار" اجلمعـــةيـــوم  اغتســـلواالنرافـــة ويقـــول لصـــحبه "
خادم و  أمة و  فقـري، ويف ذلـت يقـول مـن  و عبد  دعوةها أن قيب دعوة من دعاة و  يرد ابتباع

اجتمـع الـداعيان فةجـب أقرهبمـا اباب، فـإن أقرهبمـا اباب أقرهبمـا  إذا: "واحملافلوصا ه يف آداب الو ئم 
 .(26)وأن سبق أحد ا فةجب الذى سبق"  جوارا،

وب التعامـــل الـــذى وضــــعه هللا للنـــاس بعضـــهم مــــع يف أســـلاإلســـالم وــــذلت  رمحـــة تتجلـــىو  
الشقة، مـع أهنـم مـن  بعيدالتفاوت بني الناس ف تعليمه املسلمني. إىلوالذى سعى حممد دوما  بع ،
اخـــتالفهم يف املواهـــب الفطريـــة واألوضـــاع ا جتماعيـــة امتحـــان ابلـــن القســـوة،  نومـــا أ  ثنـــني،إأبـــوين 

الغـــىن  فهنــاث. "تنـــة أتصــربون ووـــان ربــت بصـــرياً وجعلنــا بعضـــكم لــبع  ف"جــل شـــةنه:  قـــالولــذلت 
واألبـي  .. إ . فعـالم تـدور  األسـودوالفقري، العامل واجلاهل، القوى والضـعي"، املرمـوق والغـام ، 

أنــه مــا مــن إنســان إ  وهــو خمتــرب مبــا أوتــى مــن  ابتــداء. لقــد قــرر اإلســالم ؟العالئــق بــني أول ــت مجيعــاً 
للتسـامى أو إيثـاره للهبـوط  ـا اللـذان يقـرران عنـد هللا  أرادتـهمواهب وأحـيط بـه مـن مالبسـات. وإن 

الـــذى حيـــدد  هـــويف املـــال،   املـــال نفســـه،  فالتصـــر .  "رهـــني وســـبمبـــا   ءوـــل أمـــرى" مصـــريه ..
. ومعـــىن ذلـــت أن مكانتــهمســتقبل اإلنســـان، والتصــر  يف العلـــم،   العلــم نفســـه، هـــو الــذى حيـــدد 

اجلاهـل وإ  هـوى. فمـن حـبس فضـل  ينـريط، وأن العامل  بـد أن الغىن  بد أن يعني الفقري وإ  سق
 وعلــىوجــاه.  مـال مــنمـا وســب يف الـدنيا  ينفعــهذوائـه وثرائــه عـن النــاس زل عـن درجــة التقـوى، ومل 

منــا مــن مل يــوقر   ولــيسالرشــد دون حقــد أو غضاضــة : " ويســتكملالطــر  الثــاىن أن يســعى لل ــري 
يف اإلسـالم فـروع شـجرة واحـدة، وأسـاس الصـلة  النـاسف  .حقـه" لعاملنا ويعر وبريا ويرحم صغريا 

مــع الوالـد حــت يـوفر لــه الـرب، ومــع الولـد حــت  –برمحتـه  –جـل شــةنه  وهللابيـنهم التعـار  والتعــاون، 
  .(27) ومع احلائر حت يسوق له اهداية والأبية، احلياةيضمن له 

سأ مسلمًا سأه هللا يف الدنيا  منو الشري": " احلديثمع الفقرة الثالثة من هنا  ونق"
على أخيه له جمموعة معان ولها خري، وقدر ابإلنسان العاقل أن يلتزم هبا  املسلمواآلخرة". سأ 

أربعة  لسأهاعليها إيثارًا لثواب هللا وفضله. فالسأ قد يكون للزلة، وقد اشأط العلماء  وحياف 
الذين   يعر   اهي اتمضت وأن تكون من ذوى وأن تكون قد  إىلشروط: أن تكون حقا د تع

هذه الشروط   حيسن السأ، فإن وانت  وبغريعنهم سوء وأ  يكون املرء شاهدًا أو مستشاراً. 
 تغيريحقوق العباد فالبد من رد احلق لصاحبه، وإن وان صاحب الزلة مقيماً عليها وجب  منالزلة 

صاحبها أو  مالحقةعتادها وأفسد هبا يف األرض وجب إن املنكر مبراتبه الشرعية، وإن وانت الزلة مم
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انتشار اجلرمية وازد دها.  منمن بيده السلطة حت يقيم عليه العقاب املناسب منعا  إىلرفع أمره 
فالدين النصيحة واملستشار مؤمتن  ،يعلمن وان املسلم شاهدًا أو مستشارًا وجب أن يقول ما إو 

مرادا به سأ العورة احلسية ابلكساء ةن يقدم له  املسلميكون سأ  والشاهد   يكتم الشهادة. وقد
يكون سأ املسلم مرادًا به العورة املالية  وقدمع مكانته.  يتناسبمبا ما يلبس وحيف  عليه حياءه 

وما ": إىلتع هللاالفقري واملسكني ويدفع إليه ما حيف  ماء وجهه ويصون ورامته حمققا قول  إىل فيةتى
يف سبيل هللا   يستطيعون  أحصرواللفقراء الذين ، من خري يو  إليكم وأنتم   ترلمون تنفقوا

لون الناس إحلافًا وما ة  يس همابسيم تعرفهمضراب يف األرض حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعف" 
هللا يف عون اإلنسان  يكون وعندئذ .(273 – 272البقرة : )" تنفقوا من خري فإن هللا به عليم

أن مينأ عباده امل لصني أمن الدنيا  –ووعده احلق  –ددا وثوااب وذخرا يف اآلخرة، وقد وعد هللا م
ذور احلديث الشري" لوا من اجملانسة  قدو. ولهاواآلخرة وتفريج الكروب مجيعها وتيسري األمور  

 هللاوتيسري  واجلزاء، فتنفيس وروب اآلخرة مرتبط بتنفيس العبد لكروب أخيه يف الدنيا، الفعلبني 
يف احلياتني  لإلنسانأمور اإلنسان يف الدارين مرتبط بتيسري العبد أمور أخيه يف الدنيا، وسأ هللا 

 .(28) ط بسأ املرء على أخيه يف الدنيامرتب
 قــط،رجــال مل يعمــل خــرياً  إنفيقــول: "  آخــر يغرينــا الرســول فيــه ابلرمحــة مشــهداً اآلن  نرــراو 

عنا، فلمـا  يتجاوزلرسوله: خذ ما تيسر، وأترث ما عسر، وجتاوز، لعل هللا ووان يداين الناس، فيقول 
وونت أداين الناس، فإذا  غالم،هلت قال هللا له: هل عملت خرياً قط ؟ قال:   .. إ  أنه وان ىل 

عسـر، جتـاوز لعـل هللا يتجـاوز عنـا. فقـال هللا لـه:  مـالـه: خـذ مـا تيسـر، وأتـرث  قلـت" يتقاضىبعثته "
 زت عنت.. بب ". قد جتاو 

تسمو هبا فوق الفضائل اإلنسانية ولهـا وجتعـل وـل  فلسفةالرمحة  العريم" الرسول" ويفلس"
. فعنده: أن أعمالنا الرحيمة الت نسديها لآلخرين إيا يراها هللا العباداتعمل رحيم عبادة من أزوى 

 فكةنــتوإذا أطمعــت جائعــاً،  إليــه ذاتــه ... فــإذا زرت مريضــاً، فةنــت إيــا تــزور هللا .. توجــهقــرابت 
فلـم تعـدىن. قـال    مرضـتهللا عز وجل يقول يوم القيامـة   بـن آدم:  إنتطعم هللا. يقول الرسول: "

مــرض فلــم تعــده، أمــا  فــالاً رب: ويــ" أعــودث، وأنــت رب العــاملني؟. قــال: أمــا علمــت أن عبــدى 
تطعمـىن. قــال   رب: ويــ" فلــم  اسـتطعمتتبــن آدم:   علمـت أنــت لـو عدتــه لوجـدتىن عنــده ؟. "

عبـدى فـالن فلـم تطعمـه. أمـا علمـت  اسـتطعمتأطعمـت وأنـت رب العـاملنيب قـال: أمـا علمـت أنـه 
: اســـتقيتت فلــم تســـقىن. قـــال   رب: وويـــ" آدمأنــت لـــو أطعمتـــه لوجـــدت ذلــت عنـــدى ؟ب   بـــن 
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لوجـدت  إنـت لـو سـقيته فـالن، فلـم تسـقه. أمـا عبـدىأسقيت وأنت رب العاملني ؟ب قال استسـقاث 
 .(29) ذلت عندىب"

: إن قـال ان يف صـحيحيهما مـن حـديث ثـوابن مـوىل رسـول هللا مسلم وابـن حب ـ روىوقد  
املسـلم أن يشـارث أخـاه املسـلم  نةشـفعاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفـة اجلنـة حـت يرجـع".  إذااملسلم 
 ومــابــه جمتمــع املســلمني،  وضــراءه ليحقــق معــىن األخــوة، وليؤوــد الشــعور الواحــد الــذى يعــي   ســراءه
لــه  وتعــاطفهم مثـل اجلســد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى وتــرامحهماملــؤمنني يف تــوادهم  مثــل: "قـال 

فهــذا احلــديث الــذى معنــا يؤوــد أن  وبــري،املــري  هــا فضــل   ادةيــوع ،"واحلمــىســائر اجلســد ابلســهر 
فيس على املري  مبعىن بـث األمـل التن السنة ومن .الز رةالعائد يرل يف خرفة اجلنة حت تنتهى مدة 

 إذاماجـة والأمـذى مـن حـديث أىب سـعيد رفعـه: " ابـنفيه، و وين مرضه ورفـع معنو تـه، وقـد أخـر  
األجــل فــإن ذلــت   يــرد شــي ا وهــو يطيــب نفــس املــري ". وىف  يفدخلــتم علــى املــري  فنفســوا لــه 

عــاد مريضــا مل حيضــره  مــنل: "عــن ابــن عبــاس رضــى هللا عنهمــا قــا والأمــذىحــديث رواه أبــو داود 
سبع مرات أسةل هللا العريم رب العرش العريم أن يشفيت إ  عافـاه هللا مـن ذلـت  عندهأجله فقال 

 .(30)"املرض
مسـ و  عـن وثـري مـن  الغـروروملا وانـت القسـوة ىف وثـري مـن أحواهـا مثـرة الغـرور .. وملـا وـان  

ىف الكـادر ا جتمـاعى أيخـذون  أهنـمولكـن جملـرد اإلهاات الت تلحق ببع  الناس،   لذنب جنوه 
غالبــاً، الزهـو ابملــال، أو ابجلـاه، أو ابملنصــب  الغـرورمكـاهنم ىف الصـفو  ايلفيــة. وملـا وــان وراء هـذا 

هــذه املرـــاهر الــأاب، حــت يرعــوى وـــل مغــرور صــل"، وحـــت  بكــل يســـوى" حممــد.. فقــد ذهــب "
اجلنـة  احتجـتلقـوم يتفكـرون، فيقـول: " األمثلـة" حممـد. ويضـرب "العـاديونيطم ن الضعفاء والناس 

فقضـى  ومسـاوينهم،فقالت النار: ىف  اجلبارون واملتكربون .. وقالت اجلنـة: ىف  ضـعفاء النـاس  والنار،
للنـار: أنـت عـذاىب أعـذب  وقـالللجنة: أنـت رمحـت، أرحـم بـت مـن أشـاء " .. " قالهللا بينهما".. "

   .(31)اء"بت من أش
 إىل حاجــةيتــيم، واألرملـة، واملســكني، ألهنـم أوثــر النـاس خوفــاً مـن املصــري، وأوثـرهم ابل يوصـى وهـو 

 .  (32)فيقول  عليهم جناحه فيبسط" حممداحلنان، واألمن، والرمحة. وهنا يتقدم "

 مشرياً ةصبعيه السبابة والوسطى".  –ىف اجلنة وهاتني  اليتيمووافل  أا" * 
 فيه يتيم مكرم". هللا ، بيت  إىل البيوتأحب  إن"  •

This file was downloaded from QuranicThought.com



ابحلق،   يعذب هللا يوم القيامة مـن رحـم اليتـيم، وآ ن لـه ىف الكـرم، ورحـم يتمـه  بعثىن والذى"  •
 ". وضعفه

 األرملة، واملسكني، واجملاهد ىف سبيل هللا، ووالذى يقوم الليل، ويصوم النهار".  على الساعى"  •
ايلطــة الدانيـــة، وا حتكـــاث  تيجـــةنتقــع بـــني اس متباعـــدين .. ألهنــا  قلمـــا اإلســاءات وألن

بينــت  –حــني يكــون  –يكــون ايــال   إيــااإلجتمــاعى .. فةنــت   ختتلــ" مــع رجــل   تعرفــه .. 
ويشـــدد ىف الوصـــاية .. ذلـــت ألن اجلـــريان  ابجلـــار،" الرســـولوبـــني صـــديق أو قريـــب. هـــذا يوصـــى "
يـنهم وثـرياً .. فيطغـى القـوى احتمـال ايـال  والنـزاع ب جتعـلجتمعهـم خلطـة دائمـة ... وهـذه ايلطـة 

ذوـاء عرـيم علـى حـق  ىف" حممـدأمر هللا به أن يوصـل. وهنـا يروـز " ماعلى الضعي"، ويتقطع بينهم 
وهللا   يــؤمن،  يــؤمن،   وهللاجربيــل يوصــيىن ابجلــار، حــت ظننــت أنــه ســيورثه " .. " مــازالاجلــوار: "

بوائقــه". هــذا هــو مــا يريــده  جــاره  أيمــن وهللا   يــؤمن، قيــل: مــن هــو   رســول هللا ؟ قــال: الــذى 
حلقـوق  رافعـاً " حممـدالقوى. وهنـا يتقـدم " جاره" ضعي"" جارالرحيم .. أ  خيا   اإلنسان" حممد"

يـؤمن ابد واليـوم  وـان  منلواء   ينبغى ألحد أن يتحداه، فإن فعل، فقد خلع ربقة اإلميان: " اجلوار
 خــريهمنــد هللا خــريهم لصــاحبه وخــري اجلــريان عنــد هللا، األصــحاب ع خــرياآلخــر فــال يــؤذ جــاره".  "

مـــن صـــال ا، وصـــدقتها،  تكثـــررســـول هللا: إن فالنـــة   جلـــاره". ولقـــد قيـــل لـــه عليـــه الســـالم يومـــاً: "
". ويشري عليه السالم ىف رمحـة دافقـة النارغري أهنا تؤذى جرياهنا بلساهنا، فقال: هى ىف  –وصيامها 

استقرضـت أقرضـته  وإذااسـتعان بـت أعنتـه" .. " إذا: "فيقولقوق اجلار أهم ح إىلمتدفقة ابإلنسان 
 عزيتهعدت عليه .. وإذا مرض عدته .. وإذا أصابه خري هنةته .. وإذا أصباته مصيبة  افتقر.. وإذا 

.. و  تــؤذه إبذنــه.. وإذا مــات اتبعــت جنازتــه .. و  تســتطل عليــه ابلبنيــان فتحجــب عنــه الــريأ إ  
فـإن مل تفعـل فةدخلهـا سـرا،  لـه،ث إ  أن تغر  له منهـا .. وإن اشـأيت فاوهـة فاهـد بقتار ريأ قدر 

 .(33)و  خير  هبا ولدث ليغي  هبا ولده ب."
 "،ابد واليـوم اآلخــر فليصـل رمحــه يــؤمنوـان   مــن: "ومـا يوصـى الرســول بصـلة الــرحم فيقـول
خلــق ايلــق، حــت إذا  إىلهللا تعــ إن"فيقــول:  وجالهــاويضــرب عليــه الســالم مــثالً رائعــاً أل يــة الــرحم 

: هــذا مقــام العائــذ بــت مــن القطيعــة. قــال هللا: نعــم. أمــا ترضــني أن فقالــتفــرا مــنهم قامــت الــرحم 
 خـرياً،وهـو إذ يوصـى ابلـرحم  من قطعت ؟ قالت: بـال قـال: فـذلت لـت". وأقطعأصل من وصلت، 

  .(34)قطيعة هبا من فزع وأسىفألنه يعلم ما يلحقه اهجر، وال
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بــني ذوى القــرىب والــرحم بأتيــب خــاص، وجعلــه  املــريا ومــن هنــا حــرص اإلســالم علــى توزيــع      
 ( .61)سورة النحل:  "بعضهم أوىل ببع  ىف وتب هللا األرحاموأولوا ": إىلفريضة حمكمة فقال تع

ىف  الرحم ها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. ومن املعـرو  ذوىالصدقة على  أن الرسول  وبني
إن  بـلالقريب له ثالثة حقوق، حق اإلسـالم وحـق اجلـوار وحـق الـرحم.  املسلمفقه الشريعة أن اجلار 

 اإلسالم إىل دعوته الرب جتب أو ً لذوى القرىب، وقد بدأ رسول هللا  إىل والدعوةايري  إىلالنصيحة 
)سةورة الشةعراء :  "ربنياألقـوأنـذر عشـريتت "عشريته وقومـه تنفيـذا ألمـر هللا عـز وجـل:  إىلفوجهها 

قولــه عليــه الصــالة والســالم:  منهــاأحاديــث وثــرية ىف فضــل الصــلة وحتــرمي القطيعــة  وجــاءت .(214
الصــحيأ:  احلــديث وىفومــن قطعــىن قطعــه هللا"   هللامعلقــة ابلعــرش تقــول مــن وصــلىن وصــله  الــرحم"
  .(35) يدخل اجلنة قاطع"  "

تبـدت إنسـانيته العميقـة ورمحتـه الواســعة حيـث ال وهنـا أيضـا يضـرب حممـد املثـل، وقسـد املثـ
الصـــغار  حفدتـــهفيمـــا ورد عـــن النـــي الكـــرمي أنـــه وـــان يصـــلي أحيـــااً فيـــةيت  جـــاء فقـــدآل بيتـــه،  مـــع

يقـل أحـد ويـ"  وملفيمتطون ظهره وهو راوع فيطيل يف رووعـه لتطـول متعـة أول ـت الصـغار األبـر ء، 
واجـــب التبجيـــل  ميـــس تعـــا ؟ ألـــيس يف ذلـــت مـــا يفعـــل النـــي ذلـــت، وهـــو يف صـــالته يف حضـــرة هللا

تبجيــل وتقـــدير إذا   إىل حاجــةوالتــوقري لل ــالق ب وهــم   يعلمــون أن هللا يف عــاله وعرمتــه لــيس يف 
وـل ضـعي". فمـا هنـر خادمـا و    علـىوان فيما حد  متعة بري ة ألطفال أبـر ء. ووـان هـذا عطفـه 

أ  قــط،   وســلم عشــر سـنني، فمــا قــال  يـهعلالنــي صــلي هللا  خــدمتضـرب أحــدا، وقــال أنـس: "
وأطيــبهم  النــاس تلشــئ صــنعته: مل صــنعته ؟ و  لشــئ تروتــه: مل تروتــه ؟". ووــان مــن أضــح قــالو  

  .(36) وإذا رضي عر  من حوله رضاه وجهه،نفسا، صايف القلب إذا وره شي ا رةي ذلت يف 

عليـه السـالم ومـا  حممـدبناء الراجأ أن العط" األبوي مل يتمثل قط يف مولد أحد من أ ومن
. األوــربيف أن يصـبأ بعــده خليفتـه  أمــال "إبـراهيم" متثـل يف مولـد ابنــه الـذى بــاه ابسـم جــده األوـرب

 وـان  ،اسـتقباله ذلـت الوليـد إىلقلب حممـد العرـيم شـوقه الطويـل  إىل توحي ريةثأسباب و وانت  فقد
وأصــحاب  القبائــلمــن أبنــاء  منهــا أن حممــدا عــرم حيــرص علــى العقــب مــن بعــده وحــرص وــل رجــل

اســـتبقاء  إىل ويتوقـــونالعصـــبية: هـــم ف ـــورون ابلنســـب، ف ـــورون ابلعقـــب، حيفرـــون ســـرية الســـل" 
يف مجيــع الطبــاع. وزاد مــن  مروبــةايلــ" علــى حنــو   يعهــده احلضــريون وإن وــان حــب الذريــة فطــرة 

دقـة رضـي هللا عنهــا، لـه السـيدة خ ولـد مأسـباب هـذا الشـوق القـوى طـول العهـد ابألبنـاء بعــد مـن 
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 أنمعرـم نسـله: ويف ذلـت نـزول اآليـة الكرميـة "  نقطاعومشاتة أاس من شان يه باه بعضهم ابألبأ 
مضي ني" وعشرون سنة مل تلد له يف خالها زوجـة مـن زوجاتـه. ومـات يف  فقدشان ت هو األبأ". 

ده بقليـل: مـات القاسـم والطـاهر أو ده مـا عـدا فاطمـة رضـي هللا عنهـا الـت ماتـت بعـ وـلهذه الفأة  
 العـزاءوماتـت زينـب ورقيـة وأم ولثـوم بعـد أن تـزوجن ومل يتعـوض مـن فقـدهن مـا يعزيـه بعـ   طفلني،

(37). 
وذروة  الرمحــةتفجــرت قمــة  ،" إبــراهيمعطفــه األبــوى، وشــوقه اإلنســاىن ىف مــيالد " متثــل وومـا

عمره، ما وـان يعـىن أن  منالستني تقريبا الضع" اإلنساىن مبوته وهو مل يكمل السنتني، والرسول ىف 
أن  ظنـوا مثار دهشة من حوله الـذين النبيلاألمل املرجتى قد غرب وقته، ومن مث وان حزنه اإلنساىن 

  تآعـــن أعمـــق  بنبوتـــهفـــإذا بـــه يكشـــ"  إنســـانيته،علـــى  طغـــتوأن نبوتـــه قـــد  حيـــزن،الرســـول   
 وتذوب نبوته ىف إنسانيته. ،جنتيهحت تنساب الدموع على و  الرمحةاإلنسانية، ومراهر 

أســامة بــن زيــد أن  روىإبنتــه زينــب، فقــد  وليــدة مــوت عنــد وــذلتاإلنســاىن   ضــعفه وتبــدى
هللا  أنإليها السالم ويقول: " فةرسل"  فةشهداابنت قد حضرت  نأالني أرسلت إليه: " بنتزينب 

سـلت تقسـم عليـه، فقـام فلتحتسـب ولتصـرب". فةر  مسـميةجـل ما أخذ وما أعطي، وول شئ عنده 
 هللاونفسه تقعقع. ففاضت عينا النـي صـلي  هيف حجر  يةالصب فرفع ،الني صلي هللا عليه وسلم وقمنا

هللا يف قلـوب مـن شـاء  وضعهارمحة  هذه: "قالهذا   رسول هللا ؟ "  ماعليه وسلم فقال له سعد: "
   النــي أنحابه اياشــعون بــني يديــه أصــ ظــن. لقــد مـن عبــاده. و  يــرحم هللا مــن عبــاده إ  الرمحــاء"

 لكــن .املــال قيمــةحيــزن، ومــا ظــن قــوم أن الشــجاع   خيــا  و  حيــب احليــاة، وأن الكــرمي   يعــر  
حيـزن   فضـل لـه يف الصـرب. إيـا   القلب الـذى   خيـا    فضـل لـه يف الشـجاعة، والقلـب الـذى 

النـي  وفضـل. معرفة املـال واإليثـار عليـه ويفه، الفضل يف احلزن والغلبة عليه، ويف ايو  والسمو علي
وأى  الناسويف أبوته أنه حزن وبكي، وتلت هى الصلة بينه وبني قلب اإلنسان، وبينه وبني  نبوتهيف 

 .  (38)صلة وهذه الصلة الت جتمع أشتات القلوب ؟  اإلنساينبينه وبني القلب  عطني تنق
 املعطــل بـن صـفوان مــت عائشـة ىف أُ  عنـدمافـت" اإل حـديثاحملنـة املسـماه بـــ " وانـت  ورمبـا

تقضــى  وهــى قدتــهفإحــدى الغــزوات حبثــا عــن عقــدها الــذى  ىفالســلمي ألهنــا أتخــرت عــن اجلــي  
السـرية  وتـبحتكـى   وومـاحاجتها ىف الصحراء خل" اجلي ، حت نهت عـن الروـب وبعـدوا عنهـا، 

ا داع و  جميـب، فتيممـت منـز  اجلي  وليس هبـ منازلعقدى فج ت  ووجدت: " (39)على لساهنا 
عيـين  غلبتـينأا جالسـة يف منـز   فبينمـا"  إىلفريجعـون  سيفقدونينالذى ونت فيه وظننت أن القوم 
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فةصـبأ عنـد منـز  فــرأى  دجةبـن املعطــل السـلمي قـد عـرس مـن وراء اجلــي  فـ صـفوانفنمـت. ووـان 
ت وجهـي جبلبـام، ووهللا مـا يكلمـين  ومخـر  فاستيقرتسواد إنسان ائم فعرفين حني رآين واسأجع . 

أا  راحلتــه وروبتهــا وانطلــق يقودهــا حــت أتينــا اجلــي   حــتولمــة و  بعــت منــه وملــة اســأجاعه 
وـربه عبـد هللا ابـن أم بــن   تـو مـن هلـت يف شــةين، ووـان الـذى  فهلـت  الرهـرية،بعـدما نزلـوا يف حنـر 

يـومي ذلـت    وبكيـت.".صـدقه أبيهـا.  قريـب فقـري هـا وـان يعـي  علـى وهو" مسطأ" مث .سلول.
بنـوم مث بكيـت ليلـت املقبلــة   يرفـة   دمـع و  أوتحـل بنـوم وأبـواي يرنــان  أوتحـليرقـا   دمـع و  

: أمـا قـالحنن على ذلـت دخـل رسـول هللا فسـلم مث جلـس وتشـهد مث  فبينمافالق وبدى. " البكاءأن 
 بـذنب تمـونـت أمل  وإننـت بري ـة فسـيربئت هللا، بعد   عائشة فةين قد بلغين عنت وذا ووـذا، إن و

 . .العبد إذا اعأ  بذنب مث نب نب هللا عليه  نإفاستغفري هللا وتوم إليه . ف
فقلـت ألم: أجـب عـين  قطـرة  منهقضي رسول هللا مقالته قلص دمعي حت ما أحس  فلما"

: وــذلت  تألمـي: أجيــي عـين فقالـ فقلـترسـوله هللا ب فقـال : وهللا مــا أدرى مـاذا أقـول لرســول هللا" 
أين  –  أقرأ وثريا من القـرآن  السنوأا جارية حديثة  – قلتوهللا ما أدرى ماذا أقول لرسول هللا " 

وصــدقتم بـه: فــةن قلــت لكــم أين بري ــة ،  نفوســكموهللا لقـد عرفــت أنكــم بعــتم هبـذا حــت اســتقر يف 
لكم ةمـر ، وهللا يعلـم أين بري ـة ، لتصـدقونين، إين  اعأفت ول نوهللا يعلم إين بري ة، فال تصدقوين ، 

 .مثال إ  وما قال أبو يوس": فصرب مجيل وهللا املستعان على ما تصفون . ولكموهللا ما أجد   
خـــر  مـــن أهـــل  و  ،فراشـــي ".. فـــوهللا مـــا رام رســـول هللا جملســـه علـــىحتولـــت فاضـــطجعت  مث"

عنـد الـوحي، حـت  اءحـمـن الرب  أيخـذهفةخـذه مـا وـان  البيـت أحـد حـت أنـزل هللا عـز وجـل علـى نبيـه
عن رسول هللا وهو يضحت وـان أول ولمـة  سرى فلماأنه ليتحدر منه مثل اجلمان يف اليوم الشايت "

: وهللا   تقلـ  أمـى: قـومي إليـه"  قالـتهللا فقـد بـرأث "  مـاأتكلم هبا أن قال: أبشري   عائشـة ب 
أبـو بكـر ينفـق علـى مسـطأ لقرابتـه منــه  ووــانبـراءيت.."  نـزلأو الـذى أقـوم إليـه، و  أمحـد إ  هللا. هـ

أيتـل أولـو الفضـل مـنكم والسـعة أن  و : "وجـل. فةنزل هللا عـز اينفق عليه شي ا أبد  وفقره. فةقسم 
أبو بكر: وهللا أين ألحب أن  فقالحتبون أن يغفر هللا لكم ؟" "  أ قوله :  إىليؤتوا أو  القرم ... 

  مسطأ النفقة الت وان ينفقها عليه".  إىل ع ، ورج   هللايغفر 
لعمــق املــروءة والرفــق يف معاملــة النــي لزوجاتــه  صــادقإختبــار  حمــتالقصــة بــال شــت، هــى  هــذه
ىف اإلنتقام ورمبا  الرغبةالت تثري  الثقيلة و  مروءة عند األوثرين ىف مثل هذه اللحرات فقر حيث   

فقــط رمحــة اإلنســان وحكمتــه،  ميلــتالرمحــاء مــنهم، غــري أن حممــد    القتــل لــدى وــل البشــر، حــت
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علـى أمل نفسـه ويقـدر بـالء ربـه، ويسـت ر   يسـموولكن أيضا رمحة النىب وهدايتـه، فاسـتطاع هبمـا أن 
ىف أقصى حلرات الضيق والبالء فيضـرب لنـا أروع األمثلـة  والعط"من ذاته النقية أروع ياذ  الرمحة 

علـــى حنـــو يبهـــر مؤرخـــة األد ن املنصـــفة وـــارين أرمســـأونج هبـــذا اجلانـــب  والعفـــو،علـــى الرمحـــة والـــرب 
دأبنـا يف الغـرب، علـى مـر القـرون،  لقـدبـه قائلـة : " فتعـأ " صش ص الرسول الكـرمي " ىفالعريم 

وـان رجـالً   ولكنـه ،واحملارب القاسي، والسياسي البـارد اجلهم،على أن نتصور حممداً يف صورة الرجل 
الشــفقة مل تتوقــ" عنــد عائشــة الزوجــة بنــت  هـذه .(40) قصــي درجــات الشــفقة ورقــة املشــاعرةيتميـز 

الرجــل املطعــون ىف شــرفه، والــزعيم  أى" اإلنســان، فحمــد "وآذاهمــن آذاهــا  إىلالصــديق، بــل امتــدت 
إيقــاع األذى مبـــن آذاه، بــل وبلــوا أقصـــى درجــات اإلنتقـــام ممــن  ث بعتـــه،  علـــىالسياســى القــادر 

منـــع  علـــىيـــدرث وـــون الرمحـــة روح النبـــوة، فـــال تطاوعـــه نفســـه حـــت  الـــذى" النـــىب" حملمـــد خيضـــع هنـــا
ينطــق ابلرمحــة  يــوذ الصــدقة عــن مســطأ لســان النفــاقب فياهــا مــن رمحــة، و لــه مــن نــىب، و لــه مــن 

 ويلهم ابلعفو ول البشرب .
 

 : ألهنا فضيلة وجودية بل أن الرمحة لدى حممد
تســع عطفــه إقــد ف. بشــر لتشــمل وــل املوجــودات ىف هــذا الكــون الواســعتتجــاوز حــدود الأوال       

الرحم من الناس و  على الناس من غري ذوى الرحم.  ذوىحت بسطه لألحياء وافة ومل يقصره على 
خادمـــه، وأوصـــي  خـــوأيواســـي يف مـــوت طـــائر يلهـــو بـــه  ووـــانفكـــان يصـــغى اإلاء للهـــرة لتشـــرب، 

 ووــرر" طنيافةعطوهــا حرهــا مــن املنــازل و  تكونــوا عليهــا شــيروبــتهم هــذه الــدواب  إذا" :املســلمني
 .(41) هللا يف البهائم املعجمة فاروبوها صاحلة وولوها صاحلة" اتقوا" :الوصاية هبا أن

.. بل لعلـه أحـق هبـا، وأوثـر احتياجـا إليهـا.. هـذا الـذى   ميلـت أن  ابلرمحةجدير  فاحليوان
  وــانالرمحـة،   إىلإحساســه عليـه السـالم حباجـة احليـوان  ومـن فـرط. : رمحـاوم ويقـوليشـكو ويتوجـع  
لــو يكــون  حــتمشــكاة احليــوان املعــىن، ووةيــا هــو نــداء النجــدة لكــل طالــب رمحــة،  إىلوةنــه يســتمع 

رسـول هللا بسـتااً لرجـل مـن األنصـار، فـإذا فيـه مجـل: فمـا  دخـلجعفـر: " بنعبد هللا  يقولو حيوااً. 
اه. فـةنه رسـول هللا فمسـأ ذفـراه فسـكت .. وقـال الرسـول: مـن حـت حـن وذرفـت عينـ النىبإن رأى 

 أ اجلمــل ؟ فقــال فــت مــن األنصــار: هــو ىل   رســول هللا .. فقــال الرســول عليــه الســالم:  هــذارب 
 نإ: "وقـال .(42)ب"وتدئبـهأنـت جتيعـه  إىلتتقى هللا ىف هذه البهيمة الت مل كـت هللا إ هـا. فإنـه شـكا 

فنزعــت خفهــا  العطــ ،ســة مــرت بكلــب علــى رأس روــي يلهــث قــد وــاد يقتلــه هللا غفــر  مــرأة موم
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امــرأة النــار يف  دخلــتاملعــىن: " هــذايف  وقــالفةوثقتــه خبمارهــا، فنزعــت لــه مــن املــاء فغفــر هــا بــذلت" 
  .خشاش األرض" منهرة ربطتها فال هى أطعمتها و  هى تروتها أتول 

بلــدغها .. قعـل املهــارة ىف قتلهــا مرادفــة حشــرة ســامة تفـأس النــاس  بقتــلإنــه حــني أيمـر  بـل
ىف أول  وزغـةقتـل  مـنالثواب من ربه ملن قهز عليهـا ىف غـري اإليـالم هـا. انرـروا: " ويرجوللرمحة هبا، 

إن الوزغـة حشـرة ..  ضربة، وتبت لـه مائـة حسـنة. وىف الثانيـة دون ذلـت، وىف الثالثـة دون ذلـت .."
مــن  فينشــئ"  حممــد  ينســى " هنــارورى .. ولكــن حــت ســامة وــاألفعى ... وايــالص مــن شــرها ضــ

أى أمل ب.  –هللا ســبحانه جــائزة ملــن قهــز علــى تلــت احلشــرات القاتلــة دون أن يســبب هــا أملــاً  مثوبــة
 هــو" حممــد" عنــدأجــل، جــائزة ملــن يصــيب اهــد  دون أن ينبعــث منــه أنــني .. بب ذلــت أن الرفــق 

  .(43) ياة وزينتهاجوهر احل
طريقة لتحقيق التوازن الروحى لـدى خليفـة هللا علـى الوجـود، أى اإلنسـان، فهـى  اوألهنا اثني

مـن القــوى نقـي  القسـوة الـت حيفزهــا الغضـب وايـو . ومــن مث فهـو حيـارب الغضــب ألن الغضـب 
اخـــتالل التـــوازن العقلـــي والعـــاطفي للفـــرد  إىلاملـــدمرة لإلنســـان.. وطغيـــان الغضـــب ميكـــن أن يـــؤدى 

دلية الوجود ... وعال  الطغيـان للغضـب يف الرمحـة ... ولـذلت جعـل هللا الـرمحن تعا وهدمواجملتمع، 
إذا اقـأب منــه  ابلرمحـةر اإلنسـان دائمــا ذو   أبـرز صـفاته ... فبــدأ آ تـه ابسـم هللا الــرمحن الـرحيم ليُـ مـن

الصـمود يف مواجهـة غريـزة  علـىالغضب وأنذر ابلطغيان، فاإلنسان خملوق ضعي"، و  يقوى دائمـا 
والعــــدل. وقــــد ورد يف احلــــديث  الرمحــــةنيفــــة والغضــــب والرلــــم والعــــدوان، إ  أن يتســــلأ بفضــــيلة ع

ويعاجلــه إذا  جهــدهالغضــب  يتقــيوقــد وــان حممــد "ص"  .(44)" رمحــت ســبقت غضــىب إنالقدسـي: "
فـيجلس إذا وـان قائمـا  اجلسـدأحسه بعال  من الروح فيقبل على الصـالة والتسـبيأ، أو بعـال  مـن 

 غضبان.  وهوا وان جالسا، وأيم احلروة الت ينزع إليها ويضطجع إذ

ســـريع الغضـــب، بطـــئ الفـــئ.  شــرومقـــائال: " ه ليطـــرده مــن نفـــوس املســـلمنييطـــاردبــل ووـــان 
وخــريوم بطــئ الغضــب، ســريع الفــئ ". وحــني يســةل أحــد أصــحابه عــن العمــل الــذى يدخلــه اجلنــة، 

ابلصرعة. إيا الشديد من ميلت نفسه عنـد الشديد  ليس". ويقول: " اجلنةتغضب، ولت   قيبه: "
أخربوم مبن حتـرم عليـه النـار؟. حتـرم علـى وـل هـني لـني سـهل". ويرسـم مشـهداً مـن  أ الغضب".. " 

مجـع هللا ايالئـق، اد  إذافيقـول: " بـد لتهااملشاهد الفاتنة الت تبهر األبصار جبماهـا وتثـرى األرواح 
اجلنـــة، فتتلقـــاهم املالئكـــة،  إىليســـري، فينطلقـــون ســـراعا  هـــمو فيقـــوم اس  منـــاد: أيـــن أهـــل الفضـــل ؟
صــربا، وإذا أســئ إلينــا  ظلمنــا: ونــا إذا فيقولــوناجلنــة، فمــن أنــتم ؟.  إىلفيقولــون: إا نــراوم ســراعاً 
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ــــة فــــنعم أجــــر العــــاملني".   ــــا. فيقــــال هــــم: ادخلــــوا اجلن   احلســــد والبغضــــاء فيقــــول: " ويطــــاردحلمن
 . (45) اغضوا، ووونوا عباد هللا إخوااً   تبو  تدابروا، و  ،حتاسدوا

الشعور ابألمـن .. فكـل مـا مـن شـةنه أن يضـع" هـذا  فقدانايو  هو وما وان حيارب ايو ، و 
اإلخافـة واإلرهــاب. ووراء وــل األعمـال العدوانيــة الــت تبعــث  أعمــالالشـعور أو يزيلــه، هــو عمـل مــن 

هــى الــت  –قسـوة الضــمري  أوالقلــب،  قســوةجبــار هــو: قســوة القلـب.  دافـعيكمــن  –علـى ايــو  
ومـــن مث يقـــيم الرمحـــة علـــى تفـــرز وافـــة األعمـــال والتصـــرفات الـــت تســـلم ضـــحا ها لألســـى وايـــو . 

 لألمة. العامة املصلحة  وتوويداجملتمعات املتعددة  ضبطمتوازنة، وتتمكن من  لتكونأساس العدل 

بعـ  مرـاهر هـذه الرمحـة.  العبـاد،ا هللا علـى شـرائع احلـدود والقصـاص الـت وتبهـ وتعكس           
ملصـرعه، ورأينـا دو  وبـرية تلغـى عقوبـة اإلعـدام، فمـاذا جنـت  ويتـةملبعنا من يرق لشـنق القاتـل  قدو 

فقتـل أفـراد أبـر ء  ،مبجرم يستحق املوت ؟ زادت جرائم العـدوان علـى األرواح الكاذبةمن هذه الرأفة 
عقــىب الرمحــة  وهــذه م حياولون اللحاق ابجملرمني للقب  عليهم.معهم نفر من رجال الشرطة وه وقتل

القاصرة والرأفة العمياء .. إن هللا ملا شرع قتل القاتل وان حيمى اجلماعة من شر، ووان بقتلـه يصـون 
، وقـول العـرب قـدميا، القتـل  "القصـاص حيـاة يفولكـم ": إىلمعـىن قولـه تعـ وهذا .آلخرينحق احلياة 

 ثــلفهــو يــرق للمجتمــع ولــه وحينــو علــى آحــاده .. وم اجملــرموإن قســا علــى  اصفالقصــأنفــى للقتــل. 
 ومحايـــةمحايــة األعــراض، فــال قســوة هنالــت يف جلــد أو رجــم، ألن الغــرض األهــم تقــديس الشــر ، 

وهـو يوصـى إبقامـة  إىلتعـاألسر، وإشـاعة الطهـر والعفـة بـني مجـاهري الرجـال والنسـاء. لـذلت قـال هللا 
ابد واليوم اآلخر وليشـهد عـذاهبما  تؤمنونخذوم هبما رأفة يف دين هللا إن ونتم تلت احلدود: )و  أت
ملاذا ؟ لت رس بواعث اجلرمية وتسرى الرهبة يف نفوس أهل الريبة، . (2 :النور )طائفة من املؤمنني( 

 .(46)حدود هللا، وتلويث ورامات الناس ب  تعدىفال حياولوا 

 
 مع أعداءه  مدحم .. هنج اثلثا: الرمحة العادلة

و  يكتـــ" النـــىب الكـــرمي ابلرمحـــة مـــع أصـــفياءه، وأهـــل بيتـــه، واملســـلمني مجيعـــا، بـــل يتجـــاوز هـــذا 
الشاطىء اآلخر، حت يشمل أعداءه وخمالفيـه، فمـا  ر مـن أحـد وـان ممكنـا  إىلاإلطار احمليط عبورا 

بــن  جــابر عـنف . رهشــحــارب قـط أحــدا وـان يف وســعه أن يسـامله وحياســنه ويتقـي  ومـا أن يعفـو عنــه،
ىف  -أى الرهـرية – القائلـةعبدهللا أنه غزا مع النىب ق َبَل ةد  فلما قفـل رسـول قفـل معهـم  فـةدروتهم 
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يسترلون ابلشجر  ونـزل رسـول هللا  الناسفنزل رسول هللا وتفرق  -شجر الشوث –واد وثري العضاه 
ا  وإذا عنـده أعـراىبب فقـال لنـا الرسـول: رسول هللا يـدعو  فإذاحتت بُرة فعلق هبا سيفه .. وينا نومة 

وأا ائـم فاسـتيقرت وهـو ىف يـده صـلتا  قـال: مـن مينعـت  -أى اسـتله -سـيفىإن هذا إخأط على 
)متفـــق  " فســـقط الســـي" مـــن يـــده  وجلـــس األعـــراىب  ومل يعاقبـــه الرســـول -ثـــالاثً  -هللامـــىن؟ قلـــت 

 عليه(.

إن وان هذا احلق مـن عنـدث فـةمطر  اللهم: "أهل مكة ىف نقاشهم وحتدوه بقوهم لهأغل   وحني
مـــن  ســةلوهمــن الســـماء أو أئتنــا بعــذاب ألـــيم".. مل يتعجــل ربــه ىف أن يُنــزل علـــيهم مــا  حجــارةعلينــا 

صـلى هللا عليـه  هللاعذاب  بـل وـان موقفـه مـا عـرب عنـه عبـد هللا بـن عمـر رضـى هللا عنهمـا أن رسـول 
النــاس  فمــن تبعــىن فانــه مــىن  ومــن  مــنن أضــللن وثــريا إهنــ ربىف إبــراهيم " إىلوســلم تــال قــول هللا تعــ

إن تعــذهبم فــإهنم عبــادث  وأن تغفــر هــم  الســالمعصــاىن فانــت غفــور رحــيم"... وقــول عيســى عليــه 
  فقـال هللا عـز وجـل:   جربيـل  اذهـب وبكـىأمـت أمـت"  اللهـمفانت أنت العزيز احلكيم".. وقـال "

فــةنه جربيـل عليــه الســالم فسـةله  فــةخربه رســول هللا  .؟ فســله مــا يبكيـت -أعلـم وربــت –حممـد  إىل
فقــل: أا  حممــد إىلجربيــل.. إذهــب   : "إىلعليــه وســلم مبــا قــال وهــو أعلــم، فقــال هللا تعــ هللاصــلى 

  سنرضيت ىف أمتت و  نسوءث".
 وـان  الذىلعبد هللا بن أم  معاملتهلعل حممد "نىب الرمحة يضرب أروع أمثلة الصفأ والعفو ىف و  

وغدر وعاش ما عاش يكيد للنـي يف سـره  اهدعفقد عاهد وغدر مث  .املسلمون يسمونه رأس النفاق
رسـول هللا، أنـه   السالم قضي بقتله فتقدم ابنـه وقـال لـه: " عليهوميالئ عليه أعداءه، وشاع أن الني 

ا أمحــل إليــت قتــل عبــد هللا بــن أم فيمــا بلغــت عنــه، فــإن ونــت فــاعال فمــرين بــه فــة تريــدبلغــين أنــت 
بـه غـريى  أتمـرفوهللا لقد علمت ايزر  ما وان هبا من رجل أبر بوالده مين، وأين ألخشي أن  رأسه،

مؤمنـا بكـافر فةدخـل  رجـالقاتـل أم ميشـي يف النـاس فةقتلـه فةقتـل  إىلفيقتله فال تـدعين نفسـي أنرـر 
لــه فكافــة الولــد خــري مكافــةة علــى وأمجا أفضــالهالرفــق بــه، وزاد يف  ثــرآأن يقتلــه و  النــي فــةم. النــار"

. فةعطاه قميصه الطاهر يكفن بـه أابه وصـلي عليـه ميتـا ةبيهخلوص نيته وإيثاره الرب بدينه على الرب 
حـاول عمـر أن يثنيـه عـن الصـالة علـى ذلـت العـدو الـذى  وقـد. دفنـهووق" على قـربه حـت فـرا مـن 

هــم ســبعني مــرة فلــن  غفرتتســ أن ،تغفر هــمجهــد اإليــذاء فــذور اآليــة: ".. اســتغفر هــم أو  تســ آذاه
عبـد هللا حممـد  تـرثلقد   .على السبعني غفر له زدت" زدتأعلم أين  لو: "فقاليغفر هللا هم ...." 

غـرس األحقـاد يف يأن ألنه مل يـرد  نصيحة عمر همسمع فييومل يف املدينة،  له بن أم وشيعته يكيدون
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أى  ،تفتأ عيوهنم على قاتلي آابئهـم أنبد  من ف. ء قبل آابئهمرمحة منه هب و ء األبنا بنائهمأقلوب 
لـــن  ، فســـاعتهايومـــا بعـــد يـــوم احلقيقـــةوحـــدهم يكتشـــفون فقـــد تـــروهم ، واحلقـــد ايـــو علـــى الفـــزع و 

، ةنفسـهم األشـرار ابءعـبء حماسـبة اآلسـو  حيملـون بـل  .آابء بـال قـيمب إىليطيقوا عار ا نتساب 
 بـل ولـد علـى فطـرة اإلسـالم النقيـة يـدا مل يتمـرا ىف تـراب الوثنيـة،وعندها يكسب اإلسالم جـيال جد

(47). 
عنــدما أراد اإلســالم بعــد مــن أن يقــ" ماضــيه يف سـبيل هدايتــه،  قلقـاً بــن الوليــد خالــد  ووـان

قتــل وثــرياً مــن املســلمني وخيــا  ف ،قاينــدأحــد  تــىإذ وــان مــن وبــار القــواد يف غزو صــلأ احلديبيــة، 
ووــان ذلــت مــن  ،مــا قبلــه وميثــل بدايــة جديــدة متامــاً  قــبلــه أن اإلســالم  دالثــةر. ولكــن حممــداً أوــ

معنـــاه يقتصـــر علـــى بدايـــة روحيـــة جديـــدة فحســـب، بـــل وـــان  يكـــناملبـــاد  األساســـية لألمـــة، إذ مل 
 .(48) به أن يفرض السالم يف بالد العرب لإلسالماألسلوب الوحيد الذى ميكن 

وىل الفاصلة الت مل يكن لإلسالم قائمة لـو خسـرها، ورغم خطورة غزوة بدر ووهنا املعروة األ 
املدينــة وعنــدما  إىلفــإن الرســول مل يفقــد تســاحمه مــع أســراها، ومــا مل يغــره النصــر فيهــا. ففــى الطريــق 

يســوقون األســرى أو قــروهنم ..  وهــمبــع حممــد ضــحكات رجالــه مــن خلفــه ، املووــب الرــافر انــدفع
غنيـة ذات متـاع لعلهـا  أخى فإن له أمـاً  واثقشد  واأحكمومصعب بن عمر يقول لبع  صحبه :" 
 استوصــــوامشــــدودى الــــواثق .. فقـــال لصــــحابه: " يســـريونتفديـــه" .. ونرــــر حممـــد فوجــــد األســــرى 

ســقوهم حــت   يهلكــوا مــن معهــم، وأمــرهم أن يُ  األســرىالــراوبني أن حيملــوا  وأمــر".  ابألســرى خــرياً 
عمه العباس بن عبد املطلب. وعلى مشـار  املدينـة زينب. و  بنتهاالعط  .. وملأ بني األسرى زو  

 مـاحملمد  ن ه ابلنصر، فقال هم رجل من صحبه يف زهـو ا نتصـار: " املواليةأقبلت وفود من القبائل 
الصـــل"  هـــذامـــن صــحابه  ووــره. فنحراهـــا" بــلن لقينـــا إ  عجــائز صـــلعا واإلإ ن ـــوا بــه ؟.  الــذى

يكـد حممـد  ومل. ألهنـم هزمـوا.ب الناسيليق أن يستهينوا ةقدار  افمابن أخى أول ت املأل " أىفقال: "
ونصــحهم مــرة أخــرى أن حيســنوا معــاملتهم،  صــحبهأبــواب املدينــة حــت وزع األســرى بــني  إىليصــل 

أصحابه فرأى عمر أن يقتلـوا مجيعـا، فقـد أقبلـوا عـادين  استشارحت يرى فيهم رأيه .. وفكر مليا مث 
ولكــن أاب بكــر رأى أن ميــنحهم الفرصــة فقــد يتبعــون الــدين اجلديــد فيمــا  ابملســلمني،يريــدون الــبط  

.. وقضـي أن يطلـق  املغلقـةرأى أم بكـر .. فلـيس وـالعفو شـئ يفـتأ القلـوب  إىلهـو  ومـالبعد .. 
املسـلمني. فتقـدم إليـه أسـري  صـبيانم عشـرا مـن ل  ـعَ سراح ول أسري يرسل قومه فديته، واألسري الذى يُـ 
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علم، وله بنات يف مكـة يقـوم علـيهن فـةطلق  و لديه ما يفتدى به نفسه:   مال، يشكو فقره، فما 
 .(49) حربه مرة أخرى إىليعود  أ سراحه وتروه لبناته يعوهن واشأط عليه 

 خـر ذلت يلوم بع  املستشرقني حممدا ألنه قتل إثنني من حنو مخسني أسـري، وألنـه  وبرغم 
وـانوا   ألهنمواحلقيقة أنه قتل األسريين " .بعد انتهائها اهوة وغنائمساحة احلرب لرةية صرعي املعر  إىل

 "احتمــل املســلمون فيهــا صــنو  األذى مبكــة الــتقســاة علــى املســلمني، مــدى األعــوام الثالثــة عشــر 
وان لنـي أن يكـون   ماالعاجلة ما نزلت معه اآلية: " الفائدةذلت من الرمحة ومن اعتبار  يف وانوقد  

احلكـم . و"األرض تريـدون عـرض الـدنيا وهللا يريـد اآلخـرة وهللا عزيـز حكـيم  يف ن له أسرى حت يث
موضــعه وموقعــه وأش اصــه،  إىلفيــه إ  ابلنرــر ىف هــذه الواقعــة إذن   يصــأ ، ومــا هــو ىف غريهــا، 

اإلسـالم يف مجيـع األسـرى ومجيـع احلـروب، وإيـا هـى حالـة أفـراد   عـهبالـذى ات العـامألنه لـيس ابحلكـم 
وليسـت هـى وحالـة األسـرى  ،ةبتعذيب املسلمني والتنكيل هبم يف غري مبـا ة و  خـو  معروفنيوانوا 

غـري معـروفني مبـاض و  حاضـر سـوى أهنـم جنـد وسـائر اجلنـد الـذين  عدائهمأالذين يقعون يف أيدى 
حيشــدهم األعــداء .. فقتــل األســرى بعــد بــدر أن هــو إ  قصــاص وقصــاص املتهمــني ابلتعــذيب وقــد 

 املغلــوب بيتــو  عقــاهبم مــن الغــالبني. جــاز هــذا يف وــل قــانون، وجــاز أن حياســ مــن أيــدى وقعــوا يف
مـن مباحاتـه يف شـئ .. وفـرق بـني معاملـة هـؤ ء  وأعلى جرائمه الت ليست هـى مـن فـروض القتـال 

و  بعــد  حبينــت وبينــه قبــل محــل الســال ضــاءغجنــدى   ب أنــهومعاملــة أســري وــل مــا تعلمــه يف شــةنه 
  .(50) انقضاء واجبه وهو القتال الشري" واحملاسبة بعد للتةثريح، وليس يف عمله حمل وضع السال
أول ـت فليست نوعا من التوح  أو الشـماتة ومـا حـاول رةية القتلي يف ساحة احلرب،  أماو 
اغتبـاط املنتصـر بفـوزه طبيعـة إنسـانية   غضاضـة فيـه مـا مل جتـاوز يصوروها، متناسني أن أن  الناقدون
مـن شـاهدى املعروـة  حـدأالفرح برةية الدماء حمل  الفرح برةيـة الـدماء. وهـذا مـا مل يزعمـه  إىل حدها

أمـا إغتبـاط الرسـول بنصـره  مـن املشـروني أو املسـلمني. حدأعن الني عليه السالم، و    عليه والم 
عواقـب  إىللنـي بـدرا، لينرـروا بعـني ا يشهدواأن  إ على قري  فلن يستطيع ه و ء ان يدرووا معناه 

 هنـاثالت أوشكت أن تصبأ الوقعة احلابة يف نري  اإلسالم .. وان عليهم أن ينرـروا  قعةاهذه الو 
عــددا،  يقاتلونـهجيشـني .. أحـد ا فيـه السـالح واييـل والعـدد، واآلخـر يف ثلـث مـن  إىلبعـني النـي 

حممـدا رجـل حـي  أنومـا . ويكاد أن يتجرد من ول سالح غري السي" ومـن وـل مطيـة غـري اإلقـدام
احلياة ، ولـيس بناسـت مهـزول مـن نسـاث الصـوامع الـذين يكبتـون يف جـواحنهم   بدوافعجياش النفس 

.. فامتناعـــه أن يشـــهد نتيجــــة املعروـــة الـــت ســــبقتها وـــل تلـــت امل ــــاو   حســــاسإووـــل  دافعـــةوـــل 
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 الفطـرةتكـن توجبـه ول تلت العواقـب أمـر مل يكـن ابملنترـر مـن قائـد يف مثـل موقعـه، ومل   هباوستلحق 
ومــدى مــا  انتصــاره،اإلنســانية علــى املقاتــل وهــو يف اللحرــة األو  بعــد الرفــر خليــق أن يعلــم مــدى 

تفعلـه مثلهـا فيمـا يليهـا مـن مـا  عليـهالكثرية، ليقـيس  ابلف ةيتوقعه بعده، ومدى ما فعلته الف ة القليلة 
  .(51) وقعات

 علـــىســـماحة مـــا أعجـــب ا امهـــا ابلقســـوة الـــنفس املطبوعـــة علـــى الصـــداقة والرمحـــة وال هـــذه
دانــت أاسـا ابملــوت ومـا يــدين القاضـي جمرمــا بذنبـه وهــو مــن  ألهنـا بيــنيو بعــ  املـؤرخني األور  لسـنةأ

قوبـل بـه غـري حممـد ألراق فيـه أهنـارا مـن الـدماء ولـه حجـة  لـو ذنـب هـوذنـب ؟  وأى .أرحم الرمحـاءب
 جـارةوالقاءهم عليه القـذر واحل  هإ عنا مإوني به و نذور استهزاء املشر  فالمن سلطان الدنيا واآلخرة 

أقصـي الـد ر، و  نـذور العنـاد  إىلمـن د رهـم  املسـلمني خـراجهمإحبياته وحياة أصـحابه و  مارهمئتوا
عبــادة هللا والتحلــي مبكــارم األخــالق وتــرث عبــادة  إىل عــواأهنــم دُ  إ واإلغاظــة وا ســتثارة لغــري جريــرة 

نذور شي ا من هذا فهـو أطـول مـن أن حيصـيه هـذا الكتـاب، ولكننـا نـذور   و . األصنام وترث الرذيلة
فيه من اللؤم ما تفرق يف وثري غريه، وذلت حاد  الرسل األربعني الذين قتلوا يف  عجتم  حاداث واحداً 

، غري موا من ينشد علم القرآن والدينعل   ليُ  الداعنيب ر معونة و  ذنب هم إ  أهنم ذهبوا تلبية لدعوة 
وانـــت دول احلضـــارة صـــانعة ابلقـــاتلني الغـــادرين لـــو وـــان هـــؤ ء األربعـــون أو   فمـــاذامغصـــوب عليـــه. 

الــذين أيولـون اآلدميـني ومـن حقهــم أن  جمـمبشـرين ابلـدين املسـيحي قتلــوا يف قبيلـة مـن اه السـبعون
يقـال أن القـوم  القبيلـة مـن يـروى أنبـاء القبيلـة، فقـد أبنـاءن بقـي مـن إيعذروا وما تعذر الوحـوش ... 

 . (52) لرمحاء يف العقاب
املتعصـبون ليسـتدلوا هبـا علـى إهـدار الـدماء يف  ذورهـااحلواد  الت  تلت نق" وثريا عند و 

السـالم  عليه. فةوثرها مل يثبت قط ثبون يقطع الشت فيه، و  سيما القول بتحري  الني يرةر غري ج
النـي عليـه السـالم  فإنت  جو اإلسالم واملسلمني. وان  ألهناعلى قتل عصماء بنت مروان اليهودية 

بعـ  الفقهـاء مبنـع قتـل  قـالقد هني يف قول صـريأ عـن قتـل النسـاء ووـرر هنيـه يف غـري موضـع، حـت 
الوحيــد  احلــاد لعــل و قتلهــا.  بغــرين خرجــت للقتــال، مــا مل يكــن ذلــت لــدفع خطــر   يــدفع إاملــرأة و 

بــن األشــر  الــذى وــان يهجــو املســلمني، ويقــدح يف هــو مقتــل وعــب  إليــهالــذى يســتحق ا لتفــات 
وأيمتـر بقتـل النـي، ويـدخل يف وـل دسيسـة تـنق  معـامل اإلسـالم ..  األعـداء،دينهم، ويؤلـب علـيهم 

بـــين النضـــري معاهـــدا علـــى أن حيـــال" املســـلمني، وحيـــارب مـــن حيـــاربوهنم، و  خيـــر   قومـــهووـــان مـــع 
وزاد علـى نقضـه  العهدي" حليفه من املودة واملعونة. فنق  و  يقابلهم إ  مبا يقابل به احلل لقتاهم،
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بنســـاء املســـلمني حـــت  فشـــبباملدينـــة " إىلنـــه رجـــع أأتليـــب العـــرب مـــع قومـــه علـــى النـــي وصـــحبه، و 
 .(53) يرضاه يف عرضه عرم غيور وليسعليهن ما ليس يفأيه رجل شري"  وافأىآذاهم" 
ص" على خري وجه وأومل صورة ىف صلأ تعود رمحة حممد لتتجلى مع حكمته "بعد بدر و 

احلديبية الذى رآه بع  الصحابة وخصوصا عمر إبن ايطاب إنتقاصا من حق املسلمني ألنه 
، وما فرض عليهم أن يردوا من جاءهم من قري  إىلالعام الت إىلمكة وأ خر حجهم  إىلأعادهم 

تداً. فلم مير وقت طويل حت مسلما، فيما مل يفرض على قري  أن ترد من جاءها من املسلمني مر 
السلم فحقن  إىلجتلت فيه رمحة النىب الكرمي إذ جنأ  أن عهد احلديبية فتأ مبني،أثبتت األ م 

وما جتلت فيه .  دماء املسلمني، بل ودماء قري  حيثما وان القتال غري حمتما، والصلأ ممكنا
 .ولهسالم ويف مستقبل العرب  وان له أورب األثر يف مستقبل اإلحممد "ص" ما  وبعد نرر حكمة 

ولكن  ،عليهاقري  مبحمد   على أنه اثئر هبا خار  إعأا  من وان أول فى صلأ احلديبية  ف
للمسلمني حبق  إقرارهافاعأفت بذلت ابلدولة اإلسالمية وقيامها. مث إن ، على أنه ندها وعدها

مقرر معأ  به من أد ن شبه  نديز رة البيت، وإقامة شعائر احلج، اعأا  منها ةن اإلسالم 
السنتني، أو السنوات العشر، قد جعلت املسلمني يطم نون من احية  هدنةوما أن   . رةاجلزي

غارة قري ، ومهدت لإلسالم أن يزداد انتشاراً. أفليست قري  ألد أعدائه  خيشوناجلنوب و  
بعد  ابلفعلوقد انتشر اإلسالم  قد انتهت ابإلذعان ملا مل تكن تذعن له من قبل قط، حماربيهوأشد 

احلديبية ألفا  إىلوان الذين جاءوا فقد  هذه اهدنة انتشارًا أسرع أضعافًا من انتشاره من قبل. 
 . (54)" آ   عشرةوأربعمائة، فلما وان بعد عامني اثنني وجاء حممد لفتأ مكة جاء يف 

 املصــطلق بــىن زعـيم جــرح ومـا جتلــت رمحتـه مــع مروءتـه "ص" ىف غــزوة بـىن املصــطلق، حينمـا 
فوقعت  اجملاهدين،زع حممد األسرى من الرجال والنساء بني و .. ووقعت ابنته يف األسر .. و  احلار 
رجـل فقــري. فطمــع يف ماهــا وواتبهــا علـى مبلــن وبــري ليحررهــا ولكــن  نصــيببنــت احلــار  يف  ةيـجوير 

لـت  هـلوهـو يسـتمع إليهـا: " حممـد تشـكو وقـال حممـد إىلمن الغنائم، فذهبت  أصبأماها وان قد 
: قـال" نعـم: "فقالـت"  وأتزوجـتعنـت وتابـت  قضـيأ: "قـالهـو " ومـا: "فقالـتيف خري مـن ذلـت" 

وتزوجهــا فةســلم أبوهــا،  اإلســالم إىل، ودعاهــا ريعنهــا مــا واتبهــا عليــه آســرها الفقــ ودفــعفعلــت"  قــد"
ووـانوا يـرون يف حممـد ملكـا شـرفا هـم.  النسـبومعرم األسرى من رجال أبيها، ولقد وجـدوا يف هـذا 

  .(55) مكاا من أى سيد يف اجلزيرة ألعلىااآلن  وأنهعلى املدينة، والقبائل املتحالفة معها. 
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أعلــن جتلـت رمحتــه مـع عمــق إدراوــه للـنفس البشــرية وهـو يهــم بفــتأ مكـة، وقبــل أن يـدخلها عنــدما و 
هللا أن أاب ســفيان رجــل حيــب  رســول  : "العبــاسلــه عمــه أبــو ســفيان أنــه قــد دخــل اإلســالم. فقــال 

دخــل دار أم ســفيان فهــو آمــن، ومــن أغلــق اببــه فهــو  مــنحممــد: " فــةعلنالف ــر فاجعــل لــه شــي ا" 
تتقــدم  أنجيوشــه  أمــرومــا جتلــت رمحتــه مــع باحتــه عنــدما . ومــن دخــل املســجد فهــو آمــن".  نآمــ

ولكنــه ذوــر هــم  …مــن قــاتلهم   إلتــدخل مكــة مــن وــل أقطارهــا يف وقــت واحــد علــى أ  يقــاتلوا 
مـنهم جاريتـان  وـانمتعلقـني ةسـتار الكعبـة.   وجدوهمعشرة رجال وامرأتني أمرهم أن يقتلوهم حيث 

 ةووـــان مــنهم رجـــل أســلم وعهـــد إليــه حممـــد بكتابـــ… أغانيهمـــا هنــا وهنـــاث  فتــذيع هءغنيــان هبجـــاتت
 فيكتــب" العلـيم السـميع وهـو" ميليـه حممـد… ولكـن الرجـل وـان يغـري يف القـرآن علـى هـواه  القـرآن،

صــنع. وظــل يصــنع هــذا حــت  مبــااملنــافقني يف املدينــة ويتنــدر  إىلمث يــذهب … وهــو ايبــري احلكــيم 
آخـر وـان حممـد قـد دفـع لـه  ورجـل. وابلقـرآنمكة وظل يهـزأ مبحمـد  إىلاوتش" حممد أمره: فهرب 

قــد  وــاناثلـث  مكـة. ورجــل  إىلعــن أ  قتـل خطــة، فقبـل الديــة مث وثـب ابلقاتــل فاغتالـه وهــرب  ديـة
فلمــا مجـع الصـدقات أخـذ خيــتلس منهـا وينفـق علــى  أتباعـه حـدأأرسـله قمـع الصـدقات وأرســل معـه 

مكة يسـ ر مـن حممـد الـذى  إىللصدقات ابفقتل التابع وهرب  األمرنفسه، ونبهه التابع فكرب عليه 
 .(56) اهبةشم ووان لآلخرين جرائم واألتباعيسوى بني السادة 

 تلقــــي  مكـــة  إىلإشــــارة البـــدء ابهجـــوم ، تقـــدمت اجليــــوش األربعـــة حممـــد  أعطـــيعنـــدما و  
خالــد  وـانمقاومـة .. وتقـدم خالــد بـن الوليـد جبيشــه فاصـطدم جبـي  عكرمــة. وبعـد سـاعات قالئــل  
الصـحراء،  إىلقد استطاع أن يهزم جي  عكرمة بعد أن قتـل منـه حنـو عشـرين رجـال .. وفـر عكرمـة 

املســاجد وأغلــق بعضــهم  إىلالرجــال الســالح، وجلــة بعضــهم  لقيفــةمكــة   إىلوتقهقــر جيشــه املهــزوم 
 . ودخل بعضهم دار أم سفيان داره،على نفسه ابب 

مكـة تفـتأ أبواهبـا علـى مشـرق الشـمس  سـتقبال حممـد ، ووانـت لقد وان النصر املبـني إذن
ا خــر  هنــ مــنوهـا هــو التــاري  يبــدأ ســريا جديــدا أو ينعطــ" ابإلســالم حنــو مســار جديــد واعــد. ف ب.

ه نــميي إىلو  ظــافراهو ذا يعــود اليـوم فاحتــا هــامصــري جمهـول، و  إىلوحيــدا خائفــا يصـحبه أبــو بكــر حممـد 
اجلبـل نفسـه ارتفعـت  هـذاالكعبة .. مـن علـى  إىلأبو بكر نفسه، ونزل من على جبل الصفا متجها 

م عـن الـوحي علـى هـذا اجلبـل نفسـه وقـ" وهـو األمـني حيـدثه من ،دعوته.. وانوا إذ ذاث حنو أربعني
القـرآن فقـالوا  أبلغهـممل يعر  عنه أحد مـن قبـل غـري األمانـة والصـدق ب.  الذىفقالوا أنه واذب هو 
عــن النبــوة فــا موه إباثرة الفتنــة.. مــن  حــدثهمإلــه واحــد فــا موه ابجلنــون،  إىلعنــه ســاحر.. دعــاهم 
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قبل فقـالوا إنـه شـاعر لبسـته  هو األمي الذى مل يقرأ من القلمعلى هذا اجلبل نفسه محل إليهم رسالة 
وظل قذب إليه الـذين تفتحـت قلـوهبم للـدعوة واحـدا بعـد واحـد ب. لكـم  احتملالشياطني ب ولكنه 

ســنلقي  أارســالة ضــ مة.. ولقــد أنــذر هبــا: " نل  ــبَـ يُـ عليــه أن  وــان  .الســود واحتمــل ب الليــا عـاين يف 
يعود اليوم يف عشـرة  ولكنه ،اهجرةأرض  ب يف الوطن ويف وحده ثقالاألول   ومحلعليت قو  ثقيال" 

علــى ضــراعة وهــو  الكعبــة إىلتقــدم ف ،حيــث طاردتــه الســ رية واإلهانــة وزرايــة األغنيــاء شــيميآ   
فتحنــا لــت فتحــا مبينــا ليغفــر  أااحلــا  الــورع،   زهــو الفــاتأ املنتصــر ومتــتم لنفســه وعينــاه تــدمعان: "

ويهـديت صـراطا مسـتقيما وينصـرث هللا نصـراً  عليـتعمته لت هللا ما تقدم من ذنبت وما أتخر ويتم ن
ينفجـر بروـان الرمحــة عنـد حممــد "ص" ليقـذ  املكيــني ةروع ذ يـتم هللا نعمتــه علـى نبيــه، إو ".. عزيـزا ً 

 :  (57)وأبى آ ت العفو والأاحم والتسامأ ىف صور متتابعة وملهمة 
ه شــي ا .. أنــه ينتــزع مفتــاح علــى رجــل لينتــزع منــ يــنق علــى بــن أم طالــب يلمــأ فهــا هــو 

ينـدفع عثمـان بـن طلحـة فاملفتـاح مـع عثمـان ب..  ليبـق ،  فيقـول لـه :الكعبة من عثمان بن طلحة. 
دخولـه يف اإلسـالم .. ويقبـل بعـ  املسـلمني يستشـفعونه  فيعلندامع العني متةثراً من عط" حممد، 

القرآن فيعلن توبته وحيرق النس ة .. أما الرجل الذى حر  يف معرمهمفيمن أمر بقتلهم فيعفو عن 
 ب ر زمزم ويشرب من مائها.  إىلوهو يتجه  اجلميعاحملرفة أمام 

نســاء وثــريات يبايعنـــه .. وروعــت أمامــه امــرأة صـــغرية حســناء فــةمر ةن تــنه  فـــال  وأقبلــت
يعـد وسةلته العفو عـن زوجهـا عكرمـة، وأمنهـا علـى زوجهـا.. فل اإلسالمرووع لغري هللا .. ابيعته على 

  .املرأة لتبحث عن زوجها يف الصحاري املأامية واندفعتمن الصحراء آمنا.. 
 هنـد .حداهن قائلة: نعم أا هند بنت عتبة ب.إفارجتفت  يبايعنهالنساء اللوايت  إىلونرر هو 

وأذاه.  أنفـه تحد، و وت وبده وقلبهب. وجـدعوحشيا لقتل محزة ومثلت جبثته يف أُ  دفعت.. الت 
مـثلن بثالثـني رجـال أظهرين هللا على قري  يف موطن من املواطن أل ل ن: "عندما رآه وذلت قالحت 
لنمـثلن هبــم مثلــة مل  الــدهرلـ ن أظفــرا هللا هبــم يومـا مــن  وهللاالــذين مـن حولــه يواســونه: " وقــال "مـنهم

  .ميثلها أحد من العرب"
هنـد بـل هـذه  .لعمه العريم؟ اً ر يرهر على قري ، فلماذا   ميثل بثالثني منهم  ولكنه اآلن 

حتقيقـا للعـدل فلمـاذا   يقتلهـا وميثـل هبـا وحـدها عـين"  أع"" وتقول قدميه علىابوية نفسها ترمتى 
  إشــباعا للثــةر ؟ .. ألنــه مل خيــأ الثــةر، و  العــدل ، بــل الرمحــة .. ألنــه اإلنســان الــذى بــا بنفســه 

لبشـر، وألنـه النـىب الـذى بعـث رمحـة للعـامني فلـم وأدبه ربه وما عصمه، فلـم يعـد والبشـر بـل أومـل ا
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بعثنـاث  ومـا: "بعـدها حلرـة تـال حممد أطرقيعد وسائر األنبياء، بل خام األنبياء وآخر الرسل.  لقد 
 على اإلسالم، وابيعه من معها من النساء. هتبايعفيعفو عنها ..  هأن وأعلن" للعاملنيإ  رمحة 

حـت  بـهاوهـو يف مكـة .. و حـ  أن الرجـل خيشـاه ويه وـان قـد ابلـن يف إيذائـه رجـل وجـاءه
قـري  وانـت أتوـل القديـد يف مكـة ب  مـنعليت إيا أا ابن امـرأة  هون"قائال:  ابتسمف يرتعهد أمامه

 .يةنسانإلا رسولحممد  ألنت متواضع يالتف "...
قبضـة  قري  هبـا يتشـاورون .. أهنـم اآلن مجيعـا يف زعماءالكعبة فوجد  إىلحممد "ص" وعاد 

معشــر قــري  .. النــاس مــن آدم وآدم مــن   .. ولكنــه قــال هــم: " إليــهيــده، ومــا مــنهم رجــل مل يســئ 
 ..خـري: "قـالواعند هللا أتقاوم ..   معشـر قـري  مـا تـرون أين صـانع بكـم .."  أورمكمتراب .. أن 

  .الرمحةحممد نىب من رحيم ألنت  يالتف فةنتم الطلقاء" اذهبوا: "فيقول همأ  ورمي وابن أ  ورمي" 
الذين طاردوه ابألمـس  صبأأمن الضين واجلهد املتصل ومكابدة األهوال،  عاماعشرين  بعد 

ســ روا بــه وســبوه وأغــروا بــه الســفهاء أقبلــوا اليــوم يلتمســون منــه نرــرة أو  والــذينخاضــعني ..  تباعــاأ
 واألســوارتأ اليــوم، رضــاه عــنهم .. البيــوت الــت أغلقــت يف وجهــه تفــ إىل.. أو شــئ يشــري  ابتســامة

و  شـئ مـن هـذا   السـلطانتلني، وأواليل الغار تضفرب. ولكن   أواليل الغار، و  امللـت، و  أهبـة 
النـاس، ومـا وـان يلـتمس  إىلجاء حيمل ولمـات مضـي ة  لقد .وله، وان من بني ما يبحث هو عنهب

ين حتت راية واحدة ليكونـوا أمـة ما ينشده اآلن هو أن قمع هؤ ء العرب املتنافر  وولغري احلقيقة.. 
 يتحرر فيها اإلنسان من سيطرة ول قوى الرالم ...  واحدة،

حممــد مــن  يطلــبهنــا تــؤذن اللحرــة مبــيالد جديــد .. اإلســالم يســود والوثنيــة تنســحب، فو 
 األصــنامأن يشــدوا شــدة رجــل واحــد لتحطــيم أصــنام الكعبــة .. ويتقــدم هــو لتحطــيم أول  املســلمني

العتيــق .. مث  البيـته الرجــال حيطمـون م ــات أخـرى مــن األصـنام والتماثيــل الـت متــأل وينـدفع مــن ورائـ
بب فليأث الناس مـا بقـي هـم مـن  رابخيمته ليعلن دستور مكة ..   قتل بعد و  قتال، و   إىليعود 

وفـاء مبـا الت يعرض فيها الرجـال بنـا م وزوجـا م  البيوتالراب وليكتفوا ابسأداد أصل الدين، ولتغلق 
  .عليهم من ديون ب

وىف حجة الوداع ومعه ول آل بيتـه، وحولـه وـل األصـفياء مـن اجملاهـدين الـذين حتملـوا عـبء 
اجلهاد من أجل احلضارة والعقيدة، ومن خلفه ول املسلمني وضع حممد األمني دسـتور "األمـة" ولهـا 

تلقوا ربكـم   أن إىليكم حرام دماءوم وأموالكم عل أناألصوات بكلماته: " ارتفعت  مكة وحدها، ف
وانت عنده أمانة   فمنغت. ل   وحرمة يومكم هذا وأنكم ستلقون ربكم فيسةلكم عن أعمالكم وقد بُ 
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ــــه عليهــــا إىلفليؤدهــــا    ترلمــــون و   أمــــوالكموأن وــــل راب موضــــوع ولكــــن لكــــم رءوس  .مــــن ائتمن
وضـــوع. وأن وـــل دم وــــان يف م املطلـــبترلمـــون .. قضـــي هللا أنـــه   راب، وأن راب العبـــاس بـــن عبـــد 

حقــا وهـــن علــيكم حقــا. استوصـــوا  نســائكماجلاهليــة موضــوع. أمـــا بعــد أيهــا النـــاس فــإن لكــم علـــى 
 عقلواافـعندوم عوان   ميلكن ألنفسهن شي ا وأنكم إيا أخذمتوهن ةمانة هللا ..  هننإابلنساء خريا ف

أبـدا.. أيهـا النـاس  تضـلوام بـه فلـن أيها الناس قو  فـإين قـد بلغـت. وقـد تروـت فـيكم مـا أن اعتصـمت
أن ول مسلم أ  ملسلم وأن املسـلمني أخـوة فـال حيـل  مـر  مـن أخيـه أ   تعلمن عقلوااابعوا قو  و 
قلـيال  وسـكت .طيب نفـس منـه   ترلمـن أنفسـكم اللهـم هـل بلغـت ؟ اللهـم أشـهد" عنما أعطاه 

وأمتمـت علـيكم نعمـت ورضـيت  ديـنكمأوملـت لكـم  اليـومود ته محي مفاج ة، ولكنه تال علـيهم: "
  .(58) لكم اإلسالم دينا"

ليجعلهــا ه، ئه وأصــفيائــقرابأو  لقــد بشــر حممــد ابلرمحــة، وبــذل مــن نفســه، ومــن دمــاء أصــحابه
وهـاهى  سـلطان الفوضـي،ميحو العقل سلطان ها هو و دستورا ألهله املعذبني بنريان القسوة والوثنية، 

ية لتتــدفق ىف شــعاب مكــة واســحة وــل صــنو  القســوة القدميــة فضــيلة الرمحــة تنبــع مــن نفســه الســام
 متهيدا ملولد األمة اجلديدة.
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 الفصل الثالث

 رسالة اإلستخالف .. حدود النبوة

 
ممارســـتها ىف التـــاري . ومـــن مث يبـــدو  إىليضـــطلع اإلســـالم، واملســـيحية برســـالة وونيـــة يســـعى 

، ومــا يبــدو التعصــب املتبــادل وعــرض جــانىب التنــاق  القــائم بينهمــا ونتيجــة للتشــابه   ا خــتال 
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إلنفتاحهما، فهما يتصارعان على لعب الدور "العاملى" نفسه فيقعان ىف التعصـب، ويـدعيان النـزوع 
 التناق .  إىلاإلنساىن نفسه فيميال 

غري أن عاملية املسيحية تبقى ىف احلقيقة حـداثً طـارائً م اوتشـافه ىف التـاري  مبحـ  الصـدفة الـت     
"هدايـة خـرا  بـىن إسـرائيل  إىلحولت دعوة عيسى مـن جمـرد حروـة جتديديـة داخـل اليهوديـة  ـد  

دين جديد يعاديه اليهود أنفسهم. وما حولت دعـوة احلـواريني اإلثـىن عشـر مـن "اليهـود  إىلالضالة" 
اه إميـان جديـد تبنـ إىلاملسيحيني" من جمرد دعوة بسيطة تسعى لتحقيـق ايـالص لليهـود مـن عنـتهم، 

بــولس الرســول ربيــب الفكــر اليــواىن والفلســفة الرواقيــة، واملــواطن ىف العــامل الرومــاىن الزاخــر آبهــة املثــل 
اليوانية وطابعها اإلنساىن حيث متـوت مث تبعـث لت لـيص مستضـعفيهم مـن األمل. فبـولس هـو الـذى 

ة صـلب املسـيأ "السـيد ول البشر، وعلى أهنا رسالة خالصي  إىلفهم املسيحية ابعتبارها دعوة عاملية 
هــذا الفهــم العقيــدة األلفيــة القائلــة ةن املســيأ  إىلاإلهــى" لفــداء املــؤمنني هبــا  وقــد أضــا  "يوحنــا" 

ســو  يعــود ىف آخــر الزمــان لــيحكم البشــرية حكمــا زمنيــا ألــ" عــام يســودها ا ســتقرار والســعادة و 
 ن منها آدم اجلديد.يهيمن عليها اإلميان املسيحى ووةهنا تولد اثنية بعودته، فيكو 

وبينما حتررت املسيحية على يد بولس من إمث العنصـرية الـذى ميـز اليهوديـة، فإهنـا وقعـت ىف 
عقيـــدة التثليـــث بكـــل بنائهـــا امليتـــافيزيقى املعقـــد مـــن األب  إىلب ـــر التعدديـــة والطبـــائع املروبـــة وصـــو  

عقيـدة "واثوليكيـة" مث  إىلحولـت وا بن والروح القدس، والت قامـت الكنيسـة برعايتهـا، ومحايتهـا فت
"أرثوذوســية" يصـــعب ايـــرو  عليهـــا وإ  وــان اإل ـــام ابهرطقـــة ومـــن مث النبــذ واحلصـــار، فلـــم تواجـــه 

م"  الـــذى أنكـــر حماولـــة أريـــوس التوحيديـــة "العقيـــدة 325حتـــد  وبـــريا وخصوصـــا بعـــد جممـــع نيقيـــة "
عتبارهـا ليسـت إ  هرطقـة، هنـ  اإلمرباطـور األريوسية" القائلة ابلطبيعة الواحدة البشرية للمسـيأ" اب

قسطنطني مبهمة قمعها توطيدا لسلطانه الزمىن رغم قناعته هو الش صية "العميقة" بصـحتها، األمـر 
الـــذى أوقـــع املســـيحية ىف أســـر اهيمنـــة "الكنســـية" الـــت هنضـــت رقيبـــا علـــى إميـــان املســـيحيني ووويلـــة 

 ومؤسس الكرسى الرسوىل "القديس بطرس". للمسيأ على األرض، حسب إميان احلوارى األشهر
"ملســـيحية بـــولس"، الـــت صـــاغت العصـــور الوســـطى، جـــاء انســـحاهبا وإزاء الطبيعـــة التارخييـــة 

إثــر عــدة اختــزا ت علميــة وفكريــة ونفســية اســتمرت عــرب قــرون النهضــة واإلصــالح تــدرقيا ودمــو ، 
ة موقعهــا للعقــل/ العلــم/ اإلنســان احلــديث اهــام  نروــ إىلمــن بــؤرة التــاري  الغــرىب الــديىن، والتنــوير، 

الذى ادعى احتالل موقع هللا ىف الكون وأخذ ينشـر دينـه املـدىن/ العقلـى اجلديـد الـذى أنتجتـه جتربـة 
ومـن مث فالعامليـة الغربيـة الراهنـة هـى عامليـة احلداثـة،    احلداثة الغربية وحاولت فرضه ونموذ  عـاملى.
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ىف الدائر حول حـق تفسـري التـاري  وقيادتـه هـو بـني اإلسـالم واحلداثـة، عاملية املسيحية، والصراع الثقا
  املســيحية، بقــدر مــا أنــه بــني اإلميــان اإلســالمى العقــالىن / التــوفيقى، وبــني الوضــعية املتطرفــة الــت 

 رةية واملة للوجود وليس فقط للعامل الطبيعى. إىلأحالت العقالنية 
م وــدين بــاوى ميتلــت عقالنيتــه اإلميانيــة، وعبقريتــه فالصــراع اجلــوهرى إذن يــدور بــني اإلســال

اياصـــة بـــه، ورةيتـــه الوجوديـــة املميـــزة لـــه ىف التعامـــل مـــع قضـــا  احليـــاة والبشـــر، وبـــني احلداثـــة وهويـــة 
جديدة للغرب متكن بفضل ما أنتجته من موارد القوة، ومن دعاوى التفوق، من السيطرة، أو حماولـة 

مل، والتحكم ىف مصائر أغلب مجاعاته وحضاراته حتت دعوى التفـوق السيطرة، على أغلب أحناء العا
العنصرى ىف البداية، وهبد  نشر احلرية ىف النهاية. فاحلداثة الت وانت قـد أهنـت التعصـب األوروىب 
القروسطوى الذى يا وتروز حول الصليب، أسرعت بتفجري تعصب جديد أقوى وأفعل يأوـز حـول 

صـليب عصــرى جديـد حيتـل الغــرب حتـت لوائــه  إىلأو حييلهـا ىف احلقيقــة احلريـة بـديال عــن الصـليب، 
موقع املروز السياسى، واملرجع احلضارى، واملعيار األخالقي الذى حيوز، ليس فقط مقومـات الرسـالة 

اآلخرين ولو اضطر، ألجل هذه الغايـة النبيلـة،  حـتالل بعـ   إىلالعاملية، بل والقدرة على إبالغها 
يــــت بعــــ  جمتمعــــا م، لبضــــعة عقــــود مــــن الــــزمن، طاملــــا أن الغايــــة وونيــــة وحضــــارية دوهــــم، أو تفك

 مدينتهم أو حتضريهم لتلقى رسالته العاملية. ومن مث فهى عاملية غائية ونفعية. إىلوإنسانية،  د  
بنيـو ً ىف شـريعته، وىف حيـاة نبيـه،  ،وىف املقابل تبدو عاملية اإلسالم مكواً أصيالً ىف عقيدته 

ــــة الراشــــدة، ومــــا جتلــــت ىف حروــــة الفتــــوح  فهــــ ى واضــــحة ىف القــــرآن وىف الســــنة وىف التجربــــة التارخيي
زمنهـا، بـل وىف شـكل بنــاء الدولـة وتنرـيم ايالفــة  إىلاإلسـالمية بكـل شـروطها ومــا أحـاط هبـا قياســا 
واألمـــم بـــل وامللـــل األخـــرى داخـــل احلضـــارة العربيـــة  وخصوصـــا ىف عالقـــة العنصـــر العـــرىب ابلشـــعوب

اإلســالمية. ويشــهد علــى ذلــت الــدور الــذى لعبــه اليهــود ىف التجــارة والثقافــة، واملســيحيون ىف احلكــم 
والثقافة خاصـة ىف حروـة الأمجـة عـرب جامعـة املـةمون، وحاضـرة األنـدلس، حيـث تنبـع أصـالة "العامليـة 

معــــــامل عهــــــد "وونيــــــة الــــــوعى اإلســــــالمى" و"اإلســــــالمية" مــــــن مكــــــوات ثــــــال  أساســــــية تشــــــكل 
 .  والتسامأ  ت ال " بني هللا واإلنسان، وهى العقالنية، واألممية،ا س

 
فهــى أصــل العهــد وأساســه، إذ لــو  العقــل اإلنســاىن، مــا محــل اإلنســان أمانــة الوجــود،  أمةةا العقالنيةةة

ومســ ولية عمــارة األرض، فــالتكلي" اإلهــى حبمــل األمانــة قــرين العقــل اإلنســاىن القــادر علــى إدراث 
أى منـذ حلرـة يبدو العقل واضأ القسمات ىف شريعة اإلسالم منذ الوهلـة األوىل،  حدودها. ومن مث
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.. حممـــد  يشــهد املــرء "أن   إلــه إ  هللاعنــدما لشــهادتني اللتــني متــثالن ابب الــدخول إليـــه النطــق اب
وـذلت أللوهيـة، والنبـوة، و يـة ملعـىن االعقالن اتفهومـبشكل رائـق املجسد ففى اإلسالم تترسول هللا". 

  ؛، واألخالقاإلنسانية
فاد ىف ا سالم هـو الواحـد األحـد الـذى لـيس ومثلـه شـىء واملنـزه عـن وـل بشـرية أو نسـبية 

ا عتقاد اإلسالمي  يوجد ىف أو مماثله للكون أو املاد ت أو الكائنات املتحولة الفانية. و  أو نقص
وان حيث الرب يعشق ويسـرق ويتـآمر املالمأ البشرية لإلله وما ىف أساطري اليما ينم أو يقأب من 

ايطـة. ولـيس ومـا ىف األسـاطري التوراتيـة  دوخيدع ويغـدر وخيضـع لقـوانني عامـة تنـزل بـه العقـوابت عنـ
وينتـزع منـه الوعـد العنصــري  هحيـث يصـارع الـرب اإلنسـان فيــنق  اإلنسـان علـي الـرب ليكسـر ســاق

ى حـت اليـوم. ومـا رفـ  اإلسـالم رفضـاً لتفكـري اليهـودلوغري األخالقي والذي ميثـل فلسـفة عنصـرية 
نـه ىف املسـيحية بصرحياً قاطعاً أية حماول يلق صـلة عضـوية بـني اإللـه واإلنسـان ومـا ىف صـلة الـرب إب

ومــا صــاحبها مــن نرــر ت عـــن الطبيعــة الواحــدة والطبيعتــني أو عـــن التثليــث، فــاد يف اإلســالم هـــو 
وعلى هذه الرةية يؤسـس  د ىف دين أو عقيدة أخري.الكمال املطلق أو الوحدة املطلقة وما مل تتجس

عــــاملى الشــــهادة والغيــــب، فــــاد وحــــده هــــو ســــيد اإلســــالم فصــــال مطلقــــا بــــني الســــماء واألرض، أو 
العـــدم: خلـــق و يســـرى علـــيهم قـــانون الوجـــود فاألبـــد، أمـــا ســـواه مـــن ايالئـــق  إىلامللكـــوت مـــن األزل 

النـــار، وإن تراوحـــت التفاصـــيل داخـــل هـــذا  فحيـــاة، مث مـــوت فبعـــث للحســـاب مث خلـــود ىف اجلنـــة أو
مالبســـات احليـــاة حيـــث طـــول العمـــر أو قصـــره، وســـعة  وأالقـــانون الوجـــودى ســـواء ىف شـــكل ايلـــق 

 الرزق أو ضيقه.
بشــر خــالص   يوجــد فيــه أى مكــون إهــى، ولــيس لــه أى صــفة قدســية، ىف اإلســالم  والنةةي

نـــذر مـــن الضـــالل ولـــيس هـــو ابملـــنجم الـــذي ، وهـــو املبشـــر ابهـــدى واملوإن متتـــع ابلكمـــال األخالقـــى
اجيـــب الـــت تشـــل العقـــول و ـــو  ل الضـــمائر حصـــاحب ايـــوارق واألبيكشـــ" الطوالـــع واألســـرار و  
ون ويعجزون، بل خياطبهم من حيث يعقلـون ويتـةملون ومـن مث القـدرة فوختاطب الناس من حيث خيا

لوا تعــاليمهم ومزجوهــا مبــا شــاءوا مـــن وقــد مــات األنبيــاء األقــدمون، ألن النـــاس بــد   .علــى أن مييــزون
أهــوائهم، و  يكــاد يــدعي أتبــاعهم أن لــديهم وتــبهم يف صــور ا األصــلية، ووــذلت نســي النــاس ســرية 
هــؤ ء األنبيــاء، و  يكــادون يعثــرون علــى وقــائع حيــا م الصــحيحة، بــل يصــعب اجلــزم أحيــاا وثــرية 

، وما جاءوا به يف حيا م من األعمال. ووـذلت بزماهنم الذى عاشوا فيه، أو مكاهنم الذي ولدوا فيه
من املستحيل أن يعر  النـاس اليـوم ، ويـ" قضـي هـؤ ء األنبيـاء أ م حيـا م، ومـاذا أمـروا بـه ومـاذا 
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هنـوا عنــه، وذلــت هــو مــو م. أمـا نبينــا حممــد "ص"، فــال يــزال حيـاً ألن هدايتــه حيــة تشــع مــن القــرآن 
ه األصــلية، مل ينــل التغــري حــر  مــن أحرفــه أو نقطــة أو فصــلة أو الكــرمي الــذي أنزلــه هللا عليــه ةلفاظــ

الكهولـــة، أى  إىلحروــة مــن حرواتــه، و  نقــول آيــة مــن آ تـــه. و  تــزال مراحــل حياتــه مــن الطفولــة 
"سريته" ومجيع أعماله وأقواله منـذ بعثتـه أى "سـنته" مدونـة حمفوظـة يف الكتـب علـى مـا مضـي عليهـا 

وح سرية حممد "ص" وسنته، ووذلت ومن حف   الكتاب العزيـز الـذى من السنني الطوال. ومن وض
نـزل بـه "القـرآن الكـرمي"، يبقــى اإلسـالم حيـا ىف التـاري  فاهـدى قــائم   يـزال نقيـا ىف اللـوح احملفــو ، 

 والنموذ  حى   يزال ملهما وحمفزاً  للقلوب والعقول. 
بـه جريـرة  قو  تلحـ هعلـى فعلـىف اإلسالم خملوق عاقل له ضمري مس ول حياسـب  اإلنسانو 

التوحيد اإلسالمي قد أوـد إنسـانية فخارجه عن إرداته ووعيه سواء قبل مولده أو بعد إنتهاء حياته. 
فـــتم بـــذلت التحريـــر املطلـــق لإلنســـان مـــن العبوديـــة وا ســـأقاق ، اإلنســـان عنـــدما أوـــد األلوهيـــة د

األب املثلـث  إىلو  لالبن املنسوب  الوثنية، وما ىف املعتقداتاملادي. فليست العبودية للبطل اإلله  
 الوجوه وما ىف املسيحية. بل هو رب واحد أحد  رب سواه. 

و  يوجــد ىف اإلســالم مــا يســمى بـــ "ايطي ــة األوىل" أو "األصــلية" الــت يولــد هبــا اإلنســان، حســب  
أعمـل إرادتـه احلـرة  ا عتقاد املسيحى الغالـب "الكـاثوليكى" ووةنـه مكبـل بقيـد   خـالص منـه مهمـا

أو اســـتكمل جوانـــب اإلميـــان إ  بشـــفاعة امل لـــص/ املســـيأ، ورعايـــة الكنيســـة وويلـــة املســـيأ علـــى 
األرض. ومـن مث فاإلسـالم يــرف  فكـرة الوســاطة بـني هللا واإلنسـان ليبقــى األخـري مســ و  عـن فعلــه،  

ــــ ومـــا يـــرف  ســـلطة الكهنـــوت ورقابـــة خارجيـــة علـــى اإلميـــان الفـــردى احلـــر ليبقـــى  اإلنســـان مالكـــا ل
"حريتــــــه" ومهيمنــــــا علــــــى مصــــــريه ايــــــاص ووجــــــوده احلــــــى حــــــت يكــــــون مســــــتحقا جبــــــدارة لوظيفــــــة 

    ."ا ست ال "
ىف اإلسالم تنه  على قاعدة توازن راس  بني أوثـر مـن ثنائيـة، وعلـى اوثـر مـن  واألخالق

 املعـــامالت صـــعيد، فهـــى أخـــالق الضـــمري ىف مواجهـــة الضـــرورة، إذ أتسســـت الشـــريعة اإلســـالمية ىف
ــــار والعفــــو  وقواعــــد الســــلوث ومعــــايري األخــــالق علــــى روــــائز الصــــدق والتواضــــع والرمحــــة والــــرب واإليث
واإلحسان ووبأ مجاح الشهوات ونقاء الضمري وسالمة الوجدان. وهى أخالق احلـق والواجـب معـا، 

ةرسـى قواعـد جعل هذا الضمري مؤتلفا مع الطبيعـة البشـرية   يشـذ عنهـا، ف إىلحيث سعى اإلسالم 
األخـــالق علــــى أســــاس مــــن تـــوقري احليــــاة وإعــــالء الكرامــــة اإلنســـانية، ونرــــم العالقــــات ا جتماعيــــة 
والواجبـــات اإلنســـانية علـــى أســـاس مـــن املســـ ولية املتبادلـــة بـــني النـــاس. وهـــى أيضـــا أخـــالق الشـــاهد 
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حـدود الـدنيا والغيب معا، إذ   يق" اإلسالم حبدود الثواب والعقاب وإطار للفعـل األخالقـى عنـد 
فقـــط، بـــل أنـــه ربـــط مـــا بـــني الـــدنيا واآلخـــرة، وجعـــل اآلخـــرة متممـــة للـــدنيا حيـــث القصـــاص العـــادل 
واملطلق ممن أفلتوا جبرائمهم من عدل الدنيا النسىب، وحيث الثواب الكبـري ملـن صـربوا علـى ظلـم الغـري 

ن واحليـــاة بـــرابط مـــن هـــم، وووالـــوا رهبـــم ىف القصـــاص مـــن ظـــامليهم، ومـــن مث يـــربط اإلســـالم بـــني الـــدي
الوحدة وا تساق، صانعا لتوازنه احملكم بني إهامات الـروح، ونـوازع اجلسـد ووال ـا أصـيل ىف تكـوين 

الســماء فـال يفت ـت أيهمـا علـى اآلخــر، و   إىلاألرض، واملشـدود بروحـه  إىلاإلنسـان النـازع جبسـده 
ان حبق ديـن الفطـرة وختـام رسـا ت يتنكب اإلنسان ىف سبيل أحد ا التنكر لآلخر أو معاداته، فك

 السماء. 
فتجســد جــوهر عهــد ا ســت ال ، إذ املســت ل" هــو اإلنســان رمــز اإلنســانية   أمةةا األمميةةة

ولهـــا.. قبائلهـــا، وشـــعوهبا، وأممهـــا،   قبيلـــة أو شـــعب أو أمـــة بـــذا ا. وعنـــدما اســـتةثر بنـــو إســـرائيل 
نســفوا جــوهره. وعنـدما نــزل اإلســالم علــى  مبلكيـة العهــد، فــإهنم قـد أبطلــوه ىف اللحرــة نفســها ألهنـم

العــاملني.. هكــذا قــال القــرآن، وهكــذا دعــا حممــد. وحــت  إىلالعــرب وــان واضــحا أنــه وحــى ورســالة 
عندما توفاه هللا، وان قد استقر ىف ضمري املسلمني وةمة وليدة أهنا "أمة النىب" أى قومه فقـط، وأمـا 

ن ويكــون. وقــد أحســن ايلفـاء األولــون فهــم جــوهر أمـة اإلســالم فهــى العـامل ولــه حيــث وــان اإلنسـا
وـل البشـر واألمـم،   مـن أجـل فـرض   إىلالعهد فلم يتوانـوا عـن تنفيـذ بنـوده، وحماولـة إبـالا الـدعوة 

اإلســالم علــى النــاس، بــل لتمكيــنهم مــن ا ختيــار الصــحيأ مــا وــان يقضــى أو  حتريــر إراد ــم ممــن 
 حيكموهنم، مث عرض الرسالة عليهم. 

  املســـلمون األوائـــل هبـــذه املهمـــة ىف مواجهـــة أمـــم عريقـــة، وإمرباطـــور ت جبـــارة، وقـــد هنـــ
وجيوش جرارة، فلم يرهبوهم، ألهنم  حتلوا ابلشجاعة الـت يوفرهـا هـم اإلسـالم، واإلصـرار الـذى ميليـه 
عهــد ا ســت ال  والــذى قســد نوعــا مــن التوفيــق بــني عبوديــة اإلنســان د، وســيادته علــى الكــون  

قعل من هذه العبودية شرطا لتلت السيادة. وما يصوا فهما رائقا ملعىن "اجلهـاد" ومبنـاه،  وله، بل
إذ يقــــيم تــــوازا رائعــــا ودقيقــــا بــــني طــــرىف الثنائيــــة الوجوديــــة األساســــية "احليــــاة واملــــوت". فاجلهــــاد ىف 
 اإلســالم مشــروع إنســاىن حضــارى شــامل يبــدأ جبهــاد الــنفس لردهــا عــن ضــعفها وشــهوا ا حبثــا عــن
طهار ــا وســالمتها وخالصــها مــن النفــاق وا زدواجيــة ليتســىن هــا أفضــل ممارســة لـــعهد ا ســت ال  
الذى يبقى رسالة مقصودة لذا ا، وعمل واجـب علـى مسـلم د. ومـن مث تصـبأ حليـاة اجملاهـد قيمـة 
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ون املـوت عــرب اجلهـاد "العســكرى" الــذى ينغلـق عليــه املتطرفــ إىلىف ذا ـا، فهــى ليسـت جمــرد مــدخل 
واملتزمتــون، بــل رويــزة إلعــادة صــياغة عــامل الشــهادة الــدنيوى/ الــواقعى/ اإلنســاىن علــى النحــو الــذى 
يُرضى هللا. فإذا ما حتدى طواغيت البشر هذه الرسالة يكون قتاهم لتحرير إرادة اإلنسـان مـن الرلـم 

ـــن وا غـــأاب واجلـــرب علـــى هـــذه األرض، وهنـــا يُقبـــل املســـلم علـــى اجلهـــاد أمـــال ىف الن صـــر الـــذى مُيك  
املقهورين من التحرر واملشاروة ىف عمار الوجود، فإذا مل يتمكن من النصر، وـان لـه ثـواب الشـهادة، 

تفضـــيل املـــوت "الشـــهادة" مـــن دون تـــردد أو تعقـــل، ولكنـــه  إىلومـــن مث فاملســـلم الصـــحيأ   ينـــزع 
 يرضى به إيثارا د عند الضرورة القصوى. 

أن العــــام "الضـــرورى" احملـــيط بعهــــد ا ســـت ال . ذلــــت  جســــد اإلطـــاري، فالتسةةةامحوأمةةةا 
عـــل إرادة هللا هـــى املـــنرم واملراقـــب لعالقـــات اإلنســـان هـــو مـــا قالقـــوى ابلتوحيـــد و ا عتقـــاد الكـــامن 

ابيالق، وابجملتمع، وبذاته بل ابلوجود وله من حوله بكائناته العاقلة وغـري العاقلـة. ومـن مث فالتوحيـد 
إمكانية" أن تكون عاملية لكل األمم والشعوب، ولكنـه ىف الوقـت ذاتـه   " هو ما العقيدة اإلسالمية

فـرغم عقالنيـة اإلسـالم "حيتم" أو "يضمن" أو حت "يتصور" أن يكون اإلسـالم عقيـدة وـل البشـر.  
ليس حمتما أن قد القبول من ول البشر، فهناث من يعتقـدون ىف أد ن أخـرى، وهنـاث مـن وفطريته، 

 من األصل، فهل أيمرا هللا بقتل من   يعأفون به، أو يدينون بشـريعة أخـرى لـه، يرفضون وجود هللا
جملـرد أهنـم خيـالفون فهمنـا أو إمياننـا ؟ . وـال وهللا   يقـول اإلسـالم هـذا، فـال إوـراه ىف الـدين، وطاملـا 

فقـد  أن الرسالة قد وصلت إليهم، وأتود املسلمون من أحـد   يـرغمهم أو حيـول بيـنهم وضـمائرهم،
انتهـــى دور املســـلمني املطـــالبني آنـــذاث ابلتســـامأ مـــع عقائـــد امل ـــالفني ابلشـــروط الشـــرعية املعروفـــة.  
ذلت أن ا ختال  سنة وونية  بد من التعاي  معها وأ  استحال العامل دما ودمارا، وهو ما يتنـاىف 

 مع اإلسالم، ألنه ىف األصل يتناىف مع عهد ا ست ال .
ية دمج العامل ىف دين واحـد، أو جـنس واحـد، أو نسالم أو يتصور إمكامل يسعى اإلومن مث  

بنـاء طبقيــة روحيـة ونفســية حيتكــر أسسـها جــنس أو ديــن بـل اعــأ  حبــق اجلميـع يف الوجــود والتعبــري 
والنمــو وا زدهــار. مث ا نتمــاء إليــه عــن رغبــة ووعــى دون شــرط ســوى اإلميــان احلــر. فــإذا مــا انتمــي 

اجلــنس  ةفإصــرار اإلســالم علــى وحــد املســلم،وعليــه مــا علــي  لمســلم،مــا ل ءهشــ ص إليــه فلــه ابنتمــا
دينـا وونيـا حبـق فصـار   .مل يصاحبها ذلـت اإلصـرار علـى وحـده الـدين "التسـامأ""املساواة" البشرى 

متكــن مــن اســتيعاب األد ن الســابقة عليــه مــن أد ن الــوحى الســماوي، ومــن حفــ  األصــل املشــأث 
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ل والتعـاي  مـع غـري أهـل الكتـاب سـواء ىف العصـر النبـوى أو ىف العصـر الراشـد، بينه وبينها مجيعا، بـ
 حفرا للتنوع البشرى ايالق. أو ىف ما تال من أزمان،

أو لـــ "وونيـــة الـــوعى الـــديىن" "العبقريـــة الدينيـــة" وهكــذا ميتلـــت اإلســـالم امللكـــات الــثال  لــــ 
قلـوب وـل البشــر  إىليهـا الرغبـة ىف الوصـول وأوهـا القـدرة علـى خماطبـة عقـول البشـر "عقالنيتـه". واثن

". تسـاحمه"أمميته". واثلثها ا حأام العميق لضمائر ول البشر مبا حتويه من أد ن ومعتقدات مغـايرة "
فهــو ديــن عقــالىن يســتلهم أفضــل نــوازع الفطــرة اإلنســانية ويقــيم رســالته علــى أســاس العقــل البشــرى، 

وــل البشــر أينمــا وــانوا ألهنــم   إىلاملــؤمنني بــه تبليــن دعوتــه ومبادئــه الكليــة. وهــو ديــن إنســاين يكلــ" 
يــدرث أن ا خــتال  إنســاىن مجيعــا جــزء مــن عهــد ا ســت ال ، بــل جــوهر هــذا العهــد. وهــو ديــن 

ســنة وجوديــة، ويتســامأ مــع امل ــالفني ىف ا عتقــاد الــذين يرفضــون "الطبعــة اإلســالمية" للعهــد، مــع 
 فهم إبراد م، وطاملا احأموا احلدود الشرعية املقررة. بقائهم شرواء فيه طاملا اختاروا مواق

هــذا  موضــوعوأص ــلت عامليتــه هــى " وونيــة اإلســالم" تورســالــت  " امللكــات الدينيــة "ه هــذ
وقفاتنــا عنــد مكوا ــا الــثال  ىف مباحــث ثــال  متعاقبــة أوهــا  إىلالفصــل الثالــث، حيــث نــو  الفصــل

.. جهاد حضارى". أمـا اثلثهـا  اواثنيها بعنوان "العامل حميطبعنوان: "العقل حمورا... توازن وجودى". 
 ". تعاي  إنساىن.. التسامأ منهجا فهو "

 
 

 املبحث األول:
 ا .. توازن وجودىالعقل حمور 

 
وجـود هللا يف اإلســالم قضـية فطريــة ميكـن لكـل واحــد أن يهتـدى إليهــا مبجـرد أن ينرــر يبقـى 

طـــر تقلـــه الســـحاب الثقـــال، أو يشـــاهد حلرـــة مـــيالد أم املو يالحـــ  الســـماء، أو يـــرى اجلبـــال أ إىل
لوليـــدها لـــيس فقـــط بـــني البشـــر بـــل وحـــت ىف مملكـــة احليـــوان األعجـــم حيـــث تلمـــس ىف عالقـــة األم 
بوليــدها بــني وــل صــنو  احليــواات العالقــة نفســها الــت تنشــة وتنمــو بــني البشــر وذلــت ألهنــا عالقــة 

الصــانع ىف صــنعه وهــذا هـو هللا الــذى تطلقــه ألســنة  فطـرة وونيــة ولــيس فقـط إنســانية، تلــت الــت بثهـا
يق  تمــن   يؤمنــون بــه ىف حلرــات صــدق مــع الــذات عنــدما حيــد  مــا هــو غــري مــةلو  قبــل أن يســ
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عقلهم املغرور متغلبا على فطر م  فيعودوا للمراء خار  حـدودها حـول وجـود هللا أو أنبيائـه أو وتبـه. 
مصـــدر خـــارجى بـــل جمـــرد استقصـــاء  إىلل إدراث ســـليم، و  تعلـــيم بـــ إىلفـــاد ىف اإلســـالم   حيتـــا  

يثقــل حممــد "ص" علــى املــؤمنني بالهــوت ولــذلت مل  الــذات وإرهــا  الســمع لصــوت الضــمري احلــى.
معقد   يستقيم مع الفطرة و  ميكن للفـرد العـادي أن يفهمـه بسـليقته وطبيعتـه وإيـا  بـد أن يُعـر   

احلقـائق الكونيـة الكـربى الـت  إىليستسغه، بـل لفـت نرـرهم فقـط  به .. وأن ُيسقاه جرباً حت وإن مل
  ميكن إدراوها أو فهمها أو تقديرها من دون وجود هللا الـذى يصـبأ هنـا أصـال لكـل علـم، ومنبعـا 

 لكل معرفة ابلكون والطبيعة واإلنسان. 
سـت ال  هللا رهن حريته ىف ا ختيار، ومعادل ألمانـة ا  إىلوهكذا يصبأ طريق اإلنسان  

على األرض. وتكتسب النبوة طابعها اإلنساىن فيصري النىب حامال لرسالة وونية وفطرية، ولكنه بعيد  
وـــل البعـــد عـــن صـــورة هللا، و  ميثـــل وســـيطا وجـــود  بـــني هللا واإلنســـان.  ومـــا تكتســـب األخـــالق 

ض، حيـث يعـي  اإلنسانية طابعها التوفيقى الضرورى بني متطلبات عامل الشاهد هنا علـى هـذه األر 
حاجــات اجلســد، وبــني متطلبــات عــامل الغيــب، هنــاث ىف الســماء حيــث يطمــأ  إىلاإلنســان خاضــعا 

 أصل الوجود وغايته.  إىلالسمو على حاجاته وإرضاء أشواقه الروحية املتطلعة  إىلاإلنسان 

ة وتعادليـــ، صـــفاء النبـــوة عـــرب جتســـيدها اإلنســـاىن، و عـــرب التوحيـــد املطلـــق ومـــن نقـــاء األلوهيـــة
تتةود لإلسالم عقالنيته ومن مث وتوازن األخالق بني املثالية واملادية، ، بني حريته ومس وليته اإلنسان

وقفاتنــا عنــد "جــوهر" هــذه  إىلوىف الصــفحات التاليــة نــو  قدرتــه علــى جتديــد الــزمن، وإهــام اإلنســانية.
 نسانية" و"األخالق".العقالنية الت تتجلى على مستو ت أربع هى "األلوهية" و"النبوة" و"اإل

 
  اإلسالمية عقالنيةخصوصية ال: األلوهية .. نقاء التوحيد و  أوال  

عندما ظهر اإلسالم يف اجلزيرة العربية وان عليه أن يصحأ أفكاراً وثرية   فكرة واحـدة عـن 
ز دات الذات اإلهية، ووان عليه أن قرد الفكرة اإلهية من أخالط شت من بقـا  العبـادات األو  و 

غلو   يتفق مع جوهر "األلوهية"، فسعى  إىلاملتنازعني على أتويل الد ات الكتابية، والت أفضت 
حقيقتـــه الصــافية بعــد أن رانــت عليـــه  إىلنبينــا الكــرمي "حممــد" بـــل اضــل ىف ســبيل رد ذاث اجلــوهر، 

الــــرةى الدينيــــة ، مكرســــا لعقيــــدة التوحيــــد الــــت مثلــــت أوثــــر أصــــوله األو  إىلتصـــورات   تنتســــب 
 اوتما ، وأوثر العقائد تنزيها د. 
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 .من العقل والعلم معـاا إقابيا   تصادميا موقفىف اإلسالم الرةية التوحيدية وقد أفرزت هذه 
يؤمن إبمكانية العلم قدر إميانه بوجـود هللا، وبوحـدة العـامل الطبيعـى، ولكنـه وـذلت موقـ" تـوازىن غـري 

عرفـة الكـون الشـامل، ملة الطبيعة، و  قعلـه طريقـا وحيـدا إلدراث هللا أو متعال، يضع العلم ىف مواجه
العقالنيــة اإلســـالمية الـــت نــدعوها هنـــا بــــ "العقالنيــة الكونيـــة الشـــاملة". وهنـــا خصوصـــية وتلــت هـــى 

 عقيدة التوحيد.النابعة من موجزة  ستكشا  مصادرها أربع وقفات 
 

 ة نقاء التوحيد .. التنزية املطلق 1
يوجد ىف ا عتقاد اإلسـالمي مـا يـنم أو يقـأب مـن املالمـأ البشـرية لإللـه ومـا ىف أسـاطري   

اليوان حيث الرب يعشق ويسرق ويتآمر وخيدع ويغدر وخيضع لقوانني عامة تنزل بـه العقـوابت عنـد 
و  ايطة، حيث ةد اآلهة اساً والبشر:  "هم نزوات البشر، ولكـن لـديهم قـدرات اآلهـة، ووـان تـزا

اآلهــة ابلنــاس وتناســلهم أمــراً مقــرراً ومةلوفــا، ووــان بعــ  آهــة اليــوان يــتقمص شــكالً بشــر ً ليتصــل 
ا تفي  به امليثولوجيـا ابمرأة مجيلة، ووان ميكن  بن هذه املرأة أن يكون "نص" إله" ا  على حنو م

 .(1) اليوانية

ة إ  طبيعــة الوجــود دون طبيعــة هللا، وأمــا الفلســفة اليوانيــة "الطبيعيــة" فقــد اجتهــت ىف البدايــ
فتحدثت عن "خليقة حية بـدون خـالق حـي" حـت جـذهبا أوسـانوفان إ  فلسـفة الشـرق وإ  فكـرة 
"العــامل الواحــد يف رعايــة اإللــه الواحــد". فقــال إن مــرد الكــون د، وبــدأ الفكــر اليــواين يســلم ابلفكــرة 

هنايــة" فهــو العقــل الــذي يهــيمن علــي العــامل واجلســم  الشــرقية عــن التوحيــد "هللا واحــد   بدايــة لــه و 
الـــذي يكـــون العـــامل. وســـ ر أوســـانوفان مـــن تصـــوير هللا علـــي صـــورة البشـــر وتبعـــه فيثـــاغور  فـــآمن 
ابلوحـــدة غـــري املرئيـــة د وقـــال إن العـــامل املرئـــي صـــورة شـــوهاء لنـــور هللا، ولكنـــه مـــز  فكرتـــه ابلفلســـفة 

سـقراط الـذى قيـل إنـه "أنـزل الفلسـفة مـن السـماء إ  األرض" اهندية عن تناس  األرواح. مث وانـت 
. وعنــــدما حــــاول أرســــطو، أوــــرب (2)واجتــــه ابهتمامــــه إ  عقــــل اإلنســــان دون البحــــث يف أســــرار هللا 

الفالســـفة املـــؤهني، جتـــاوز األســـاطري اليوانيـــة، ووـــذلت النزعـــة الطبيعيـــة ىف الفلســـفة، ابجتـــاه اإلدراث 
ع حـدودا لعلمـه أو إرادتـه، إذ اعتقـد ىف أن هللا   يعقـل ذاتـه و  يعقـل مـا العقلى لأللوهية، فإنـه وضـ

ـل  عـن  دوهنا. ويتنزه عـن اإلرادة ألن اإلرادة طلـب يف رأيـه، وهللا ومـال   يطلـب شـي اً غـري ذاتـه، وق 
علم الكليات واجلزئيـات ألنـه حيسـبها مـن علـم العقـول البشـرية، و  يعـين ابيلـق رمحـة و  قسـوة ألن 

 . (3)ايلق أحرى أن يطلب الكمال ابلسعي إليه 
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املسيحى منه  –الأا  اليهودي  إىلورغم أن اإلسالم ودين يبقى، من مجيع الوجوه، أقرب 
الد ات الكربى ىف أسيا مثل اهندوسية أو البوذية والكونفوشيوسية. حيث يفأض أن األد ن  إىل

ترا  ديىن واحد، إ  أن النزعة التوحيدية ىف  إىلتنتمى اليهودية واملسيحية واإلسالم ـ   –الثالثة 
اإلسالم تبقى أوثر عمقا واوتما . ذلت أن التصوير القرآىن لـ "هللا" يبعد وثريًا عن تصور "يهوه" 
يف الكتاب املقدس لليهود: "ففي الدين القبلي األول للعربانيني وان "يهوه" ينزل املصائب أو ينعم 

حد ما ووةن  إىلالنساء وفقاً ملشي ته وحسب، ووان ذلت أحيااً بصورة تعسفية النعم على الرجال و 
هناث عداء ش صى. أما حني يقضي "هللا" ىف اإلسالم بغرق إنسان مثال، فهو   يفعل ذلت 

 إىلسنة الطبيعة أو الناموس األعرم، وأقرب  إىلبسبب عداء ش صي. بل إن صورته هنا أقرب 
نبياء العربانيني املتةخرين يدعون إليه، إذ يتعا  يف ذلت متاما على مجيع الرب األعلى الذى وان أ

"ألن أفكاري ليست وما يقول سفر أشعياء املفاهيم البشرية احملضة لل ري والشر، وللصواب وايطة  
ي أفكاروم و  طرقكم طرقي يقول الرب. ألنه وما علت السماوات عن األرض هكذا علت طرق

 . (4)" عن أفكارومعن طرقكم وأفكاري 
وقد عبد اليهود اإلله ابسم "إيل" أي القوي يف اللغة اآلرامية، غري أهنم لبثوا زمااً يصفون  

"اإليل" ابلصفات البشرية ويقبلون نسبة القرابة اإلنسانية إليه. وما يف اسم عمائيل من "العمومة" 
ظلوا إ  ما بعد أ م موسى عليه أو "إيل أب" من األبوة وغري ذلت من أواصر األسرة البشرية. و 

السالم ينسبون إ  اإلله أعمال اإلنسان وحرواته، فذوروا انه وان يتمشى يف اجلنة وأنه وان يصارع 
. وقد وصفوه يف وتبهم املقدسة فقالوا (5)دفن موسي حينما مات يف موآب  وأيول ويشرب وأنه

يتمشى يف ظالل احلديقة ليتربد هبوائها وأنه  عنه مرة أنه حيب ريأ الشواء وقالوا عنه مرة أخرى أنه
خيا  من مروبات اجلبال وما خيافها جنوده، وظلوا ردحا من الدهر وهم يسوون بينه وبني "عزازيل" 

 . (6) الشيطان بذبيحة مثلها إىلشيطان الربية فيتقربون إليه بذبيحة ويتقربون 
لى موسى، غري أن يهوه  يف خميلتهم هو مث عبد اليهود اإلله ابسم "يهوه" بعد نزول التوراة ع

إله شعب إسرائيل، وهي صورة بعيدة عن الوحدانية يشأث معها آهة وثريون تعبدها األمم الت 
جاورت العربيني يف أوطان نشة م وأوطان هجر م، ولكن "يهوه" يغار منها و  يريد من شعب 

سرائيل لنفسه بني سائر الشعوب وأن يستةثر إسرائيل أن يلتفت إليها، ألنه يريد أن يستةثر بشعب إ
شعب إسرائيل به ألنفسهم بني سائر اآلهة، ووان إذا غضب منهم  لتفا م إ  غريه يقول هم 
على لسان النىب أرميا: "إن آابءوم قد ترووين وذهبوا وراء آهة أخرى وعبدوها وسجدوا ها وإ ي 
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رب: وأعطيتهم قلبا ليعرفوا أين أا الرب فيكونون   شعبا ترووا وشريعت مل حيفروا ... " مث يقول ال
وأا أوون هم إها". فلم يكن العربيون ينكرون وجود اآلهة الكثريين غري إههم الذي يعبدونه نرة 
ويأوونه نرة أخرى. ولكنهم وانوا حيسبون الكفر به ضراب من خيانة الرعية مللكها واعأافهم 

لوث القائمني ابمللت يف أرض غري أرضه وبني رعية غري رعيته، وإذا ترووا "يهوه" ابلطاعة لغريه من امل
حينا من الزمن مث آثروا الرجعة إ  عبادته فإيا يرجعون إليه  عتقادهم ابلتجربة املزعومة أنه أقدر 

 .(7)على النكاية هبم وأن اآلهة األخرى عجزت عن محايتهم من س طه وانتقامه" 

كفر يف اإلسرائيلية ومعين اييانة الوطنية يف هذه األ م، فكانت للشعوب آهة ووان معين ال
يؤمن اإلسرائيليون بوجودها، ولكنهم حير مون عباد ا وتحرمي ا نتماء إ  دولة أجنبية. فرب الشعب 

طان أحق بو ئه وعبادته من األرابب الغرابء. ومن تتبع نعوت "يهوه" من أوائل أ م العربيني يف أو 
مل يتبني من تلت النعوت أهنم  –أواخرها قبل عصر امليالد املسيحي  إىلنشة م وأوطان هجر م 

وس عوا أفق العبادة هذا اإلله، و  أهنم وسعوا جمال احلروة عندهم، بل إنه ليتبني من نعوته السابقة 
بعد جيل، فكان شعبه  والالحقة أهنم وانوا يضيقون أفق عبادته وحيصرون جمال احلروة عندهم جيال

امل تار يف مبدأ األمر عاما شامال لقوم إبراهيم، مث أصبأ بعد بضعة قرون حمصورا مقصورا على قوم 
يعقوب بن إسحق، مث أصبأ بعد ذلت حمصورا مقصور على قوم موسى، مث على أبناء داود وعلى 

امل لص هم يف آخر الزمان" من يدينون لعرشه ابلو ء، ... ومن ذريته وان ينبغي أن يرهر املسيأ 
(8). 

علي  إىلأن فهموا "الوحدانية" الت تتع إىلومجد العربيون على عقيد م، وظلوا علي ذلت 
الشبيه والنرري يف أ م أشعيا الثاين القائل بلسان الرب: "مبن تشبهونين وتسوونين ومتثلونين لنتشابه 

 هو األول منذ القدم، وهو امل رب منذ البدء ؟" ... وهو الذي شدد النكري عليهم قائال: "إن هللا
ابألخري". ونعي عليهم أن يعبدوا صنمًا "يرفعونه علي الكت" وحيملونه ويضعونه يف مكانه ليق" 
يف موضع و  يربحه، ويناديه الداعي فال قيب". ووان سقوط الدول الكبرية يف عهد أشعيا الثاين 

د تداعت اببل ومصر وآذنت فارس ابلتداعي وا نقسام، مؤذا ابقأاب يوم إسرائيل املوعود. فق
فتجدد رجاء إسرائيل يف ملت العامل، وفسروا سقوط الدول الكربى بغلبة "يهوه" عليها وعقوبته ها 

أن رهبم يبسط ظله علي األرض  –ألول مرة  –علي ما أسلفت من اإلساءة إ  شعبه، و ح هم 
 .(9) د قريبوأن يوم ايالص املوعود ج مبا رحبت،
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ومل يتقبل اليهود أبدًا فكرة ايلود، فحت عهد املسيأ وان "الص ُدوقيون"   يزالون          
يرفضوهنا. ويقرر "موسي بن ميمون" أورب مفكر يهودي ظهر يف العصور الوسطي: "أن ايلود 

ن ذلت، فكرة غري ذات موضوع، ألهنا تنق  نفسها بنفسها". وذهب "بيندوت سبينوزا" أبعد م
 –فصرح ةن العهد القدمي   يذور شي ًا عن ايلود. وما  ح  "رينان" ومن بعده "برد ئي"" 

أن اليهود مل يستطيعوا أن يتقبلوا فكرة ايلود ألهنا   تتسق مع فكر م عن العامل الذي    –حبق 
عدم تضمن . وقد أود وانط على ذلت إذ رأى: "(10)يرون فيه سوي "هذا اجلانب الدنيوي" 

النص اليهودي ألن نوع من اإلميان ابآلخرة، حيث احلديث فيه مروز على ثواب وعقاب دنيويني، 
هبد  استتباب الطاعة بني أفراد الشعب. وإذا وان لدى اليهودى وفرد بينه وبني نفسه نوع ما من 

ي مل يضع يف ا عتقاد يف اآلخرة، فإن هذا غري واضأ يف التشريع اليهودى، ألن املشرع اليهود
 . (11)اعتباره تصور اآلخرة وشرط ضروري لقيام األخالق والدين" 

وقد خلت الكتب اإلسرائيلية من ذور البعث واليوم اآلخر. فاألرض السفلي أو اجلب، أو 
"شيول" هي اهاوية الت أتوي إليها األجسام بعد املوت، و  ةاة منها مليت ... " وإن الذي ينزل 

 يصعد ... ". وأول إشارة ليوم ويوم البعث وردت يف اإلصحاح الرابع والعشرين من  إ  اهاوية  
وتاب أشعيا الذي عاش حنو القرن الثالث قبل امليالد، وفيه نبوءة عن يوم "يطالب فيه الرب جند 
العالء يف العالء وقمعون مجعًا وةسارى يف سجن ... وخيجل القمر وختزي الشمس ألن رب 

 جبل صهيون ويف أورشليم"، ويف اإلصحاح السابع والعشرين بعده أن الرب يعاقب اجلنود ملت يف
بسيفه القاسي الشديد يف ذلت اليوم "لو اثن احلية العارية، لو اثن احلية املتحوية، ويقتل التنني 
الذي يف البحر". وجاءت إشارة أخرى إ  يوم البعث والدينونة يف اإلصحاح الثاين عشر من وتاب 

نيال، وهي أصرح من اإلشارات السابقة حيث يقول فيها الني "إن وثريين من الراقدين يف تراب دا
األرض يستيقرون: هؤ ء إ  احلياة األبدية وهؤ ء إ  العار لالزدراء األبدي .. " ويالح  أن  

 القرن وتاب دانيال   حيسب من وتب العهد القدمي يف مجيع النس . ويرجع نري  هذه النبوءة إ 
الثاين قبل امليالد حوا  سنة مائة ومخس وستني، وإيا وان الثواب والعقاب قبل ذلت نصرًا يؤنه 
اإلسرائيليون علي األعداء أو بالء يصابون به علي أيدي األقو ء، جزاء هم علي خيانة "يهوه" 

ديد البط  وعبادة غريه من أرابب الشعوب. فقد وان الغالب يف وصفهم لإلله أنه غيور ش
 .(12)متعط  إ  الدماء، سريع الغضب ينتقم من شعبه وما ينتقم من أعداء شعبه" 
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ورغم تلت التناقضات، وانت العقائد اإلسرائيلية نقطة حتول ... "ألهنا بدأت بتصور اإلله 
علي صورة إنسان أيول ويشرب ويتعب ويسأيأ ويغار من منافسيه وخيص قبيلته وحدها ابلربوة 

يع، وقرنت هذه الصورة نرة بعبادة األصنام ونرة بعبادة املوتى أو ظواهر الطبيعة ومتاثيل والتشر 
الطواطم من احليوان والنبات، مث تطورت صفات هللا يف اعتقاد أبنائها من أعلي إ  أعلي حت 
 عبدوا اإلله األحد املنزه عن التجسد وعن خالئق البشر القادر علي ول شيء والعليم مبا وان
ويكون، والرحيم الذي حيب الرمحاء والودعاء والعاملني ابلرب والعدل واإلحسان. وقد وصفه موسى 
عليه السالم ابلرمحة وفريقًا من أنبيائهم وصفوه ابحلب واللط" وعل موهم أنه حيب عباده ويطلب 

واإلحسان من عباده أن حيبوه، أو وما قال هوشع: "إنه يريد رمحة   ذبيحة" وأن "خالئق العدل 
 .(13)والأاحم هي خالئق األبرار" 

  

، إذ رفـ  رفضـاً صـرحياً قاطعـاً أيـة حماولـة كما عارض اإلسةالم التصةور املسةيحى لهلوهيةة
يلق صلة عضوية بني هللا واإلنسان وما هـى قائمـة ىف صـلة الـرب اب بـن ومـا صـاحبها مـن نرـر ت 

ريفــا" أصـاب العقيــدة بتــةثريات مــن األفكــار التثليـث، فهــذه الصــلة ىف شــت صـورها مل تكــن ســوى "حت
"الغنوصـية / الباطنيــة" الشــرقية، أو مــن طقــوس العبــادات "الوثنيــة الرومانيــة / اإلغريقيــة، األمــر الــذى 
أفقد التصور املسيحي نقاء التوحيد، سـواء ىف صـورته الغربيـة "الكاثوليكيـة"، أو حـت صـورته الشـرقية 

 ة "التوحيدى"  الذى مثله آريوس. منذ هزمية  هوت الكنائس الشرقي
ومــن مث ظلــت املســيحية تفتقــد ملفهــوم واضــأ عــن هللا، رغــم أهنــا حتتــوى علــى مفهــوم مفعــم 
ابحليويــة عــن األلوهيــة. والنتيجــة األويــدة لدراســات البــاحثني مــن نقــاد النصــوص املقدســة هــى "أن 

ن هللا"، فـذلت تعبـري مل يكـن ىف عيسي مل يدع قط أنه هـو املسـيأ املنترـر، ومل يقـل عـن نفسـه إنـه "ابـ
ســـوى خطـــة لغـــوى فـــاح ، وضـــرب مـــن ضـــروب الســـفه ىف  -ابلنســـبة إ  اليهـــود  –الواقـــع ليمثـــل 

الـدين. وــذلت   يســمأ لنـا أى نــص مــن نصـوص األاجيــل إبطــالق تعبـري "ابــن هللا" علــي عيســي، 
يوانيـــة، إهنـــا اللغـــة الـــت فتلـــت لغـــة مل يبـــدأ ىف اســـت دامها ســـوى املســـيحيني الـــذين أتثـــروا ابلثقافـــة ال

اســت دمها القــديس بــولس ومــا اســت دمها مؤلــ" اإلةيــل الرابــع "يوحنــا"، وقــد وجــدا فيهــا معــاىن 
عميقة وعلي قـدر وـا  مـن الوضـوح ابلنسـبة إليهمـا، إذ لـن قـد القـار  املوضـوعي البسـيط، يف أيـة 

نهـا ذلـت ا فت ـات املنسـوب ترمجة صحيحة للعهد اجلديد، أيـة مجلـة أو ولمـة قاهـا عيسـي يسـتنتج م
إليــه ظلمــا وعــدواا. إن عيســي لــيس هللا، ووــل منهمــا منفــرد يف اإلةيــل مبكانتــه: هللا الــرب وعيســي 
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. إن القــار  لإلةيــل هــذا، ســيقع علــى العكــس، حــت يف إةيــل يوحنــا (14)العبــد   أوثــر و  أقــل" 
) "أم وأبيكم وإهـي وإهكـم إىلأصعد  إخويت وقو  هم أين إىلنفسه إذ يقول عيسي: " .... اذهي 

 . (17: 20يوحنا، 

ولعل الدراسة املفصلة لرسائل بولس الكربى تكش" لنا النقاب عن مزيج من األفكار 
 -يبدو، ألول وهلة، غريبًا حقاً: مزيج من دعوى اإلثىن عشر األساسية، ومن األفكار اليهودية 

القدمية، ويرجع بعضها اآلخر إ  اعتبارات دينية  الت يرجع بعضها مباشرة إ  النصوص املقدسة
مث من املفاهيم املنتشرة ىف األوساط الوثنية اليوانية ومن الذور ت اإلةيلية  -حديثة نسبياً 

واألساطري الدينية الشرقية. ومنذ القرن الثاين أصبأ من املباد  املعتمدة : أن عيسى هو ابن هللا، 
وانت من نوع خاص، مث إنه أيضا هو هللا، وهو منرم العامل إبرادة   ينتسب إليه نسبة مباشرة وإن

األب ومبعونة الروح القدس. وبدأ املذهب اياص ابلصلة بني ا بن واألب يتةل" برفضه ىف آن 
 :(15)واحد ملفاهيم ثالثة مغايرة تتعلق هبذه الصلة 

ة القــرن الثــاىن، والــت تقــول ةن نرريــة التبــىن الــت عــرب عنهــا تيــودوز بوضــوح ىف رومــا، عنــد هنايــ -1
 عيسى اإلنسان "تبناه" هللا، ىف نوع من التقمص لـ "اللوغوس" اوتسبه املسيأ بفضائله اياصة.

نررية األشكال، وهى الت تفأض أن هللا جوهر واحد، يرهر يف وظائ" خمتلفـة منهـا: وظيفـة   -2
اتــه. وعليــه نســتطيع الــزعم أن األب قـــد ايــالق أو املنقــذ أو امللهــم، و  يكــ" ىف ذلــت عـــن وونــه ذ

ُصــلب عنــدما ُصــلب ا بــن، ووــذلت الــروح القــدس. وقــد راح أحــد املفكــرين، ويــدعى براوســياس، 
 .190يشرح ذلت ىف روما حوا  عام 

النرريـــة الغنوصـــية، وهـــى ذات صـــور تبلـــن مـــن التعـــدد مبلغـــا يســـتحيل معـــه تل يصـــها ىف عبـــارة  -3
لــت إهنــا وانـــت ترســم املســيأ وش صــية إهيــة، وونــوع مــن القـــوة واحــدة، ولكــن ميكــن القــول مــع ذ

األزليــة غــري احملــدودة تبــدو مبثابــة الوســط بــني الكمــال اإلهــي وبــني الطبيعــة البشــرية الناقصــة. ووانــت 
ــــة  ــــه الدنيوي ــــة" ىف تصــــورها للمســــيأ، أي: تقــــول إن حيات ـــــ "الراهري الفــــرق الغنوصــــية عامــــة أتخــــذ ب

 وا إ  ظاهر ً.   وتقمصه اجلسد البشري مل يك
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علي  –بصر  النرر عن العصر الذي عاشوا فيه  –وقد أمجع وبار املسيحيني امل لصني 
. ذلت أن "األميان ()اعتقاد واحد وهو أن تعاليم عيسي   ميكن أن تتحول إ  علم مبعين الكلمة 

حولت  الش صي ينبع من الوجدان، أما الالهوت فمن علم الر ضيات"، وأن الكنيسة قد
. يقول الالهويت الكاثوليكي "ابر " ()املسيحية إ  تعليم نرامي مثل الر ضة وعلم األحياء 

Barth  يف وتابه "دمجاطيقا" :"إن الالهوت علم تفسر به الكنيسة لنفسها حمتوي تعاليمها .. ب
 هناية ها يف لقد بدأ التيه واحلرية للروح املسيحية هبذه الطريقة. حيث حولت املناقشات الت  

العقائد واألسرار بؤرة تعاليم عيسي )عليه السالم( من اجلوهر األخالقي إ  اجلدل اإلسكو ئي، 
وعلي أساس الالهوت قام النرام الكنسي بكل ما فيه من حشو معريف، ومراسيم وتسلسل هرمي 

طورت نرم يف السلطة اإلدارية، وبكل ما فيه من ثراء وأخطاء مةساوية. وعلي عكس ذلت، ت
 .(16) ينية حقيقية خار  النرام الكنسي"الرهبنة الت انبعثت من تطلعات د

ومـن هنـا فـإن ايـال  بـني املسـيحية والكنيسـة لـيس خالفـاً عارضـا، أو بـني الفكـرة والواقـع، 
إيا هـو خـال  يتصـل ابجلـوهر األصـيل. فـةب املسـيحية هـو عيسـي عليـه السـالم، أمـا أب الكنيسـة 

"أوغســطني". جــاء عيســي ابألخــالق املســيحية، أمــا بــولس فقــد أدخــل الالهــوت  فهــو "بــولس" أو
املســـيحي. بـــل إن أترجـــأ الكنيســـة بـــني فلســـفة "أفالطـــون" وفلســـفة "أرســـطو" الـــذي صـــبن الفكـــر 
الكنسي خالل العصور الوسطي وان نتيجة للتناق  نفسه. فتعاليم عيسي الدينية أقرب إ  فلسـفة 

يحي فهــــو أقــــرب إ  فلســــفة أرســــطو. لقــــد وتــــب "فريــــدريت يــــودل" أفالطــــون، أمــــا الالهــــوت املســــ
Friedrich Jodi  يف وتابـه "نريـ  علـم األخـالق" يقـول: "فيمـا يتصـل ابحليـاة العمليـة ةـد أن

تعاليم املسيحيني األوائل وما عرب عنها اإلةيل وانت خمتلفة عن تعاليم الكنيسـة الـت جـاءت بعـدها 
انت خمتلفة عن التعاليم األخرى يف العامل سواء اليهودية أو الوثنية"، ابتداء من  هوت بولس، وما و
موجـــــودة يف اإلةيـــــل، أمـــــا  –وـــــدين أخالقـــــي يف وـــــل العصـــــور   –مث ميضـــــي قـــــائاًل: "إن املســـــيحية 

املســيحية وةســرار مقدســة وديـــن خــالص فموجــودة يف الرســائل اإلةيليـــة. ترجــع الكنيســة دائمـــاً إ  
يليــة، أمــا اإلميــان واألخــالق فريجعــان إ  عيســي وإ  اإلةيــل. لقــد انتهــي بــولس وإ  الرســائل اإلة

                                                
 يين" يوضــأ "جــاردGardini  يف وتابــه جــوهر املســيحية "إنــه   يوجــد نرــام للقــيم األخالقيــة أو موقــ" ديــين أو بــرامج حيــاة ميكــن فصــله عــن

ــة الوحيــدة الــت تقــرر  ش صــية املســيأ مث يقــال عنــه: هــذه هــي املســيحية. إن املســيحية هــي املســيأ يف وحــد ا التارخييــة ويف ســحرها ايالــد هــي املقول
 ".  وفاعليتها وتعاليمهاهر املسيحية جو 

  أورواب يري "برتراند رسل" أن علم الالهوت يت ذ من الر ضيات يوذجاً لـه ووـان هـذا الوضـع سـائداً يف اليـوان القدميـة ويف العصـور الوسـطي ويف
 . أنرر "نري  الفلسفة الغربية". "طعصر الفيلسو  " وان حت
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برهـــور بـــولس نريـــ  عيســـي البســـيط اجمليـــد، وبـــدأ نريـــ  الـــدين املؤسســـي. فعلـــي خـــال  اإلةيـــل، 
اعأ  بولس ابمللكية والعمل وا قتصاد واأللقاب والرتـب والـزوا  والطاعـة والالمسـاواة، بـل اعـأ  

. وعنـدما  (17)بأ عيسـي واإلةيـل يف احيـة، والكنيسـة والالهـوت يف احيـة أخـرى" ابلعبودية. فةص
قرر "آريوس" إعادة اإللتحام بينهما من حالل حماربة ما شاع ىف عصره من بدعة التثليث، وبيان أن 
"عيســــى"   ميكــــن أن يكــــون مســــاو ً د ىف جــــوهره وطبيعتــــه، بــــل هــــو خلــــق حــــاد  شــــةن ســــائر 

عة ىف وجودهـا وفنائهـا إلرادة الواحـد القهـار، وانتشـرت تعاليمـه وبـدأ النـاس ي وبـون امل لوقات اياضـ
م والــذى حكـــم ةن املســـيأ 325إليهــا، أمـــر اإلمرباطــور "قســـطنطني" بتشــكيل جممـــع "نيقيــة" عـــام 

يســــاوى هللا ىف جــــوهره وطبيعتــــه، مث قــــرر مطــــاردة "آريــــوس" وأتباعــــه حــــت وفــــاة آريــــوس نفســــه عــــام 
ـــة ا336 م.  وبـــدأت الكنـــائس الوا ـــة 381آلريوســـية برمتهـــا يف جممـــع القســـطنطينية ســـنة م، وإدان

والســلطات احلاومــة تتضــافر علــى حماربــة الوحدانيــة احلقــة فةحرقــت وتبهــا، وحــرم اقتناةهــا، وتعــرض 
رجاهــا ملــا يتعــرض لـــه وــل خــار  علــى الـــدين والدولــة، موســوم ابإلحلــاد املـــروق. وقــد اســتتب األمـــر 

املوحــدون وجامعــة هــا شــةن وقــوة، وانفــردت الكثلكــة ابلســيطرة العامــة ىف أقطــار للكنيســة، وتفكــت 
املســـيحية اجلديـــدة، املســـيحية القائمـــة علـــى التثليـــث ومـــلء الكنـــائس ابلتماثيـــل والب ـــور والتعاويـــذ" 

(18). 
ـ علـــى العكـــس مـــن وـــل األفكـــار الســـابقة ســـواء  وهنةةةا  تةةةى الفكةةةرة اإلهليةةةة س اإلسةةةالم          

  يتغلب فيها جانب على جانـب، و  تسـمأ بعـارض مـن  "فكرة اتمة"صة أو احملرفة عن هللا ـ الناق
عوارض الشرث واملشاهبة، و  جتعـل د مثـيالً يف احلـس و  يف الضـمري. بـل لـه "املثـل األعلـى" ولـيس  
ه ومثلــه شـــئ. فللـــه املثــل األعلـــى مـــن صـــفات الكمــال مجعـــاء، ولـــه األبـــاء احلســىن. فـــال تغلـــب فيـــ

صـفات القــوة والقـدرة علــى صـفات الرمحــة واحملبـة، و  تغلــب فيـه صــفات الرمحـة واحملبــة علـى صــفات 
القوة والقدرة. فهو قادر على ول شئ وهو عزيز ذو انتقام، وهو وذلت رمحان رحيم وغفور وـرمي .. 

و  قــد وســعت رمحتــه وــل شــئ، و "خيــتص برمحتــه مــن يشــاء". ومــا أنــه "عــامل الغيــب والشــهادة " ...
"  يعزب عنه مثقال ذرة " ... "وهو بكل خلق عليم" ... "وما ونا عـن ايلـق غـافلني" ... "وسـع  

 ول شئ علماً " ... "أ  له ايلق واألمر" .... "عليم مبا يف الصدور".  
ومــن مث يــرف  اإلســالم رفضــاً صــرحياً قاطعــاً أيــة حماولــة يلــق صــلة عضــوية بــني هللا واإلنســان فــيقص 

 ســـورة النســـاء : "   أهـــل الكتـــاب   تغلـــوا يف ديـــنكم و  تقولـــوا علـــى هللا إ  احلـــق إيـــا القـــرآن يف
مـــرمي وروح منـــه فـــآمنوا ابد ورســـله و  تقولـــوا  إىلاملســيأ عيســـي ابـــن مـــرمي رســـول هللا وولمتـــه ألقاهــا 
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ة املسـيحية أهنـا ثالثة انتهوا خريا لكم إيا هللا إله واحـد سـبحانه أن يكـون لـه ولـد". فـإذا وانـت رسـال
فرسـالة اإلسـالم الـت    –أول دين أقام العبادة على "الضمري اإلنساين" وبشر النـاس برمحـة السـماء 

التباس فيها أنه أول دين متم الفكرة اإلهية ، "وإذا وانت املسيحية احلالية تقول "الكلمة صار بشـرا" 
مـد عليـه الصـالة والسـالم، رأى وسـيطا ، فإن اإلسـالم يـرى أن الكلمـة صـار وتـااب هـو القـرآن، فمح

جـاء مــن عنــد هللا هـو جربيــل امللــت الــذى أمـاله رســالة هللا ووالمــه )القــرآن الكـرمي( الــذى صــار عنــد 
 . (19)املسلمني حقيقة أبدية، فهو والم هللا احلريف املنزل" 

شــــطر وأول أســـس عقيــــدة اإلســــالم شــــهادة أن   إلــــه إ  هللا، وأن حممــــد رســــول هللا. ويف ال
األول من الشهادة الت ينطـق هبـا املسـلم عـن اعتقـاده يؤوـد إميانـه ابد الواحـد، فاملسـلم   يشـهد هللا 
وفقـط .... وإيــا يشــهد أن   إلــه إ  هللا، وحـده   شــريت لــه، فينــزه هللا تعـا  عــن الصــاحبة والولــد 

ص "قل هو هللا أحد. هللا والشريت والتثليث وول شكل من أشكال الشرث ابد، وفقا لسورة اإلخال
الصـمد. مل يلــد ومل يولـد. ومل يكــن لــه وفـواً أحــد". "وأمــا مـا ورد مــن ألفــا  الوجـه واليــدين وا ســتواء 
وحنوهـــا فلـــه معـــان عرفهـــا العـــرب امل ـــاطبون ابلكتـــاب ومل يشـــتبهوا ىف شـــئ منهـــا، وإن ذاتـــه وصـــفاته 

. وقـد حتـد  القـرآن عـن "العـرش"، (20)يستحيل عليها أن تربز يف جسد أو روح أحد من العـاملني" 
و"الكرسي"، وهذه ولها ليست إ  رموزاً لتقريب معين معني أراد القرآن أن يقربـه للنـاس مبـا أيلفـون. 
والــنرم القــرآين نرــم فــين خيتلــ" عــن "الســرد" الــذي يتســم بــه أســلوب "التــوراة"، و  يــدع لإلنســان 

ـــنرم الفـــين للقـــر  آن يســـمأ ابلتةويـــل، بـــل يوجبـــه إقـــااب فيمـــا يتعلـــق ســـبيالً للتةويـــل، علـــي حـــني أن ال
لـيس ومثلـه شــيء، وهـذا يسـتتبع أن تكــون  –ومـا قـرر القــرآن   –بصـفات هللا تعـا . ألن هللا تعــا  

ا   يعــين ســوي إشــارات القــرآن إ  اليــد والوجــه، وا ســتواء ابلنســبة د غريهــا ابلنســبة للنــاس، وهــذ
 . (21)التةويل 

مي لوحدانيــــة هللا وتوويــــده لوجـــود هللا .. بــــل هــــو أشــــد وألــــزم يف عقيــــدة  وتوويـــد القــــرآن الكــــر 
اإلســالم، ألن اإلميــان ابإللــه األحــد ألــزم مــن اإلميــان ابلعقيــدة اإلهيــة علــي إطالقهــا. إذ وــان اإلميــان 
ةوثــر مــن إلــه واحــد مفســداً لفهــم الكــون ومفســداً لفهــم الضــمري، ومفســداً لفهــم الواجبــات األدبيــة 

الدينيــة، ومفســداً لعلــم اإلنســان حبقيقــة اإلنســان. وحجــج القــرآن علــي الوحدانيــة قاطعــة، والفــرائ  
وان قــال بعــ  املتكلمــني أهنــا جــرت جمــري األدلــة ايطابيــة لتوجيــه القــول فيهــا إ  اياصــة والعامــة، 

ا يقولـون وإ  العلماء واجلهالء .. "لو وان فيهما آهة إ  هللا لفسدن" .. " قل لو وان معه آهـة ومـ
 . (22)تغوا إ  ذي العرش سبيالً " إذن  ب
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أســـلوب،  وأولوقــد اســـت دم القـــرآن أياطـــاً متعـــددة مـــن األدلــة ضـــد تعـــاليم ألوهيـــة املســـيأ،        
األســلوب املنطقــي "ا ســتد  " فاملقدمــة تشــمل خصــائص الــرب أى الوحدانيــة وايلــق، وأنــه غــري 

اســتنتا  الربهــان  الثةةاي واألسةةلوبن املســيأ لــيس إلــه. حمســوس فــالرب   أيوــل واملســيأ أيوــل إذ
األيســر والــت اســت دمها اليهــود الكتبــة مــراراً : " إذ   إىلاألوــرب مــن الربهــان األصــغر ومــن األصــعب 

وــــان الــــرب خلــــق آدم مــــن تــــراب فإنــــه مــــن األســــهل ابلنســــبة للــــرب خلــــق يســــوع روحــــا مــــن مــــرمي. 
ور النصـارى مواضـع الكتـاب الـت يسـتدل منهـا علـى ، برهان الكتاب، فعندما يذ واألسلوب الثالث

ألوهية املسـيأ، شـرحها القـرآن ةهنـا تزييـ" للكتـاب. وعنـدما   جتـدى وـل األدلـة والرباهـني أ  وـان 
َقَسم اجلماعة، وما وان سائداً عند العـرب قبـل اإلسـالم. وقـد  إىلاألسلوب، يتعمد القرآن اإلشارة 
خلـق  إىلالصغري ومـن خلـق آدم  إىلعمران، فبعد الربهان من الكبري  املرء يوذجاً لذلت يف سورة آل

املســــيأ وعــــدم قبــــول النصــــارى، يــــدعوهم حممــــد "ص" قــــائال : " فقــــل تعــــالوا نــــدع أبنــــاءا وأبنــــاءوم 
آيةةة )آل عمةةران ـ  ونســاءا ونســاءوم وأنفســنا وأنفســكم مث نبتهــل فنجعــل لعنــة هللا علــى الكــاذبني"

 .(23)قسم اجلماعة مساو  حلكم الرب" وعند التنفيذ يكون  .(61

ويؤود القرآن أن هللا يستعصي على أفكارا البشرية، وأننـا   نسـتطيع أن نـتكلم عنـه إ  مـن 
خالل الرموز واإلشارات، وهى تفصأ نص" إفصاح عن طبيعته الت   ميكن التعبري عنها، وختفيهـا  

رمزيــــة، والقــــرآن دائمــــا مــــا يضــــرب  وــــذلت نصــــ" إخفــــاء، فطرائــــق ايطــــاب القــــرآين ولهــــا طرائــــق
"األمثال" العريمة حت يتةملها املسلمون ويتدبروا معناها، وهو   يقـدم عقائـده ىف هللا مبعـىن تعريـ" 
طبيعته أو حتديدها، بل يقتصر على بيان "اآل ت" الـت تـدلل علـى طبيعـة قدسـية تتـيأ لإلنسـان أن 

لـــى املســـلم هـــو أن يعلـــم أن هللا موجـــود   يشـــبه . فمـــا يوجبـــه اإلميـــان ع(24)خيـــرب صـــفة مـــن صـــفاته 
الكائنــات، أزىل أبــدى حــى عــامل مريــد قــادر متفــرد ىف وجــوب وجــوده، وىف ومــال صــفاته وىف صــنع 
خلقه، وأنه متكلم بيع بصري، وما يتبـع ذلـت مـن الصـفات الـت جـاء الشـرع إبطـالق أبائهـا عليـه، 

فة غري ما اشتمل عليه العلـم مـن معـاىن الكتـب أما وون الصفات زائدة على الذات ووون الكالم ص
الســماوية، ووــون الســمع والبصــر غــري العلــم ابملســموعات واملبصــرات، وحنــو ذلــت مــن الشــ ون الــت 
اختل" عليها الُنر ار وتفرقت فيها املذاهب فمما   قوز ايوض فيـه، إذ   ميكـن لعقـول البشـر أن 

هو طلب لإلوتناه من جهـة وهـو ممتنـع علـى العقـل البشـرى تصل إليه. وأما التفكري ىف ذات ايالق ف
مــا   تبلغــه  إىلملــا علمــت مــن انقطــاع النســبة بــني الوجــودين، و ســتحالة الأوــب يف ذاتــه، وتطــاول 
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مـا   يُـدرث، ومهلكـة ألنـه  إىلالقـوة البشـرية مـن جهـة أخـرى فهـو عبـث ومهلكـة، عبـث ألنـه سـعى 
. (25) حتديـــده، وحصـــر ملـــا   يصـــأ حصـــره" ديـــد ملـــا   قـــوزايـــبط ىف ا عتقـــاد ألنـــه حت إىليـــؤدى 

شطحات التةمل يف الذات اإلهية، ويصـفها ةهنـا "إسـقاطات"  إىلوهكذا فإن القرآن يعادى اجلنوح 
احلقيقـة  إىلبشرية وضـرب مـن حتقيـق األمـاين وحسـب. والتفكـري املـذهي مل يتجـاوز "الرـن" إذا امتـد 

وقـــوع  إىلن عـــادات الت ـــرص الــت   طائـــل مـــن ورائهـــا، وهـــو ممـــا أدى املتعاليــة د، ووانـــت تلـــت مـــ
 . (26) الفتنة بني أهل الكتاب فانقسموا شيعا وأحزاابً 

هذا التصوير لــ "هللا" حـت وإن مل حيـط العقـل ةعماقـه وأطرافـه، فلـيس فيـه مـا يرفضـه العقـل، 
جانــب احلــق فيــه، وواجـــب  بــل هــو مــا يوجبــه العقــل، وإن مل يصــل إ  ونهـــه وســره، فالعقــل يلمــس

وجــوده، وضــرورة ومالــه، ولكنــه   يلــم ابلكنــه أو املاهيــة. وجــاء الــنرم القــرآين املعجــز فعــرض صــورة 
لأللوهيــة دون تعســ" أو تكلــ" حبيــث تتشــرهبا النفــوس وتطمــ ن إليهــا وتســتلهم منهــا معــاين احلريــة 

وب الفلســفي اليــواين املعقــد يف والرمحــة واحلــق والعــدل واجلمــال، وهــو مــا يتضــأ عنــد مقارنتــه ابألســل
إثبات وجود هللا. وهكذا حل اإلسالم تلت القضية الصعبة احلساسة حالً مثالياً فعـرض الصـورة الـت 
تستســيغها العقــول د تعــا  وةفضــل مــا تصــوره الفالســفة يف املثــل األعلــى زائــداً عليــه احليــاة والقــدرة 

علـــه "معلومـــة" تفهـــم فهمـــاً يقضـــي عليهـــا ..  ، إن واإلرادة والكمـــال. ويف الوقـــت نفســـه فإنـــه مل ق
اإلميان ابلغيب فيما يتعلق بصفات هللا وذاته .. وعامل السمعيات هو مما   ميكـن للعلـم اإلنسـاين أن 
يدروــه، وعــدم إدراث اإلنســان لــه يطلــق روح ا ستشــرا  وا ســتطالع والشــوق والقــرىب ... لتــتلمس 

ة مشس األلوهية بني سطور القرآن امللهمـة. وهبـذا وجـد القـدر يف تقوي وبكل تواضع شعاعاً من أشع
املطلــوب مــن املعلــوم، والقـــدر املطلــوب مــن اجملهـــول الــذي   ينــاق  العقـــل ولكــن يبقــي علـــي روح 
ا ســــتطالع وا ستشــــرا . ووجــــدت الوســــيلة لالنتقــــال مــــن املعلــــوم إ  اجملهــــول يف القــــرآن الكــــرمي 

 .(27)ومطالعته 

التحديد اإلقام.  إىلالتحديد السلىب منه  إىلحدا أن هللا أصبأ أقرب وقد بلن التنزيه 
ف شية من أن تكون صفات السمع والبصر والكالم واإلرادة صفات تشبيه على ما هو احلال عند 
األشاعرة أصبحت صفاته سلبية خالصة "  عنصر، و  جنس، و  ش ص، و  فصل، و  

نفس، و  عقل، و  ول، و  جزء، و  مجيع، و  بع ،  خاصة، و  عرض عام، و  حروة، و 
غري مثل واحد مرسل، و  يقبل التكثري و  الأويب .." ولذلت اقأب  إىلو  واحد ابإلضافة 
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ما هو  إىلالتوحيد عند الفالسفة من التنزيه عند املعتزلة جتاوزا لكل صنو  التشبيه وذهااب دائما 
 . (28)ما خطر ببالت فاد خال  ذلت" أبعد من التصور الذهىن "فكل 

وعلى هذا النحو متثل صورة هللا ىف اإلسالم تصحيحا وحتريرا "لأللوهية" من قبضة 
التصورات احملرفة ىف اليهودية واملسيحية، فإذا وان الرب يهوه إهاً لليهود فقط، "شعب هللا امل تار"، 

ةى عهد خاص مع أى شعب خاص اجتباه فعلي العكس من ذلت، يرى اإلسالم أن هللا مل يلتزم 
دون العاملني. وإذا أخذا الواحد املطلق ومروز لإلميان، افأضت الشهادة، سلفاً، وحدة اإلله، 
ووحدة الطبيعة، ووحدة املثل، ووذلت وحدة العرق، ووحدة اإلنسان. غري أن العقل الغرىب املعاصر 

 إىلاحلل التوحيدى/ التقدمى بل يسعى  إىلبقه ىف وثري من روافده   يريد أن يعأ  لإلسالم بس
جتذير هذا احلل ىف الأا  اإلغريقى ـ الروماىن فيدعى رةية ذلت احلل يف الفأة األخرية من 
اإلمرباطورية الرومانية : "حيث ساعدت جتربة احلياة يف ظل ويان سياسي عمالق الناس على أن 

م تعد اآلهة والعبادات احمللية املرتبطة بنطاق حمدود  ينرروا للعامل املعرو  لديهم ووحدة ولية، فل
وافية. وتدرقياً، وبشكل متزايد، بدأ الناس يرون أن هللا، بشكل ما، واحد، وما قال بذلت 

 . (29)الفالسفة اإلغريق" 

لكن، احلقيقة املؤودة ىف هذا السياق هى أن ما أنتجته جتربة التوحيد "السياسى" الروماىن  
ايرا متاما أصال وفرعا عن معىن التوحيد "العقيدى" اإلسالمى، فما أنتجه الرومان وان وان شي ا مغ

مبثابة مجع لآلهة الوثنية ىف إله وبري يقره اإلمرباطور وضرورة للتوحيد السياسى   اإلهى. ورمبا وان 
"اإلهى" الت  دليلنا على ذلت ان اإلمرباطورية الرومانية نفسها مل تستطع ان تستوعب فكرة التوحيد

أتت هبا املسيحية فرفضتها ىف البداية بل وحاربتها وثريا قبل أن تؤمن هبا مث تتعصب ها مبجىء 
ثلث/ "األب واإلبن قسطنطني. غري أهنا حت بعد أن آمنت هبا فقد أخضعتها ملفهومها عن اإلله امل

م( عندما رصد 1024 / هـ415وقد صدق قاضي القضاة عبد اجلبار بن أمحد ) .والروح القدس"
التحول الذى أصاب املسيحية الشرقية بعدما تغربت فقال: "إن النصرانية عندما دخلت روما مل 

. وتعأ  هبذه احلقيقة مؤرخة األد ن املنصفة  (30)تتنصر روما، ولكن النصرانية هى الت تروامت" ؟.
قول: "وانت تلت فأة انتقال احلل التوحيدى فت إىلوارين أرمسأونج مربرة ها بصعوبة التحول 

أليمة، فحتما وان هناث من الناس من هم على استعداد لالنتقال اجلذري للد نة التوحيدية أوثر 
من غريهم، بينما ازدهرت الوثنية أيضا لفأة طويلة بعد أن أصبحت املسيحية الدين الربي للدولة 

فقد وان احلل اياص ابلد نة التوحيدية يعين أن  يف اإلمرباطورية الرومانية يف القرن الرابع امليالدي.
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ا ستمرارية مدعاة يت لي الناس حبزم عن املاضي الذى قدسوه، وقد وجد البع  تلت الفجوة يف 
 . (31) للقلق العميق"

الــد ات الــت ســبقته، مــن باويــة  إىلقياســا  –والواقــع أن اإلســالم الــذى يبــدو هبــذا املعــىن 
األمام، هو أيضا وبـنفس القـدر  إىلهناية حروة يف الوجود ويف الفعل متقدمة  –ية إهية أو طبيعية وثن

ــــة أو  إىلحروــــة راجعــــة  ــــة" هــــى األصــــل النقــــي ايــــالص  إىلالبداي ــــة اإلبراهيمي األصــــل. ألن "احلنيفي
للــوحي. ومــا حــد  يف احلقبــة الزمنيــة اإلنســانية الــت تفصــل احلنيفيــة عــن اإلســالم ممــا يبــدو "تقــدماً" 

 حقيقــة األمــر تراجــع حقيقــي. وقــد اختــذ هــذا الأاجــع أشــكا ً عــدة إن يف اليهوديــة وأنســنتها هــو يف
هللا، أو يف املسيحية وأتليههـا لإلنسـان، أو يف الـد ات الطبيعيـة السـادرة يف غيهـا املمعنـة يف التنكـر 

 لرسا ت السماء. 
مرحلـة تطـور  إىلآلهـة ينتمـي ورمبا ارتبط هذا الأاجع بطبيعة العقل البشرى، ذلت أن تعـدد ا

للجنس البشـرى مل يكـن فيهـا وعـي اإلنسـان نفسـه علـى قـدر وـا  مـن التوحـد، أو النضـو  ومـن مث 
القــدرة علــى إدراث الوحــدة العميقــة الكامنــة خلــ" تعدديــة ظــواهر الكــون الــذى يبــدو ووةنــه حيتــوى 

الـــوحى اإلهـــى الـــذى ضـــمنته عـــدداً مـــن العناصـــر امل تلفـــة املتنـــافرة، ومـــن مث فلـــم يســـتطع اســـتيعاب 
الرسالتني اليهودية واملسيحية، فكان عجز اإلنسان وليا عن استيعاب ومتثـل صـورة الـوحى النقيـة، أو 
متثلها بصعوبة مفرطة، وبدرجـة نقـاء حمـدودة سـرعان مـا ختضـع للغـب  والتحريـ" أمـام بـداءة العقـل، 

أنـه وحـدة   تنفصـل عناصـرها، وأن وضغوط األسطورة . وبنضو  العقل البشرى بدأ اإلنسان يدرث 
الكــون ويــان واحــد حتكمــه قــوة مشــأوة، ومــن مث بــدأ البشــر يف ا جتــاه حنــو احلــل التوحيــدي، فكــانوا 
أوثــر اســتجابة لــه حينمــا نــزل اإلســالم، الــذى وــان مبــدأه التوحيــدى بــال شــت ثــورة إنســانية وعقليــة  

 د وله. تطور جذرى ىف العلوم بل وىف رةية الوجو  إىلوربى قادت 
   

 ة  وحدة الطبيعة .. وإمكانية العلم2
فــي التوحيــد يغــدو الكــون والعــامل ، فحــدة الوجــود الطبيعــي ونتيجــة لتوحيــد املبــدأ اإلهــيتبــدو و        

والطبيعــــة مــــن صــــنع هللا القــــادر املهــــيمن املبــــد  املعيــــد، ويتحــــرر العــــامل املســــلم مــــن ســــائر ايرافــــات 
ــــت تلبســــتها الطبيعــــ ة والعــــامل يف املــــذاهب واألد ن األخــــرى، فعرقلــــت انطالقــــه احلــــر والصــــنميات ال

للكشـــ" عـــن الســـنن والطاقـــات والنـــواميس، فالتوحيـــد يضـــع العـــامل املســـلم حـــراً يف مواجهـــة الكتلـــة 
الكونية، فاعال مريدا، وما يضعه فوق هذه الكتلة سيداً على ايالئـق، ومـن مث يصـري التوحيـد فرصـة  
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الستزادة منها، من أجل اإلمساث بتالبيب العامل والطبيعـة واحليـاة والتقـرب وربى للتحقق ابملعرفة، ول
 . (32)هللا  إىلأوثر 

واإلسالم بدأ بقوله تعا  لرسوله "ص" "اقرأ". ودعا إ  التفكر والنرر يف ملكوت هللا، وإ          
ادي ويف حيـاة البشـر سـواء، تدبر هذه الوحدة ىف السنن الرابنية الـت قـري هبـا هللا قـدره يف الكـون املـ

ولفــت نرــر اإلنســان إ  ثبــات هــذه الســنن وعــدم قابليتهــا للتحــول و  التبــدل مــع أهــواء البشــر .. 
وهــذه التوجيهــات ولهــا مــن شــةهنا أن حتفــز اإلنســان إ  التفكــري "العلمــي" املــنرم يف اجملــالني اللــذين 

. ومن مث تتوا  اآل ت، تؤود مـرة (33)البشرية تعمل فيهما السنن الرابنية، و ا الكون املادي واحلياة 
تلو املرة على أن السمع والبصر والفؤاد مجيعا هى الت تعطـي للحيـاة اإلنسـانية قيمتهـا وتفردهـا، وأن 
اإلنســان بتحريكــه هــذه القــوى والطاقــات، وبفتحــه هــذه النوافــذ علــى مصــراعيها، وابســتغالله قدراتــه 

تصـاره العلمـي والـديين علـى السـواء، ألن هـذه ا نتصـارات سـتبوئه الفذة حت النهاية، سيصل قمة ان
مروزه املس ول سيداً على الكائنات، وخليفة يف األرض، وأنه بتجميد هذه الطاقات، وقفل نوافذها، 
وســحب الســتائر واألغشــية عليهــا، يكــون قــد اختــار بنفســه املنزلــة الــدنيا الــت مــا أرادهــا لــه هللا يــوم 

والبصر والفؤاد، منزلة البهائم واألنعام :" أول ت الذين لعنهم هللا فةصمهم وأعمي منحه نعمة السمع 
. وانتقـــل القـــرآن خطــــوة أخـــرى، وســــةهم أن حيروـــوا "بصــــائرهم" تلـــت الــــت (23) حممةةةةد: "أبصـــرهم

تسـتقبل يف وـل حلرـة مـدروات حسـية، بعيـة وبصـرية وملسـية   حصـر هـا، ومـن مث تتحمـل البصــرية 
"احلـــق"  إىلتنســـيق هـــذه املـــدروات، ومتحيصـــها، وموازنتهـــا وفرزهـــا مـــن أجـــل الوصـــول مســـ وليتها يف 

األنعةام: )ا" الذى تقوم عليه وحدة نواميس الكـون وايليقـة : "فمـن أبصـر فلنفسـه ومـن عمـي فعليهـ
. إن العقــل واحلــواس مجيعــا مســ ولة،   تنفــرد إحــداها عــن األخــر ت يف حتمــل تبعــة البحــث (104

. وقـــد منحـــت هـــذه اآل ت البينـــات العقـــل املســـلم رةيـــة ترويبيـــة للكـــون (34)ختيـــار والتمحـــيص وا 
 إىلواحليـاة والوجــود تــربط، وهــى تتةمـل وتبحــث وتعــاين وتتفكــر، بـني األســباب واملســببات، وتســعى 

أن تضـــع يـــدها علـــى ايـــيط الـــذى يـــربط بـــني الرـــواهر واألشـــياء يف هـــذا احلقـــل أو ذاث، ويف هـــذه 
لقد أراد القرآن الكرمي أن قتاز ابلعقل العرم مرحلة النررة التبسـيطية، املسـطحة، املساحة أو تلت. 

املفككــة الــت تعــاين األشــياء والرــواهر ومــا لــو وانــت منقطعــة معزولــة منفصــال بعضــها عــن بعــ . 
ولقد متكن بطرقه املستمر على العقلية التبسـيطية أن يعيـد تشـكيلها لتبعـث مـن جديـد ابلصـيغة الـت 

ا هــا : عقليــة ترويبيــة، متلــت القــدرة علــى الرةيــة اإلستشــرافية الــت تطــل مــن فــوق علــى حشــود أرادهــ
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احلقيقــة املرجتــاه. بــل إن إحــدى طرائــق القــرآن  إىلالرــواهر حبثــا عــن العالئــق وا رتباطــات، ووصــو ً 
ة السـببية أقصاها هى : "التةويـد علـى ضـرورة اعتمـاد الرةيـ إىلاملنبثة عرب سوره ومقاطعه من أقصاها 
معجـــزة ايلـــق ووحدانيـــة ايـــالق ســـبحانه، إذ بـــدون هـــذه  إىلللرـــواهر واألشـــياء مـــن أجـــل الوصـــول 

ــــن يكــــون قــــادراً علــــى التحقــــق  القــــدرة علــــى الــــربط بــــني األســــباب واملســــببات فــــإن العقــــل املــــؤمن ل
ن حتـد  فينـا هـزة ابلقناعات الكافية، ولن يكون مبقدور آ ت هللا املنبثة يف الطبيعة والعامل والوجود أ

اإلميــان العميــق املــتم   دومــاً عــن اوتشــا  ا رتبــاط احملتــوم بــني معجــزة ايلــق وبــني ايــالق. ومــن 
خالل هذا التةويد، ذى ا رتباط العميق ابملوق" اإلمياين عموماً، أصـبأ العقـل املسـلم يـرى يف رةيـة  

يف  –لعـامل والطبيعـة والوجـود وهذه ضرورة من الضرورات، بـل بداهـة مـن البـداهات، وغـدا الكـون وا
 . (35)سلسلة من الرواهر يرتبط بعضها ببع  ةوثق األسباب"  –مقابل هذا 

قـد حكمتـه  ـ بسبب من أنه خلق هللا الواحد احلكيم املنزه يف خلقه عن العبث –ومن مث فهذا العامل 
أودعهــا ورو بهــا يف ذات وحتكمـه يف وــل صــغرية ووبــرية الســنن والقــوانني الـت هــى األخــرى خملوقــة د، 

الطبيعــة وظواهرهــا وقواهــا.. فكــان النرــام وا نترــام الــذى يبهــر العقــل اإلنســاين يومــا بعــد يــوم ولمــا 
اوتشـــ" جزئيـــة أو حقيقـــة مـــن جزئيـــات وحقـــائق هـــذا النرـــام وا نترـــام. لقـــد خلـــق هللا هـــذا العـــامل 

نن والقــوانني حاومـة هـذا العــامل يف حلكمـة وعلـة غائيـة، وعلــى حنـو مـا قــدر وأراد ... وأعلمنـا أن السـ
ايلـــق وا بتـــداء: "هـــو الـــذى جعـــل الشـــمس ضـــياء والقمـــر نـــورا وقـــدره منـــازل لتعلمـــوا عـــدد الســـنني 

"وخلـق وـل شـئ  .(5 يةونس:) "واحلساب ما خلق هللا ذلـت إ  ابحلـق يفصـل اآل ت لقـوم يعلمـون
ألرض ومـــا بينهمـــا  عبـــني. مـــا ومـــا خلقنـــا الســـموات وا" (.39ة  38الةةةدخان:  )راً" قـــدره تقـــديف

ويؤدي اإلميان ابتساق الطبيعة  .(39ة  38الدخان: )خلقنا ا إ  ابحلق ولكن أوثرهم   يعلمون 
ووحــدة القــانون الطبيعــي إ  تقــدم العلــم ويــوه حيــث   توجــد علــة بغــري معلــول أو خارقــة   يقبلهــا 

ســنة يؤوــد اإلســالم ثبا ــا واســتمرارها  العقــل لشــذوذها عمــا جتــري عليــه ســنة الكــون منــذ األزل وهــي
وأهنا   ختضع لتغيري أو تبديل، فلن جتد لسنة هللا تبديال ولن جتد لسنة هللا حتـوياًل، وهـي سـنة جتـري 
علي ما نعلم مـن هـذا الكـون الفسـيأ ومـا   نعلـم بعـد حيـث نفـأض يف القـانون العلمـي أنـه يسـري 

ناق  يف عالقات الكائنات )احملـداثت( إبرادة هللا احلـي ال تفلذا، و   علي ول ما يقع حتت املالحرة
فلو وان تناق  ملا تعار  الناس على قواعد عامة، اثبتة، يف سـري الرـاهرات الكونيـة، أى " الباقي. 

 نعـــدم "العلـــم"، وملـــا تفـــاهم النـــاس فيمـــا بيـــنهم، ألن التفـــاهم ينـــتج عـــن ا عتقـــاد بقـــوانني إنســـانية 
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ل وا ســتقرار.   إنســان بـــدون بي ــات إنســانية، و  بي ــة بــدون أطــر اثبتـــة هــا الشــمو يتــوفر وطبيعيــة 
تطــور. القــوانني الــت  ــيمن علــى ســري العــامل قــوانني موضــوعية، قابلــة لــإلدراث، غــري الحيصــل داخلهــا 

: يف اإلسـالم   يوجـد إلـه مـاء، أو إلـه مشـس، لكـن، إلـه واحـد يسـبن ا نسـجام والتناسـق  مش صة
 . (36)" نعلى جمموع الكو 

وهنـا يكمــن معـىن إقــام رائـع لعــل أفضـل مــن أشـار إليــه ووضـحه مفكــر مسـلم هنــدى هــو           
أن ثالثـــة أفكـــار  بـــد منهـــا لنمـــو العلـــم أو هـــا: ا عتقـــاد ةن الكـــون الـــذى رأى : "  " ـــايون وبـــري

 تســود يف ميــادين لكــل منهــا قــوانني خاصــة ختتلــ" عــن القــوانني الــت إىلمتجــانس، ولــيس منقســماً 
امليــادين األخــرى. واثنيتهــا ا عتقــاد ةن قــوانني الطبيعــة متســقة، وليســت عرضــه للتغيــري أو التبــديل. 
واثلثتهـا اإلميـان بقيمــة الوحـدات وــل علـى انفـراد. والفكــرنن األو  والثانيـة بينهمــا صـالت واضــحة، 

قــانون ولــي. هنــاث د   يكــون وميكــن اعتبار ــا يف الواقــع وجهــني حلقيقــة واحــدة، فبغــري الكــون املوحــ
ولــو وجــد عاملــان أو أوثــر فــإن هــذا التعــدد يكــون أساســه التمييــز، وتكــون هــذه العــوامل متميــزة بقــدر 
خضـوعها لقــوانني خمتلفــة. هــذا فــإن وليــة القـانون تعتمــد علــى ا طــراد وا تســاق يف الكــون. وقــوانني 

تعرب عنها هـذه القـوانني متسـقة هـى أيضـا،  الطبيعة   ميكن أن تكون متسقة ما مل تكن الطبيعة الت
ملكـــا إذا وـــان الكـــون إ  ىف ضـــوء التوحيـــد، ألن ميكـــن أن يفســـر   واإلميـــان اب تســـاق يف الطبيعـــة 

أ  توجــد قـــوانني متســـقة أن آلهــة خمتلفـــني أو رمبـــا متنافســني يتنـــازعون الســـلطان، فــإن مـــن البـــديهي 
قانون واحد، وهذا وان التوحيـد أحـد الشـروط ومن مث ، معناه وون واحدفاإلله الواحد أما . و هحتكم

  .(37)الالزمة لرهور العلم 

واملسلم   قـد نفسـه هنـا إزاء أى تعـارض أو تنـاق  بـني اإلميـان بواحديـة السـبب األول ىف 
ايلق، وبني تعدد األسباب الفاعلة ىف املسببات،  فمسـبب األسـباب قـد شـاءت حكمتـه أن تتعـدد 

لة ىف خلقه، وأن تأتب أفعاله على هذه األسباب والقـوى الـت أودعهـا وبثهـا ىف هـذا األسباب الفاع
أن الســببية األفقيــة "التامــة" قــد بــدت مرفوضــة لــدى بعــ  تيــارات الفكــر اإلســالمى ورغــم   .ايلــق

مـــا ابـــاه عـــادة "ا قـــأان"، حيـــث  إىلالـــذى أحاهـــا  إىلاألشـــاعرة، والغـــز لـــدى الكالمـــى وخصوصـــا 
السبب املباشـر جلميـع احلـواد ، فالنـار مـثالً   حتـرق   ألن ذلـت مـن طبيعتهـا، بـل ألن البارى هو 

علــى تلبيــة علــى عقيــدة التوحيــد ـ قــادرا داخــل ـ مــن  العقــل اإلســالمي، فقــد اســتمر هللا أراد هـا ذلــت
الـــدين، بـــد ً مـــن رةيـــة هـــذه احلاجـــة تتحقـــق وتـــروى غليلهـــا خـــار  مـــن داخـــل لســـببية ا إىلحاجتـــه 

تقــد، ومــا حــد  مــع املســيحية يف هنايــة العصــور الوســطي حينمــا بــدأت تســود وجهــة نرــر العلــم املع
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هــذا األســلوب  تلدراســة الكــون واعتــرب "جتــريىب" اختيــار أســلوب حمــدد أصــرت علــى احلــديث الــت 
 "الطريقة" الشرعية الوحيدة املمكنة للمعرفة العلمية. 

 
 

 ية املنهج .. وحدة احلقيقة وثنائالكونية ة  العقالنية3
  يطمع العقل يف أوثر من معرفة العامل "الذى هو موضوع العلم" ألن النسبية تسيطر على 

املطلق. فالباحثون يت ذون الكون  إىلجمموع قدرات العلم، فال تأث له أى جمال و  أية طاقة لينزع 
وال ا ميثل معضلة يف مبجموعه "نعىن الطبيعة واإلنسان" موضوعًا لدراستهم. لكن اإلنسان والعامل  

نطاق ذاته، ويف عالقات ول منهما ابآلخر: اإلنسان، والعامل   حيمالن تفسري ا يف ذاتيهما، بل 
 يتضحان معاً، ويتجليان الواحد ابآلخر. 

وقــد اشــتغل اإلنســان بتحصــيل العلــم ةقــرب األشــياء إليــه وهــى نفســه أراد أن يعــر  بعــ  
هى قبل اجلسم أو بعده، هـل هـى فيـه أو جمـردة عنـه، وـل  عوارضها، وهل هى عرض أو جوهر، هل

إثبات شئ منها ميكن ا تفاق عليه، وإيا مبلن جهـده أنـه عـر  أنـه  إىلهذه صفات مل يصل العقل 
تلــت  إىلموجـود حـى لـه شــعور وإرادة، ووـل مـا أحــاط بـه بعـد ذلــت مـن احلقـائق الثابتــة، فهـو راجـع 

ا ونــه شــئ مــن ذلــت، بــل وويفيــة اتصــافه بــبع  صــفاته فهــو العــوارض الــت وصــل إليهــا ببديهتــه، أمــ
جمهــول عنـــده، و  قـــد ســبيال للعلـــم بـــه. وهـــذا حــال العقـــل اإلنســـاين مــع مـــا يســـاويه ىف الوجـــود أو 
ينحط عنه، بل ووذلت شةنه فيما يرن من األفعال أنه صـادر عنـه وـالفكر وارتباطـه ابحلروـة والنطـق 

الوجود األعلى، ماذا يكون اندهاشه بل انقطاعه إذا وجه نرـره ذلت  إىلفما يكون من أمره ابلنسبة 
 . (38)ما   يتناهي من الوجود األزىل األبدى  إىل

بعـــد  إىلومـــن مث فـــالعلم الوضـــعى رمبـــا يعطينـــا صـــورة فوتوغرافيـــة دقيقـــة للعـــامل، ولكنهـــا تفتقـــر 
و إنســاين. إنــه جـوهري للواقــع. حيـث يتميــز العلـم بفهــم طبيعــي خـاطئ لكــل مـا هــو حــي ووـل مــا هـ

مبنطقه التحليلي اجملرد قعل احلياة خلواً من احلياة، وقعـل اإلنسـان خلـواً مـن اإلنسـانية. إن العلـم ىف 
عالقتــه ابإلنســان ممكــن فقــط، إذا وــان اإلنســان حقــا جــزءاً مــن العــامل أو نتاجــاً لــه. مبعــىن آخــر، أن 

يع رواء ظم نـا امليتـافيزيقي، و  شـحن يكون شي اً، "فالعلم، إذن، حماصـر يف ميـادين خاصـة   تسـتط
اسـتكناه املطلـق فيثبـت  إىلذهنيتنـا ابلسـكينة، و  إابدة القلـق مـن وجـداننا. فـةين هـذا العلـم أن ينفـذ 

 . (39)أو ينفي وجود هللا ؟ 
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وحنن خطئ فهم العقل نفسه حني نفهم أنه مقصور علي ملكة التحليل والتجزئـة والتفتيـت، 
الشامل إ  علي طريقة التقسـيم املنطقـي وترويـب القضـا  مـن املقـدمات والنتـائج وأنه   يعمل عمله 

وإثبا ا ابلرباهني علي النحو املعرو . فالعقل موجود بغري جتزئة وتقسيم، وهو يف وجوده ملكـة حيـة 
تعمل عماًل حياً و  يتوق" عملها علي صناعة املنطق وضوابطه يف عر  املنطقيني. وهو يف وجـوده 

يقـول " نعـم" ويقـول " " وحيـق لـه أن يقوهمـا جمملتـني يف املسـائل اجململـة علـي ايصـوص. وقـد  هذا
خيطئ القول يف بع  األشياء و  يضمن اإلصابة يف ول شيء، ولكن ايطة ينفـي العصـمة الكاملـة 
 و  ينفــي الوجــود. فقــد يكــون العقــل اجملمــل موجــوداً عــامال وهــو غــري معصــوم عــن ايطــة الكثــري أو
القليــل، ولــن يقــدح ذلــت   يف وجــوده و  يف صــالحه للتفكــري ألن "التقســيم املنطقــي" خيطــئ أيضــاً  
ومـــا خيطـــئ العقـــل اجملمـــل يف أحكامـــه اجململـــة، و  يقـــال مـــن أجـــل ذلـــت إن التقســـيم املنطقـــي غـــري 

 .(40)موجود أو غري صاا للتفكري 
لـي الـذي حيكـم األشـياء والرـواهر وطاملا ظلت معرفة اإلنسان قاصرة عن إدراث القانون الك 

فسـيبقي عجـز اإلنسـان عـن إدراث العلـة  –وستبقي قاصرة دون إدراث ظـواهر بعينهـا وـاملوت واحليـاة 
خــار  طاقتــه وقدرتــه العقليــة و  مفــر لــه مــن أن يردهــا إ  إرادة أعلــي وأعرــم وهــي مــا عــرب اإلنســان 

م وـل شـيء بسـنة   تبـديل فيهـا و  حتويـل وهـي عنها ابلقدر ومـا نعـرب عنـه ابإلرادة اإلهيـة الـت حتكـ
السنة اإلهية الـت حتكـم العلـل واملعلومـات وحتكـم احلاضـر والغائـب وفقـا لقـانون اثبـت هـو مـا نـدعوه 
يف تعبـــريا القاصـــر ابلقـــانون الطبيعـــي. ويؤوـــد علـــى ذلـــت املعـــىن إميانويـــل وـــانط فيلســـو  العقالنيـــة 

يــالص" فيقــول "وتــب علــى العقــل اإلنســاين أن يتســم هبــذه النقديــة ىف مســتهل وتابــه "نقــد العقــل ا
السمة املميزة وهى أنه ـ ىف جانب من جوانب علمه ـ مثقل ةس لة وحمتوم عليه حبكـم طبيعتـه نفسـها 
أ  يهملها" ويقصد هبـا أسـ لة: "هللا، واحلريـة، وايلـود"، ولكنـه ىف الوقـت نفسـه   يسـتطيع اإلجابـة 

مبـادىء جتـاوز حـدوده، فهـو  إىلالرجـوع  إىلدراته ولها، واذا أضـطر العقـل عنها ألهنا جتاوز حدود ق
بـــــذلت "يطــــــوح بنفســـــه ىف الرــــــالم واملتناقضـــــات". ووةيــــــا يريـــــد وــــــانط أن يقـــــول ةن احلــــــديث ىف 
املوضــوعات امليتافيزيقيــة هبــذا املعــىن ايــاص وهــى "هللا واحلريــة، وايلــود" أمــر ممكــن لكــن امكانــه   

قل النررى، ألن هذا العقل له حدود   يستطيع جماوز ا بغري أن "يطوح بنفسـه يكون عن طريق الع
 .(41)ىف الرالم واملتناقضات" 

غري أن عجز العقل عن الوصول إ  ونه تلت املوضوعات   يعين أن يستسلم ملعطيات 
نازل تناق  أصوله، ألن ا تفاق علي العقل، أو علي األقل عدم خمالفته، هو أصل   ميكن الت

This file was downloaded from QuranicThought.com



عنه. ولكن ىف املقابل   قوز للعقل أن ينكر قضية ألنه   يوجد دليل "عقالين" جازم يثبتها به، 
إذ حسبه أهنا   تتناق  معه، وقضا  وجود هللا، والبعث واحلساب والعقاب ا  ..   تتناق  مع 

الرلم. وهنالت أصول العقل. بل إهنا تتفق مع أفضلية مبدأ الوجود علي العدم .. والعدل علي 
يلتقي العقل مع الوجدان الصادق ويتحدان يف الوجهة مبقتضى الفطرة والغريزة إذ  ا: "عينان 

البعيد، العقل ينرر يف الغا ت واألسباب  إىلللنفس تنرر هبما، عني تقع على القريب وأخرى متتد 
 وعلى احلدوس واملسببات والبسائط واملروبات، والوجدان يقع على مشاهدات احلس الباطىن

ولتا هاتني "العينني" إذ هى   تنتفع إبحدا ا   إىلالشعورية والوجودية املباشرة. والنفس يف حاجة 
حت يتم ها ا نتفاع ابألخرى، فالعلم الصحيأ مقوم للوجدان، والوجدان السليم من أشد أعوان 

 .(42)فكر ووجدان"  العلم. أما الدين الكامل فهو "علم وذوق، عقل وقلب، برهان وإذعان،
ومن مث وحد تراثنا الفلسفى بني  الفلسفة والدين أو بني احلكمة والشريعة هبد  حتقيق  

مطلب داخلى وهو أتسيس اإلميان على العقل، وارتكاز الشريعة على احلكمة. فال شئ ىف اإلميان 
ي خالفًا بني العلم   يقوم على العقل، و  شئ ىف العقل يناق  اإلميان. واملسلم الواعى   ير 

احلقيقي والدين السليم املتطور فهما   خيتلفان يف نرره إ  يف الغاية واألسلوب والتعبري وليس مثة 
خال  جوهري بينهما ما مل يتجاوز ول منهما جماله، " فالعلم الصحيأ يعين بوص" نواحي 

الكهرابء والربوتوبالزما والذهن أما النشاط امل تلفة للطبيعة، وبيان القوي املتباينة الت تعمل فيها و
علي القدرة الدين فيفسر احلياة بطريقة وليه ويعرض ما فيها من خربات إنسانية ويوضحها قياسًا 

. ومن مث يكون على املسلم أن يسلم بقطاعني رئيسني وبريين: قطاع الوجود (43)اإلهية العرمي" 
ئب )هللا واألخرو ت(. وظيفة العقل والعلم هى الشاهد )اإلنسان والطبيعة( ، وقطاع الوجود الغا

أن يقدماً، يف شروطهما املوضوعية والذاتية والنقدية، ما يتيسر هما من معرفة وعلم هبذين القطاعني 
الوجوديني. واملسلم خمول ةن يقول إن اإلسالم دين العقل يف حدود مملكة العقل، وإنه دين العلم 

نفسه. ومملكة العقل هى الشاهد اإلنساين والطبيعي الذى   يأتب يف احلدود الت يقرها العلم ل
عليه تكلي" شرعي. ومملكة العلم هى مملكة العقل. واإلميان ليس البديل للعقل والعلم يف القضا  
الت   مدخل لإلميان فيها ألنه ليس من وظيفة اإلميان أن حيل قضا  املعرفة والعمل ايارجة عن 

 . (44)نطاق التكلي" 
وهكذا ميثل اإلسالم، على صعيد نررية املعرفة، موقفاً وسطياً جامعاً فال هو وق" مبصادر  

املعرفة عند املادة وحدها، وبسبل املعرفة عند احلواس دون سواها، و  هو أدار ظهره للمادة 
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ملعرفية وللحواس مكتفيًا إبشراقات القلوب وحدس الوجدان، وإيا قدم اإلسالم ىف هذه املعضلة ا
: وتاب الوحى املسطور، ووتاب الكون املنرور. إىلسبحانه وتع –وسطيته اجلامعة بني وتاىب هللا 

أى آ ت هللا غري املادية الت مثلث نبة السماء العريم، وآ ت الواقع واملادة والكون، الت مثلت 
المية اجلامعة من القرآن آ ت هللا الت بثها ىف األنفس واآلفاق. ولقد انطلقت هذه الوسطية اإلس

على مصدرين  –ىف الد  ت  –الكرمي. فمصطلأ "اآلية" وتصريفاته ىف القرآن الكرمي جامع 
رسله وأنبيائه مصدرًا للمعرفة. وله آ ت  إىلللمعرفة، وليس مصدرًا واحداً. فلله آ ت أوحى هبا 

اإلنسان النرر والتعقل  قد طلب من –سبحانه  –بثها ىف الكون مصدرًا للمعرفة وذلت. وهو 
والتدبر والتفكر ىف هذين اللونني من اآل ت، واملصدرين من اإلعجاز، ليكتسب منهما معًا 

 .   (45)املعار  والعلوم واألفكار والنرر ت والدروس والعرب والعرات وايربات 

ل اعتماد هدا ت أربع لتحصي إىل –وذلت   –وىف مصادر املعرفة ةد اإلسالم قد دعا 
املعار  والعلوم والثقافات. فسبل املعرفة وآليات اوتساهبا ووسائل حتصيلها هى: العقل، والنقل، 
والتجربة، والوجدان. تتزامل وتتآخى وتتكامل ىف حتصيل املعرفة واوتساهبا من آ ت هللا املسطورة 

ية من هذه اهدا ت، ىف وتابه املسطور، ومن آ ته املبثوثة ىف وتابه املنرور مع تفاوت دور ول هدا
ووزن ول سبيل من هذه السبل، حسب طبيعة حقل املعرفة الت يكون اإلنسان بصدد حتصيلها 

(46) : 

ـ ففى العلوم الكونية تتسع اآلفاق أمام العقل والتجريب، وذلت دون أن يغيب النقل  
 والوجدان عن املقاصد منها، والضبط لتطبيقا ا. 

آلفاق أمام العقل والنقل، وذلت دون أن تغيب التجربة عن ـ وىف علوم الشرع: تتسع ا 
 تطوير ا ستد  ت والربهنات، أو يت ل" الوجدان عن إحياء هذه العلوم. 

ـ وىف علوم التزوية للنفس واجملاهدات الروحية تتسع اآلفاق أمام النقل والوجدان، وذلت  
الذى تعي  فيه. وىف ول احلا ت، ومجيع دون أن تغيب التجربة عن ربط هذه النفس الزوية ابلواقع 

امليادين، ترل هذه اهدا ت مجيعًا منرومة متكاملة ومتفاعلة ىف حتصيل املعار  والعلوم ىف النسق 
     الفكرى لإلسالم.

ويؤود على ذلت ابن رشد قائال: "طاملا وانت هذه الشريعة حقاً، وداعية إ  النرر املؤدي 
شر املسلمني، نعلم، علي القطع، أنه   يؤدي النرر الربهاىن إ  خمالفة ما إ  معرفة احلق، فإا، مع

ورد به الشرع، فإن احلق   يضاد احلق، بل يوافقه ويشهد له.  وإذا وان هذا هكذا، فإن أدي 
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النرر الربهاىن إ  حنو ما من املعرفة مبوجود ما، فال خيلو ذلت املوجود أن يكون: قد سكت عنه 
  به. فإن وان قد سكت عنه، فال تعارض هنالت، وهو مبنزلة ما سكت عنه من الشرع أو عر 

األحكام، فاستنبطها الفقيه ابلقياس الشرعي. وإن وانت الشريعة نطقت به، فال خيلو ظاهر النطق 
أن يكون موافقًا ملا أدي إليه الربهان فيه، أو خمالفاً  فإن وان موافقًا فال قول هنالت، وإن وان 

طلب هنالت أتويله. ومعين التةويل: هو إخرا  د لة اللف  من الد لة احلقيقية إ  الد لة  خمالفاً 
اجملازية، من غري أن خيل ذلت بعادة لسان العرب يف التجوز، من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه 

زي. أو   حقه أو ُمقارنه، أو غري ذلت من األشياء الت  عددت يف تعري" أصنا  الكالم اجملا
وإذا وان الفقيه يفعل هذا يف وثري من األحكام الشرعية، فاألحرى أن يفعل ذلت صاحب علم 
الربهان ؟؟ فإن الفقيه إيا عنده قياس ظين، والعار  عنده قياس يقيين. وحنن نقطع قطعاً أن ول ما 

ويل العرم. أدي إليه الربهان، وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلت الراهر يقبل التةويل علي قانون التة
وهذه القضية   يشت فيها مسلم، و  يرنب هبا مؤمن، وما أعرم ازد د اليقني هبا عند من زاول 

 . (47)هذا املعين وجربه، وقصد هذا املقصد اجلمع بني املعقول واملنقول" 
ويضـي" ابـن رشـد: " إنـه مــا مـن منطـوق بـه يف الشـرع، خمــال" برـاهرة ملـا أدي إليـه الربهــان 

ا أُعتــرب وُتصــفحت ســائر أجزائــه، ُوجــد يف ألفــا  الشــرع مــا يشــهد برــاهره لــذلت التةويــل، أو إ  إذ
يقارب أن يشهد، وهذا املعين أمجع املسلمون علي أنه ليس قب أن حُتمـل ألفـا  الشـرع ولهـا علـي 
ـــــَةول

ُ
ـــــَةول منهـــــا مـــــن غـــــري امل

ُ
، ظاهرهـــــا، و  أن ختـــــر  ولهـــــا عـــــن ظاهرهـــــا ابلتةويـــــل، واختلفـــــوا يف امل

، واحلنابلـــة حتمـــل ذلـــت علـــي ( )وحـــديث النـــزول  ( ،)فاألشـــعريون، مـــثاًل، يتـــةو لون آيـــة ا ســـتواء
. والســبب يف ورود الشــرع فيــه الرــاهر والبــاطن هــو اخــتال  نرــر النــاس وتبــاين قــرائحهم يف  ظــاهره

التةويـل اجلـامع التصديق، والسبب يف ورود الرواهر املتعارضة فيه، هو تنبيه الراسـ ني يف العلـم علـي 
ــــه آ ت  ــــذي أنــــزل عليــــت الكتــــاب من ــــه تعــــا : "هــــو ال بينهــــا وإ  هــــذا املعــــين وردت اإلشــــارة بقول

فــإن قـال قائــل: إن يف الشــرع أشــياء  (.3 :آل عمةةران" )العلـمحمكمـات" إ  قولــه: "والراســ ون يف 
وا فيهــا ... فهــل قــد أمجــع املســلمون علــي محلهــا علــي ظواهرهــا، وأشــياء علــي أتويلهــا، وأشــياء اختلفــ

قوز أن يؤدي الربهان إ  أتويل ما أمجعوا علي ظاهره ؟؟ ... أو ظاهر ما أمجعوا علي أتويله؟ قلنـا: 
 .(48)أما لو ثبت اإلمجاع بطريق يقيين مل يصأ، وإن وان اإلمجاع فيها ظنيا فقد يصأ 

                                                
.5 :"20" وهى قوله تعإلى: )الرحمن على العرش استو ى( " طه  

 ؟؟ومعناه : ينزل هللا كل ليلة إلي سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ .. هل من داع فأستجيب له؟ ... هل من مستغفر فأغفر له 
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تنبثـق، ومـا هـو  وهنا تكمن واحدة من أوثر ميزات التاري  احلضارى للمسلمني أ ية، والت
واضأ، عن املنرور املعريف لإلسالم وتوجهه األساسي يف الكش" والتنقيـب، ودعوتـه امللحـة للـتالةم 
بني العقل واإلميـان، واعتبـار أوهمـا أداة ضـرورية لتعزيـز الثـاين وأتويـده. ومـن مث فـإن نرخينـا املعـريف مل 

لعــامل الــذى يكتشــ" حقيقــة مــا، أو يطــرح يشــهد أميــا إدانــة أو ارتطــام بــني الســلطة واملؤسســة وبــني ا
نرريــــة، أو يصــــوا قــــانواً، أو يبتكــــر مفــــردة يف ســــياق نشــــاطه العلمــــي. إن وشــــفا مــــا يف الفلــــت أو 

 إىلالفيـز ء أو الكيميــاء أو الر ضـيات أو الطــب أو النبـات أو احليــوان ... ا  مل يقـدم صــاحبه يومــا 
اجلــــالد، ممــــا شــــهده التــــاري  األوروم  إىلرقــــة أو رأســــه احمل إىلاحملاومــــة، واإلدانــــة، ومل يســــق مؤلفاتــــه 

)جاليليو، وبلر، برونو .. إ (. على العكس، وان الكش" يف معرم األحيان فرصة لتةويد اإلميـان 
  لنفيه أو إدانته. فالصدام احلقيقى ىف نري  اإلسالم والذى فـرق أهلـه شـيعا، وـان مـع السياسـة   

ملكــة ا جتمــاع اإلنســاىن، ومل يــرد التنزيــل اإلهــى أن  إىلم وانــت مأووــة العلــم، والسياســة ىف اإلســال
يفصــل قواعـــدها ليبقـــى للشــريعة حقهـــا الكامـــل ىف عنـــاق التــاري ، أمـــا وقـــد عطــب العلـــم، فهـــو مـــن 
عطب السياسة، الت هـى بـدورها مـن عطـب اإلجتمـاع البشـرى لـدى املسـلمني   مـن عطـب الـروح 

 العلمى ىف اإلسالم.

 

  قالنية التارخيية .. سنن اإلجتماع وديناميكية التغري الع ة4
تشى وقائع التاري  وشواهد الواقع ةن قوة الدين، تفوق ما سواها من بواعث وقوى، فال 
تضارعها قوة العصبية و  قوة العر  و  قوة األخالق و  قوة الشرائع والقوانني، فإذ وانت هذه 

رء ووطنه، أو العالقة بينه وبني جمتمعه، أو العالقة بينه وبني نوعه القوى إيا ترتبط ابلعالقة بني امل
العالقة بني املرء وبني الوجود ةسره. وميدانه  إىلعلى تعدد األوطان واألقوام. أما الدين فمرجعه 

يتسع لكل ما يف الوجود من ظاهر وابطن، ومن عالنية وسر، ومن ماض أو مصري، إ  غري هناية 
صي يف القدم وآابد   حتصي فيما ينكش" عنه عامل الغيوب. وهذا على األقل هو بني آزال   حت

ميدان العقيدة الدينية يف مثلها األعلى وغا  ا القصوى وإن مل تستوعبها ضمائر املتدينني يف مجيع 
العصور. وتقرر جتارب التاري  وذلت، أصالة الدين يف مجيع حرواته الكربى إذ مل يكن قط لعامل 

عوامل احلروات اإلنسانية أثر أقوي وأعرم ىف احلضارة من عامل الدين، وول ما عداه من من 
العوامل املؤثرة يف حروات األمم فإيا تتفاوت فيه القوة مبقدار ما بينه وبني العقيدة الدينية من 

 . (49) الة الشعور وبواطن السريرةاملشاهبة يف التمكن من أص
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فهـــي وأمةةةا الثانيةةةة: : فمـــيالد الفكـــرة الدينيـــة، أمةةةا األوىلرتني، وىف احلقيقـــة تولـــد احلضـــارة مـــ
تســجيل هــذه الفكــرة يف األنفــس. أي دخوهــا يف أحــدا  التــاري . وبينمــا وــان حــ  املســيحية مــن 
احلضــارة ضــ يال يف نفــوس أهلهــا، حيــث نشــةت يف وســط ختــتلط بــه الــد ات، والثقافــات العربيــة، 

قلــوب النــاس وســط الزحــام الفكــري الثقــايف، لتــؤثر  إىلهــا أن تــدخل والرومانيــة، واليوانيــة، فلــم يــتأ 
فيهـا أتثـرياً فعـاً ، ومل يكتـب هــا أن تعمـل عملهـا إ  متـةخرا عنــدما بلغـت وسـط البـداوة اجلرمانيــة يف 
مشال أوراب، ووجدت النفوس الشاغرة، فتمكنت منهـا، وبعثـت فيهـا الـروح الفعالـة، الـت انـدفعت هبـا 

ديــدة يف سلسـلة التــاري ، فــإن املدنيـة اإلســالمية، علــى العكـس، مجعــت املولــدين ىف لتكـون حلقــة ج
حــال الفــراا الــذى وجدتــه العقيــدة اإلســالمية يف الــنفس  إىلوقــت واحــد وهــو مــا يرجــع مــن احيــة 

وضــوح غايــة  إىل. ومــن احيــة أخــرى (50)العربيــة العــذراء، الــت مل تنشــة فيهــا ثقافــة، و  د نــة ســابقة 
ىف اإلســالم، وهــى الغايــة املســتمدة رأســا مــن وظيفــة "ا ســت ال "، والــت يكشــ" عنهــا  التحضــر

القرآن الكرمي جبالء. ذلـت أن توجيهـات القـرآن إ  املشـي يف مناوـب األرض واألوـل مـن رزق هللا، 
وعمارة األرض، واإلفادة مما س ر هللا لإلنسان من طاقات السـماوات واألرض، مـن شـةهنا أن حتفـز 

ا مجـــال حـــني ان إ  بـــذل نشـــاطه احليـــوي يف ترقيـــة احليـــاة وحتســـينها وجتميلهـــا ) " ولكـــم فيهـــاإلنســـ
فضـــالً عـــن الســـياحة يف األرض ووشـــ" جماهيلهـــا. وأهنـــا  .( 6النحةةةل: ) ترحيـــون وحـــني تســـرحون"

ابلفعل قد أدت إ  حروة حضارية هائلة قام هبا املسلمون وقـت أن وـانوا حمتفرـني حبيـويتهم قبـل أن 
 هبم األمراض الت حلت هبم فيما بعد. تقعد 

وقــد زاد مــن ســرعة وتــرية التحضــر العــرىب أن املعرفــة القرآنيــة تقــوم علــى مبــدأ ا زدواجيــة بــني 
النرــر والتطبيـــق، أو بــني العلـــم والعمــل فغرضـــها   يــتم مبجـــرد معرفــة اإلنســـان وعلمــه حبقـــائق نرريـــة 

وق" عملي يف احلياة. وقد فهم املسـلمون أن العلـم جمردة. وإيا  بد أن تكون هذه احلقائق أساسا مل
أساس للعمل، وأن العمل  زم لإلميان حت يكون هذا اإلميان مقبو ً عند هللا، ومعأفاً بـه. يقـول هللا 
ســـبحانه: )والعصـــر. إن اإلنســـان لفـــي خســـر. إ  الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات وتواصـــوا ابحلـــق 

إن هللا حيــب إذا عمــل أحــدوم عمــل أن ويقــول النــىب الكــرمي : " . (3ة 1العصةةر )وتواصــوا ابلصــرب" 
 يتقنه" حديث شري".

وىف املقابل، وانت املسيحية منذ البداية تنبذ أي توجه لتغيري العامل ايارجي أو حماولة جعله 
ول اعتقاد إنساين، ىف أن تنريم العامل   إىلينرر  –واملسيحية   –عاملًا واماًل ،ألن "الدين اجملرد 

ايارجي أو تغيريه يؤدي إ  ز دة يف ايري احلقيقي على أنه خطي ة، أو نوع من أنواع خداع 
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النفس. فالدين اجملرد إجابة علي سؤال وي" حتيا يف ذاتت وتواجه هذه الذات، وليس إجابة علي 
سؤال وي" تعي  يف العامل مع اآلخرين، إنه معبد "علي قمة جبل .. مالذ" علي اإلنسان أن 

. (51)تقي إليه، نروًا خلفه خواء عامل   سبيل إ  إصالحه، عامل يهيمن عليه الشيطان وحده" ير 
وترتب األاجيل مجيعا على هذا سيكولوجية رافضة عمليا لالنشغال ابلعامل الدنيوى، وغري مهمومة 

نت : "  تقلق علي حياتت فتقول ماذا ستةول وماذا ستشرب" "إذا أوقعتت عيالتاري  بتغيري
اليمين يف الزلل فاقتلعها، وإذا أوقعتت يدث اليمين يف الزلل فاقطعها"، "ول من ينرر إ  امرأة 

"إنه مكتوب أين سةدمر حكمة  (29ة  28: 5، 6:31)مىت، بشهوة فكةنه قد زين هبا ىف قلبه" 
احلكيم وسةحيل عقل احلصي" إ  عدم، أين احلكيم ؟ وأين الكاتب ؟ وأين اجملادل عن هذه 

"وسةله الناس قائلني: وماذا نفعل إذن ؟ "   . (19: 1أهل كورونثيا،  إىل)بولس، رسالة الدنيا ؟" 
فةجاب قائاًل هم: "من وان له ثوابن فليعط واحدًا ملن   ثوب له، ومن وان عنده حلم فليفعل 

 . (10: 3لوقا، )ابملثل 

اجيل "بشارة"، بشارة ألعمق ما يف والقرآن يسمي املسيحية "بالغاً"، وتسميها األ            
الوجود اإلنساين من حقائق. "حب جارث وما حتب نفست"، "حب أعداءث وابرث  عنيت"، "  
تقاوم الشر". غري أن هذه املطالب تسري ضد فطرة املنطق العملي يف حياة اإلنسان، مما يوجهنا حنو 

ر، وما قال املسيأ: "مملكت ليست يف البحث عن معناها احلقيقي، إهنا توحي ابلبشارة لعامل آخ
. ومن مث فإن املسيحية والدين اجملرد بصفة عامة،   ميكن هما (36: 18)يوحنا، هذا العامل" 

التةثري يف أي شيء من شةنه أن حيس ن من وضع اإلنسان من الناحية ا جتماعية. فالتغيريات 
وإيا عن طريق قوة مدعمة ابألفكار أو ا جتماعية   أتيت بواسطة الصلوات أو األخالقيات، 

أما اإلسالم ودين إنساىن شامل   جمرد، فيمكن النرر إليه ابعتباره ترويبا جدليا من  .(52)املصلحة 
اليهودية واملسيحية، ورمبا ينرر البع  إليه ابعتباره استعادة ملسار الدين اليهودى املنشغل متاما، 

ستشرقني بـ "احلسية" حت ىف تصوره للنعيم األخروى، ولكن ابلعامل األرضى، بل ويصفه بع  امل
ذلت يبقى ىف إطار الرةية اإلستشراقية غالبا، ألن اإلسالم قسد ابمتياز رةية وجودية توفيقية أو 
لنقل تكاملية بني عاملى الشاهد والغيب. ومن مث فهو من دون ختلى عن روحانيته اياصة، قد دعا 

د التاري ، بل وشغل نفسه هبذه املهمة فعال، ابعتبارها الوظيفة األساسية تغيري العامل، وجتدي إىل
 "ا ست الفية"، للحضور اإلنساىن على األرض. 
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لقــد جــاء اإلســالم ضــد الروــود واجلمــود ...  ولــذلت " فقــد أحنــى علــى التقليــد ومحــل عليــه 
صــوله الراســ ة ىف املــدارث محلــة مل يردهــا عنــه القــدر فبــددت فيالقــه املتغلبــة علــى النفــوس واقتلعــت أ

ونسفت مـا وـان لـه مـن دعـائم وأروـان ىف عقائـد األمـم. ومـا صـر  اإلسـالم القلـوب عـن التعلـق مبـا  
وـان عليــه اآلابء، ومـا توارثــه عـنهم األبنــاء وسـجل احلمــق والسـفاهة علــى اآلخـذين ةقــوال الســابقني 

مســـمياً لعقـــول علـــى عقـــول و  ونبـــه علـــى أن الســـبق ىف الزمـــان، لـــيس آيـــة مـــن آ ت العرفـــان، و  
ألذهان على أذهان، وإيـا السـابق والالحـق يف التمييـز والفطـرة سـيان، بـل لالحـق مـن علـم األحـوال 
املاضية واستعداده للنرر فيها وا نتفاع مبا وصل إليه من آاثرهـا ىف الكـون مـا مل يكـن ملـن تقدمـه مـن 

هبـا أهـل اجليـل احلاضـر ظهـور العواقـب السـي ة  أسالفه وآابئـه، وقـد يكـون مـن تلـت اآلاثر الـت ينتفـع
ألعمال من سبقهم وطغيان الشر الذى وصل إلـيهم مبـا اقأفـه سـلفهم "قـل سـريوا ىف األرض فـانرروا  

ت وســعت وـل شــئ ويـ" وـان عاقبــة املكـذبني" وإن أبـواب فضــل هللا مل تغلـق دون طالــب ورمحتـه الـ
 .(53) لن تضيق عن دائب"

. ولــــذا أحكـــم غلــــق البـــاب أمـــام مــــا وـــان يعتقــــده العـــرب مــــن ومـــا جـــاء ضــــد األســـطورة .
ايرافــات وخاصــة ىف آهــتهم الوثنيــة، ومــن الســحر قــائال عــن اليهــود ىف ســورة البقــرة "واتبعــوا مــا تتلــو 
الشـــياطني علـــى ملـــت ســـليمان ومـــا وفـــر ســـليمان ولكـــن الشـــياطني وفـــروا يعلمـــون النـــاس الســـحر" 

ل الرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم: "حـــد الســـاحر ضـــربه فالســـاحر وـــافر بشـــهادة هـــذه اآليـــة، ويقـــو 
ابلســي"". واملــراد ابلســاحر مــن يــوهم النــاس إبضــراره هــم زاعمــا أن لــه صــلة ةرواح النجــوم أو أرواح 
اجلــن. وأعلمنـــا رســول هللا أن الطـــرية أى التشــاةم ابجتـــاه الطــري يســـارا   ميينــا شـــرث. ومثلهــا الضـــرب 

ع حتقيـق أمانيـه ومـا تصـنع الغجـر ت بضـرهبن الـودع. ومثلهمـا ابحلصى مع والم غام  يوهم السام
م الــذى يــدعى أنــه يســتطيع النرــر ىف النجــوم، فيعــر  أحــوال النــاس ممــا   ِ صــنيع العــر ا ، وهــو املــنج  
ـــه نبعـــا مـــن اجلـــن يعلمـــه  يتصـــل ابلغيـــب الـــذى   يعلمـــه إ  هللا. ومثلهـــا الكـــاهن الـــذى يـــزعم أن ل

ر امل تب ــة ىف الصــدور، فيقــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلم: "مــن أتــى ابحلــواد  املســتقبلة واألســرا
 .  (54)عرافا أو واهنا فقد وفر مبا أنزل على حممد" 

 إىلوالقــــرآن الكــــرمي   يكتفــــي ابلكشــــ" عــــن هــــذه األمــــور ذات الطــــابع الســــلي، واملؤديــــة 
قيـــه وســـعادته وتقدمـــه، اإلفســـاد الروحـــي واملـــادى، وعمـــا يـــؤول إليـــه مـــن دمـــار حلضـــارة اإلنســـان، ولر 

ولكنه يطلب من اجلماعـة املؤمنـة أن "تتحـرث" لوقـ" الـدمار ةسـرع مـا تسـتطيع وةقصـي مـا تطيـق، 
فتنة عمياء   ترحم أحداً و  تبقي، وهى تدوم فوق رةوس اجلماعة ولهـا،  إىلل ال يتحول "الفساد" 
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هللا شــديد العقــاب"  واعلمــوا أن ظاملــا أو مرلومــا: )واتقــوا فتنــة   تصــينب الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة
يبــدو متوجهــا حنــو العــامل ايــارجي، حــائزا واقعيتــه اياصــة يف فهمــه . فاإلســالم هنــا  (25 :األنفةةال)

للطبيعــة اإلنســانية، ومؤوــدا لإلنســان علــى أنــه لــيس يف حاجــة إ  رفــ  الــدين مــن أجــل العلــم، أو 
أن األ يـة البالغـة لإلسـالم تكمـن  الت لى عن الكـدح يف سـبيل حيـاة أفضـل مـن أجـل الـدين. ذلـت

يف نزعتــه التوفيقيــة بــني الطــرفني، وىف إدراوــه لوجــود املعــااة اإلنســانية، وضــرورة النضــال ضــد املعــااة 
ت أساسـية للمجتمـع اإلسـالمى ابعتباره احملت احلاسم يف التاري  اإلنساين. ومن مث وانت هنـاث بـا

 : (55) منها

مبعا  األمور   بسفاسفها. وليس اجلد ابلضرورة عبوساً ـ  أنه جمتمع جاد .. مشغول 1
وصرامة ب ولكنه روح تبعث اهمة يف الناس وحتث علي النشاط والعمل واحلروة. وما أن اهتمامات 
الناس هى اهتمامات أعلي وأبعد من واقع احلس القريب. وليست فيه بات اجملتمعات الفارغة 

  الطرقات، تبحث عن وسيلة "لقتل الوقت" من شدة الفراا ب. املأهلة، الت تتسكع يف البيوت ويف

ـ أنه جمتمع جمند للعمل .. يف ول اجتاه. تلمس فيه روح اجلندية واضحة،   يف القتال يف سبيل 2
هللا فحسب، وإن وان القتال يف سبيل هللا قد شغل حيزًا وبريًا من حياة هذا اجملتمع .. ولكن يف 

متةهب للعمل يف اللحرة الت يطلب منه فيها العمل .. ومن مث مل يكن  مجيع ا جتاهات. فالكل
يف حاجة إ  تعب ة عسكرية و  مدنية، فهو معبة من تلقاء نفسه بدافع العقيدة، وبتةثري شحنتها 

 الدافعة لبذل النشاط يف ول اجتاه. 

قد جتنب املسيأ وهنا تبزا املفارقة الكربى بني "اإلسالم األول"، و"املسيحية األوىل"، ف
واجملادلني والكتاب والكفار وأصحاب اإلميان السطحي.  دخول القدس ألهنا مدينة "الفر يسي ني"

ة الكافرة أما حممد، فكان يذهب إ  "غار حراء" ليتعبد ولكنه وان يعود يف ول مرة إ  املدين
سلمني األولني والنصارى . وما تبدو جلية عند املقارنة بني وضع امل(56) "مكة" لكي يؤدي رسالته

األولني: " ففي دعاء الشهيد النصراين األول القديس "إتيان" جلالديه ما يثري العجب لفرط تساحمه 
وسلبيته، أوثر مما يثريه الشهيد املسلم األول "خبيب بن عدى" الذى دعا غاضبا واثئرا على قاتليه 

منهم أحداً"، وإن وان الرجلني قد مان يف بقوله: "اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بدداً، و  تغادر 
 .(57)سبيل إمياهنما راجيني نيل الشهادة" 

                                                
  .  الفريسيون " طائفة من اليهود علي عهد المسيح ، عليه السالم ، عرفت بتمسكها بالطقوس الشكلية وبالتقوي الكاذبة " 
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ولقد أشار املستشرق الكندي املعاصر ولفرد وانتول بيث يف وتابه "اإلسالم يف التاري  
احلديث" إ  هذه اياصية يف مقارنة يعقدها بني اإلسالم والنصرانية، قائال: "أن النصرانية أرجةت 

يق ملكوت الرب ـ أى نرامه املثا  ـ إ  اآلخرة، علي اعتبار أنه مستحيل التحقيق يف احلياة حتق
الدنيا، ألن اإلنسان خاطئ بطبعه، قاصر بطبعه، معو  بطبعه، فال ميكن أن يستقيم. أما اإلسالم 

سعى فقد اعترب حتقيق ملكوت هللا هو مهمة اإلنسان يف احلياة الدنيا   يف اآلخرة. ولذلت ي
املسلمون دائمًا إ  حماولة تطبيقه، وإ  تقومي عجلة التاري  ولما احنرفت عن الطريق، ولو ضحوا 
ةنفسهم يف سبيل ذلت، ومن مث فإن التضحية يف اإلسالم ـ يقصد اجلهاد وإن مل يسمه اببه ب ـ له 

منه، بينما التضحية  حصيلة إقابية يف واقع األرض، وهي حماولة تقومي هذا الواقع وإصالح ما اعو 
يف النصرانية ذات مفهوم سلي، مؤداه أن يق" النصراين أمام عجلة التاري  املنحرفة   ليقومها 
ولكن لتدوسه وهو واق" مكانه، فهو يفضل أن تدوسه العجلة وتقتله علي أن يسمأ ها أن 

 .(58) اط املستقيمسارها وردها إ  الصر تتجاوزه وهى منحرفة، ولكنه   يبذل جهداً لتصحيأ م

وحســب هـــذا الفهـــم، يشــتمل اإلســـالم علـــي عنصــر يهـــودي هـــو النزعــة اإلقابيـــة، ففـــي      
تصـــني" "هيجـــل" لـــألد ن أعتـــرب اإلســـالم اســـتمراراً لليهوديـــة ، وهـــذه الفكـــرة عـــن اإلســـالم   تنبـــع 

لر" إ  رأي ابلضــرورة إ  مـــن وجهـــة نرـــر املســـيحية النقيــة املبالغـــة ىف مســـاملتها. وقـــد ذهـــب "شـــبنج
يشبه هذا، عندما قال: إن "وتاب أيوب" وتابة إسـالمية. ولكـن اإلسـالم  يشـتمل ىف احلقيقـة علـي 
عناصــر وثــرية غــري يهوديــة، جتعلــه متجــاوزا للــدينيني التوحيــديني الســابقني عليــه. وهــو مــا تعــأ  بــه 

د علـي مفـأق طريـق التحـول "مرسيا إليادى" يف وتاهبا "أياط من األد ن املقارنة" إذ تضع الني حمم
من املرحلة الثانية إ  املرحلة الثالثة "األخرية" من مراحل التحول الروحـي للجـنس البشـري. ومـن مث، 

بــدأت مبحمــد، حيــث تــذهب "إليــادي" إ  أن نريــ  العقــل  –الــت مل تنتــه بعــد  –فاملرحلــة الثالثــة 
مــد علــي حافــة ســيادة املســيحية وبدايــة اإلنســاين هــو عمليــة "علمنــة" عامــة، وهبــذه الرةيــة، يقــ" حم

. ومعين ذلت  ـ حسب فهمنـا ـ هـو أنـه يقـ" يف النقطـة البؤريـة للتـوازن (59)العصر العلماين احلديث 
 التارخيي بني العقل واإلميان .

ذلت أن اإلسالم ميثل نقطة انبثاق نرخيى ملعىن احلرية، ونقطة انطالق  إىلورمبا نضي"  
النزعة اإلستشراقية الت تربط بني التوحيد والشمولية، أى بني واحدية هللا،  ملسارها الصاعد. فضد

احلقيقة على شت مستو  ا، وهو ربط يتناىف مع تعددية  إىلوبني واحدية الطريق اإلنساىن 
األسباب،   نراه منطقيا أو قائما ىف النص اإلسالمى، مثة ربط أوثر جوهرية ميكننا مالحرته بني 
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 وبني وحدة القانون ليس ىف الطبيعة فقط أتسيسا للعلم، وما أسلفنا، بل ىف اجملتمع وحدانية هللا
أيضا أتسيسا للحرية. ذلت أن الدميقراطية ونرام سياسى حيتضن فكرة احلرية مل تكن ممكنة أو 
متصورة من دون أن يأس  مبدأ وحدة القانون ليرل اجلميع مبرلة املساواة. ومل تكن وحدة القانون 
متصورة، هى األخرى، من دون رسو  وحدة الكون، الت تنبثق هى األخرى عن وحدة اإلله  
وةصل واجب الوجود هذا الكون املوحد واملتسق، فلو وان هناث آهة خمتلفون يتنازعون ملكية هذا 
الكون ويتقابون مناطقه أوعوامله، لكان من الصعب تطبيق نفس القانون على مجيع الناس ما 

بدئى سيادة القانون، واملساواة اإلنسانية و ا أصل احلرية وفكرة، وجناحى الدميقراطية  يهدم م
ونرام. ورمبا وان تعدد اآلهة ىف العامل اإلغريقي هو السبب اجلوهرى ىف حرمان اجملتمع األثيين من 

ن الناس ظللوا الدميقراطية احلقيقية، ألنه ظل جمتمعا  إقصائيا مل يتعمق فيه مفهوم سيادة القانون، أل
 متمايزين، وألن اآلهة ظللوا متعددين. 

إصـالح مسـار عجلـة التـاري  املنحرفـة،    إىلواملهم ىف هذا السياق هـو أن املسـلم ىف سـعيه 
يســـري عشـــوائيا، بـــل عـــرب طريـــق "مـــنهج" جديـــد يطرحـــه القـــرآن الكـــرمي يؤوـــد، علـــى أن "التـــاري "   

ميـــدااً للدراســـة وا ختبـــار، تســـت لص منـــه القـــيم والقـــوانني يكتســـب أ يتـــه اإلقابيـــة إ  ةن يت ـــذ 
والسنن الت   تستقيم أية برجمـة للحاضـر واملسـتقبل إ  علـى هـداها. ومـن أجـل أن نطمـ ن يبـني لنـا 
القرآن يف أوثر من موضع ثبات هذه السنن ونفاذها وعدم تبدها أو حتوهـا. إهنـا موجـودة أساسـاً يف 

ويف قلب العالقـات املتبادلـة بـني اإلنسـان والعـامل، ومل يفعـل القـرآن سـوى أن  صميم الأويب الكوين، 
وشـــ" عنهـــا النقـــاب وأوـــد وجودهـــا وثقلهـــا يف حروـــة التـــاري ، وأهنـــا   أتســـر نفســـها يف تفاصـــيل 
وجزئيـات موقوتـة، بـل متتــد ومتتـد، مرنـة منفتحـة شــاملة، لكـي تضـم أوـرب قــدر مـن الوقـائع، وتالمــس 

صـــيل واجلزئيـــات، وتبقـــي دائمـــا احلصـــيلة النهائيـــة، والرمـــوز املكثفـــة، والـــد  ت أوـــرب عـــدد مـــن التفا
. ففـي سـورة آل عمـران الـت تتحـد  عـن هزميـة املسـلمني يف معروـة أحـد (60)الكربى حلروة التـاري " 

قـد خلـت مـن قـبلكم سـنن فسـريوا يف األرض فـانرروا ويـ" وـان عقبـة رد اآل ت التاليـة : "هـ" تـ 3"
هـــذا بيـــان للنـــاس وهـــدى وموعرـــة للمتقـــني* و   نـــوا و  حتزنـــوا وأنـــتم األعلـــون إن ونـــتم املكـــذبني* 

مؤمنني* إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلـت األ م نـداوها بـني النـاس ولـيعلم هللا الـذين 
)آل أمنـوا ويت ـذ مـنكم شـهداء وهللا   حيـب الرــاملني* ولـيمحص هللا الـذين أمنـوا وميحـق الكفــرين" 

 .  (141-137عمران 
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متييـــع  إىلو  شــت ىف أن أى أتخـــر أو اهتـــزاز يف ممارســة هـــذه الســـنن والقــوانني، إيـــا يـــؤدى 
موق" نقي  ملفاهيم احلق والعدل. وهنـا تصـبأ  إىلاحلروة التارخيية، وعدم انضباطها، وابلتا  يؤول 

يـار مبجـرد غيـاب شـروط الفعــل احلضـارات وافـة، مبـا فيهـا اإلسـالمية عرضـة لتحــد ت التـدهور وا هن
احلضـارى املضـمنة ىف تلـت السـنن والقـوانني، أو فقـداهنا احلـد األدين مـن احلضـور املطلـوب: " فلــيس 
مثـــة حصـــانة إهيـــة مســـبقة هـــذه احلضـــارة أو تلـــت بســـبب نزوعهـــا الـــديين أو اإلميـــاين، فـــإن اســـتمرارية 

الضـوابط واملعـايري والعوامـل الـت إذا أسـئ احلضارة رهن مبا يصـنعه أبناةهـا أنفسـهم يف ضـوء مجلـة مـن 
مصـــريها احملتـــوم، فلـــيس مثـــة يف ســـنن هللا يف ايلـــق، ونواميســـه يف  إىلالتعامـــل معهـــا ســـيقت احلضـــارة 

. هـــذا (61)نتائجهـــا املنطقيـــة العادلـــة "  إىلالعــامل حمـــاابة أو مـــداجاه ، وإيـــا هـــى األســـباب الــت تقـــود 
عد أن تكون اجلماعـة قـد اسـتنفدت مـربرات اسـتمرارها، ومـن مث التدهور، أو السقوط،   قيئ إ  ب

فـإن أيــة ضــربة توجـه إليهــا تكــون وافيــة إلزاحتهـا مــن مواقعهــا وفســأ الطريـق أمــام اجلماعــات األوثــر 
فاعليــة وفــق مفهــوم املداولــة القــرآين. وقــد جتــئ هــذه الضــربة علــى شــكل غــزو خــارجي، أو عصــيان 

قـــد جتـــئ بصــيغة وارثـــة طبيعيــة قاســـية تفــوق يف حتـــديها قـــدرة  داخلــي، أو اصـــطراع طبقــي، ومـــا أهنــا
اجلماعة املفككة على الرد والصمود : " قـل هـو القـادر علـى أن يبعـث علـيكم عـذااب مـن فـوقكم أو 
مــن حتــت أرجلكــم أو يلبســكم شــيعا ويــذيق بعضــكم ةس بعــ  انرــر ويــ" نصــر  اآل ت لعلهــم 

أيتـيهم ةسـنا بيتـا وهـم ائمـون * أو أمـن أهـل القـرى  ( " أفةمن أهل القرى أن65يفقهون" )األنعام 
 (. 98-97)األعراف أن أيتيهم ةسنا ضحي وهم يلعبون" 

والقرآن الكرمي يعرض ملبدأ "املداولة" وفعـل داينـامي يسـتهد  متحـيص اجلماعـات البشـرية، 
د التحـــد ت وإاثرة الصـــراع الـــدائم بينهـــا، األمـــر الـــذى يـــتم   عنـــه حتريـــت الفعـــل التـــارخيي، وإقـــا

أهــدافها،  إىلهــذا املــذهب أو ذاث. وتبقـي عالقــة ا ســتبدال هـذه ماضــية  إىلاملسـتمرة أمــام املنتمـني 
تداول األ م بني الناس، إبرادة هللا، تضع أقواماً وترفع آخـرين: " وـم تروـوا مـن جنـت وعيـون* وزروع 

خــرين* فمــا بكــت علــيهم الســماء ومقـام وــرمي * ونعمــة وــانوا فيهــا فــاوهني * وــذلت وأورثنهـا قومــا َءاَ 
". وهذا ا ستبدال التارخيي أو احلضارى الذى حيدثنا 29-25واألرض وما وانوا منررين" الدخان 

عنه القرآن يف أوثر من موضع   قئ وفق أساليب متعسـفة ومباشـرة ومبقتضـي حـدود زمنيـة صـارمة  
حتقـق  إىلخـالل النـواميس ذا ـا الـت تـؤول  واألرقام، إيا هى سنن هللا يف التاري  وإرادته النافـذة مـن

: " فــةوحي إلــيهم رهبــم لــنهلكن الرلمــني* ولنســكننكم األرض مــن بعــدهم  (62)هــذا اهــد  ايطــري 
 (. 14-13)إبراهيم ذلت ملن خا  مقامي وخا  وعيد " 
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وحت   يغلق اإلسالم البـاب أم روعـة اجلـدل التـارخيى، علـى أ يتـه الكـربى، فهـو   يتصـور 
لعقاب أو السقوط وـإابدة هنائيـة للجماعـة أو تصـفية جسـدية   تبقـي هـا أثـراً، ومـا وـان احلـال مـع ا

عدد من األقوام البائـدة، إيـا هـو التمزيـق والتفكيـت والتشـتت الـذى يتسـبب يف إرغـام هـذه اجلماعـة 
تبعيــــة ايطــــوط ايلفيــــة لكــــي متــــارس ال إىلأو تلــــت علــــى التنــــازل عــــن مروزهــــا القيــــادى، والأاجــــع 

للجماعـــات األقـــوى، بعـــد أن وانـــت متبوعـــة مطاعـــة : " وربـــت الغـــىن ذو الرمحـــة إن يشـــة يـــذهبكم 
وما أنه يبقى   ( .138)األنعام ويست ل" من بعدوم ما يشاء وما أنشةوم من ذرية قوم َءَاخر ين" 

علــى دوافــع األمــل ىف عــودة النهــوض مــرة أخــرى، وىف حروــة متجــددة مــرة ومــرات، طاملــا اســتهدت 
ابلسنن التارخيية الراس ة. فاملداولة بني األمم   جتئ يف وتاب هللا بصـيغة حتميـة مقفلـة ونـزوع مـأع 

تـوحي ابحلروـة  –علـى العكـس  –ابلتشاةم ومـا هـو احلـال يف العديـد مـن املـذاهب الوضـعية. لكنهـا 
ر لليةس واهزمية، الدائمة، والتجدد، واألمل، وتقرر أن التاري  ليس حكراً على أحد، ومن مث فال مرب 

احلضي ، ومن هم يف القاع ستصعد هبـم احلروـة  إىلفمن هم يف القمة اآلن، ستنزل هبم حروة الزمن 
 . (63)القمة "  إىلنفسها، ومن خالل فعلهم وحروتهم واختيارهم، 

إن املداولــة القرآنيـــة حتمــل شـــروط إقابيتهــا التارخييـــة وافــة : حروـــة العــامل املســـتمرة، ومت ـــ  
اع الفعال، ودميومة األمل البشرى الذى يرف  احلزن واهوان: "و   نوا و  حتزنوا وأنتم األعلون الصر 

إن ونــتم مــؤمنني". وهكــذا يبقــى التــاري  مفتوحــا علــى مصــراعيه أمــام وــل حروــة جتديديــة تســتهدى 
سـت ال ، بسننه، وتزيد من رقيه، ومن سيطرة إنسـانه علـى األرض، ىف معيـة هللا، حتقيقـا لوظيفـة اإل

حيــث   يبقــى اإلســالم جمــرد جمموعــة مقفلــة مــن القواعــد والتشــريعات، بــل يصــري هــو دومــا أفضــل 
وأبـــدع القواعـــد والتشـــريعات والـــرةى والســـلوويات الـــت تصـــنع التحضـــر، وترتقـــى ابإلنســـان، ىف وـــل 

ملعــىن مرحلــة مــن مراحــل التــاري ، طاملــا أهنــا   تصــطدم "بوضــوح" بعقيــدة التوحيــد، و تنحــر  عــن ا
 إىلالنهــائى الكــامن خلــ" مســرية اإلنســان علــى األرض، و  تعــادى نزوعــه األبــدى ، وتوقــه الــدائم 

أحضان هللا، عندما تنتهى رسالته، بنهاية الزمان وحيد  العناق املؤجل بـني األزل  إىلالعودة النهائية 
 واألبد.
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ة الوثنية والشرث، وأفنوا حيا م ىف إزال إىلسعى مجيع الرسل واألنبياء الذين رفعوا لواء احلق          
نفى اآلهة الباطلة الت وان اإلنسان اختذها معبودًا له بعد انصرافه عن اإلله الواحد القهار. ولكن 
الذى جرت عليه العادة عرب التاري  أن أتباعهم اختذوهم أنفسهم بعد مو م شرواء د ىف ألوهيته، 

روا من مجلة األصنام الت جاءوا لتحطيمها واستنفذوا جهودهم انسياقًا وراء ا عتقاد اجلاهلي. فصا
يف تنري" األرض منها طوال حيا م... "والسبب ىف ذلت أن اإلنسان من شةنه أنه   حيسن 
الرن بنفسه فال يستيقن إ  قلياًل بوجود الصفات السامية فيه. وهو   يرى نفسه إ  روامًا من 

ذهنه يف األغلب من إدراث احلقيقة العرمى القائلة ةن هللا جل العيوب والذل والسفالة، وخيلو 
درجة أعلى من  إىلوعال أودع ىف هيكله الطيين من القوى واملواهب ما يستطيع أن يسمو به حت 

درجة املالئكة املقربني، على رغم بشريته واتسامه ابيصال البشرية.  وألجل ذلت ولما جاء أحد 
ورسو  منه رف  أبناء جنسه ا عأا  بكونه رجاًل موصوً  ابد  إىل د تعمن البشر يف الدنيا ممثالً 

ملا رأوه إنساًا مثلهم خلق من املاء والطني. وبعد صراع طويل، وملا آمنوا به ملا شاهدوا من املكارم 
لن  غري العادية تتالأل ىف ش صه قالوا إن الش صية الت متلت هذه املواهب واملكارم غري العادية

تكون بشراً أبداً. وعندها قامت ف ات خمتلفة منهم تنسج حوله نرر ت وأساطري خمتلفة: منهم من 
قال إنه إله، ومنهم من اخأع فكرة التناس  وأيقن أن هللا حل فيه، ومنهم من زعم فيه سلطات 

 .(1)عما يصفون" إىلاإلله وصفا ا، ومنهم من جعله ابن هللا، سبحانه وتع
 

 ة الرسولة إنساني1
وـان أول مـا تنـاول القـرآن ىف صـدد حبثـه يف مســةلة النبـوة هـو بشـرية الرسـول، إذ قـام بتمحيصــها ىف    

سـبيل الرشـاد فقـالوا  إىلول الدعوات السابقة، بدءا من نوح عليه السالم الـذى جـاء قومـه ودعـاهم 
ما بعنـا هبـذا يف آابئنـا : "ما هذا إ  بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء هللا ألنزل مالئكة 

 إىلهود عليه السـالم مـن قومـه عنـدما دعـاهم  إىلونفس ا عأاض وجه  .(24: املؤمنون)األولني" 
هللا فكـــان قـــوهم لبعضـــهم الـــبع  : "مـــا هـــذا إ  بشـــر مـــثلكم أيوـــل ممـــا أتولـــون منـــه ويشـــرب ممـــا 

. وقــد جــاء موســى وهــارون (33: املؤمنةةون) تشــربون، ولــ ن أطعــتم بشــراً مــثلكم إنكــم إذاً ياســرون"
املؤمنون ) عليهما السالم فرعون ابحلق فلقيا منه اجلحود وا ستكبار حبجة : " أنؤمن لبشرين مثلنا"

 واومن مث استنتج ،تقبل فكرة أن يرل اإلنسان الكامل إنسااً . أما املسيحيون فلم يستطيعوا (47: 
، مث قـاموا بتةليهـه. وقـد روـز القـرآن بنـاً دإسي ، واعتربوا عي"اإلنسان –اإلله "من والم عيسي فكرة 
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عنايتــه علــى قمــع هــذا ايطــة، وبــني برباهــني وحجــج أن البشــر هــو الــذي يصــلأ هدايــة البشــر ألن 
املقصود من بعث الرسول ليس إنزال التعليم فحسب بل تطبيقه ىف واقع احلياة، وتقدمي قدوة يُقتدى 

ق البشــر ويكــون خاليــاً مــن خصــائص البشــر ونقائصــهم هبــا. ولــو أرســل ملــت أو أي وــائن آخــر يفــو 
لكـان لإلنســان أن يقــول : ويـ" أســتطيع إتباعــه والعمـل مبــا يعمــل بـه يف حــني أنــه خيلـو مــن األهــواء 

اقــأا  الــذنوب"  إىلوالرغبــات، وأنــه مل يفطــر علــى مــا فطــرت عليــه مــن القــوى الــت تــدفع ابإلنســان 
عــأاض: " لــو وــان يف األرض مالئكــة ميشــون مطم نــني لنز لنــا ردا علــى هــذا ا  إىل. ويقـول هللا تعــ(2)

  .( 95اإلسراء : )عليهم من السماء ملكا رسو  " 
النـــاس وـــانوا بشــــراً   إىل إىلمث يصـــرح القـــرآن ةن مجيـــع األنبيــــاء والرســـل الـــذين بعـــثهم هللا تعــــ 

وميشـى، ومـا يف  ومحمد رسول هللا ووانوا أيولون ويشـربون وميشـون ومـا أيوـل أى إنسـان ويشـرب
: "ومـا أرسـلنا قبلـت إ  رجـا ً نـوحي إلـيهم فاسـةلوا أهـل الـذور إن ونـتم   تعلمـون. ومـا  إىلقوله تعـ

: "وما أرسلنا قبلـت ىلاوقوله تع (8األنبياء: )جعلناهم جسداً   أيولون الطعام وما وانوا خالدين" 
 .(20الفرقان: ) ون يف األسواق"و من املرسلني إ  إهنم ليةولون الطعام وميش

وبعــد ذلــت أمــر  .(38الرعةةد: ) "وقولــه : "ولقــد أرســلنا رســالً مــن قبلــت وجعلنــا هــم أزواجــاً وذريــة 
الرسـول ةن يعلـن بكـل قــوة ةنـه بشـر حــت   يقـع الـذين أيتــون مـن بعـده مــن النـاس يف نفـس ايطــة 

رسـل. وقـد وردت اآليـة فيطلقون عليه أوصا  األلوهية وما حـد  مـع الـذين سـبقوه مـن األنبيـاء وال
 إىلقـل إيـا أا بشـر مـثلكم يـوحى ن يف وثري من املواضع يف القرآن: "التالية الت تضمنت هذا اإلعال

. ويوضـأ القـرآن إن النــي ليسـت عنـده مفـاتيأ خــزائن هللا  (110الكهةة : )إيـا إهكـم إلـه واحـد" 
عـز وجـل : " قـل   أقـول لكـم عنـدي  و  يعلم الغيب و  ميلت قوة خترق العادة. ويف ذلت قول هللا

. (50األنعةةةام: ) "إىلخـــزائن هللا و  أعلـــم الغيـــب و  أقـــول لكـــم إين ملـــت أن أتبـــع إ  مـــا يـــوحى 
وأوضأ وذلت أن الني   يتدخل ىف شؤون اجلزاء والعقـاب واحلسـاب يـوم القيامـة، ومـا عليـه إ  أن 

ا احملاســـبة واجملـــازاة وإنـــزال العقـــاب وإعطـــاء طريـــق مســـتقيم. أمـــ إىليبلـــن رســـا ت هللا ويهـــدي النـــاس 
الـــذي بعثـــه: " قـــل إين علـــى بينـــة مـــن رم ووـــذبتم بـــه، مـــا عنـــدي مـــا  إىلاجلـــزاء فهـــذه أمـــور ترجـــع 

تستعجلون به إن احلكم إ  د يقص احلق وهو خـري الفاصـلني. قـل لـو أن عنـدي مـا تسـتعجلون بـه 
وأوضــأ آخــرا أن تصــري"   .(58ة  57االنعةةام : )لقضـي األمــر بيــين وبيـنكم وهللا أعلــم ابلرــاملني" 

قبــول احلــق، لــيس ىف مقــدور النــي. وهــو  إىلقلــوب النــاس، ونفــ  اإلميــان يف قلــوب الــذين   مييلــون 
احلـق. ويف ذلـت قولـه  إىلهاد يف معىن أنه يقوم حق القيام بواجب النصـيحة والتـذوري وإرشـاد النـاس 
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ادي العمــي ذالصــم الــدعاء إذا ولــوا مــدبرين. ومــا أنــت هبــ : " إنــت   تســمع املــوتى و  تســمعإىلتعــ
وأن وـل مـا ميلكـه النـي  .(80النمةل: )   من يـؤمن آب تنـا فهـم مسـلمون"اعن ضاللتهم إن تسمع 

أنه يطيع هللا ويتبع أحكامـه متـام اإلتبـاع، ويبلـن النـاس مـا ينـزل  إىلمن قدرة وعرمة وبو وعز فمرده 
ة وأعرض عن احلق وبدال والم هللا وزاد فيه أقوا ً خمتلفة من عند نفسه عليه نصاً. وإن رف  اإلطاع

: "ول ن اتبعت أهواءهم مـن بعـد مـا جـاءث إىلفال شر  له على غريه و  ميزة. يف ذلت يقول هللا تع
 .  (145البقرة : ) من العلم إنت إذا ملن الراملني

اضعاً،   خيجل أن يؤود أنه أمي مل وقد وان حممد عليه الصالة والسالم بشراً، خاشعًا متو 
يتعلم الكتابة والقراءة، ويكرر هذا يف ليلة القدر يف غار حراء، ردًا على قول جربيل له "اقرأ".. 
ووان يضحت ويبكي وأيول الطعام وميشي يف األسواق، ويستشري الناس لكيال خيطئ، وينزل عند 

أحد. إنه بشر   يفجر املاء و  يضئ  رأى الغالبية، ويغضب ويرضي. ويرف  أن يُقب  ل يده
الرلمات.. بشر من حلم ودم وأعصاب وإيا جاءوم مبكارم األخالق .. فال تغضبوه أيها الناس.. 

: "أن    تقولوا له سيدا فإنه ليغضب من هذه الكلمة وينهي عنها. وعندما تبلغه  سات اآل  
نه املاء". يغضب وينفر العرق من جبهته يف وجهه نورا من الغيب، ويده متس الص ر فيتفجر م

: "إيا أا بشر مثلكم" .. بشر حيب  وينهي الناس عن أن يضيفوا إليه ما ليس له .. أنه يقول
ال يتميز فوهو يشارث الناس يف دنياهم بقدر وا ، . (3)ب ..  الطيب والنساء وقرة عينه يف الصالة

وما إليهما. فهو إنساين، وإنساين جداً، و  شئ مما هو منهم متيزاً ظاهراً يف شئ من امللبس واملةول 
 إنساين بغريب عنه. 

أن يكون اإلسالم دينا للبشر مبا يف البشر من صفات متناقضة ونزعات أراد وألن هللا  
خمتلفة منها القوة والضع" والصحة واملرض، واللذة واألمل، وا نشراح والضيق، والسعادة والشقاء، 

ن البشر، متر به هذه املواق" ويعر  هذه املشاعر، فعر  مشاعر الزو  السعيد بعث رسو  مفقد 
إبخالص خدقة، وآ م الزو  الشاث مبا شاع من حديث اإلفت حول عائشة، وما عر  املرارة 
من طباع الناس من عدو وصديق إزاء هذه الشائعات. مث متعة اإلميان وانتصاره بدعوته. وعر  

األعمي". واب ختصار فقد ه ما تلقي عتابه له يوم "عبس وتو  أن جاءالرسول حب هللا له، و
يص بوجوده ول الوجود البشرى من ول جوانبه وول مواقفه، مصداقًا لقول هللا له: "قل إيا أا 

 .(4)بشر مثلكم" 
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وقــد أوــد النــي أنــه هــو نفســه   ميلــت ســلطان علــى إميــان املســلمني، وإن وــان مســ و  عــن 
  رب، بــل هــو بشــر مــثلهم وهــم غــري بعــاد هــذا اإلميــان، فهــو رســول   إلــه، ونــىب أو  توضــيأ حــدود

إ  يف األحـوال الـت تكـون فيهـا هـذه األوامـر صـادرة عـن وحـي إهـي صـريأ هـو ملزمني بتنفيذ أوامـره 
وحده الذي يقيد املؤمنني، فـإن وانـت أقوالـه صـادرة عـن نفسـه،   عـن وحـي صـريأ، فاملسـلمون يف 

باعه. فليست طاعة الرسول وتبعيته الكاملة مصدر ا اجلانـب الش صـي للرسـول، مـع أن حل من إت
ن هللا مــا أرســل هـذه الطاعــة مــدار اإلميـان ومــالث الــدين يتوقــ" اهتـداء اإلنســان عليهــا بـال ريــب، أل

النــاس ليــةمرهم بطاعتــه وعبادتــه مــن دون هللا، بــل لــيجعلهم يعبــدون هللا وحــده ويطيعــون  إىلالرســول 
كامــه : " مــا وــان لبشــر أن يؤتيــه هللا الكتــاب واحلكــم والنبــوة مث يقــول للنــاس وونــوا عبــاداً   مــن أح

 .(5) ولكن وونوا رابنيني" دون هللا

رة ملا أعتقها أهلها فارقت زوجها ووانت   يروي أنه وانت ىف املدينة جارية تدعى بر  قدو 
يتبعها يف ول مكان يبكي ويستشفع إليها حتبه، ووان زوجها مولعًا هبا فشق عليه فراقها وجعل 

: "  آمرث  أأتمرين   رسول هللا"، قال : " : "لو رجعت إليه" قالت الناس، فقال ها رسول هللا 
وىف غزوة أحد وافق الرسول الكرمي . (6): "فإذن   أريد الرجوع إليه". ولكن أشفعه إليت" قالت

ود السادر ىف الغى والنفاق، عندما حتد  ابسم فريق على رأى لعبد هللا بن أم، وهو خصمه اللد
من الشيو  مطالبا النىب اب نترار ىف املدينة ومواجهة املكيني من داخلها بد  من ايرو  إليهم 

عدو قط إ  أصاب  إىلفقال: "  رسول هللا .. أقم ابملدينة و  ختر  إليهم، فوهللا ما خرجنا منها 
صبنا منه فدعهم، فإن أقاموا أقاموا، بشر حمبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال منا، و  دخل علينا إ  أ

يف وجههم، ورماهم النساء والصبيان ابحلجارة من فوقهم، وإن رجعوا، رجعوا خائبني". وقد وافق 
هذا الرأى نفس نبينا، فةراد أن يقنع به الناس .. ولكن، ملاذا يؤيده عبد هللا بين أم، وهو   يضمر 

أبدى بع  املسلمني خوفهم من أن ميكثوا يف املدينة، وقرُّوا جنود قري  من هنا إ  الشر؟.  حملمد
أبواهبا فإذا احتدم القتال، انفجرت اييانة ويف املدينة من يضمر العداء ويتةهب للكيد. وطالت  إىل

يتشاورون يف ، عادوا  املناقشات حت أذ ن بالل لصالة اجلمعة .. وبعد أن فرا الناس من الصالة
،  األمر. ومل يستطع حممد أن يقنع اآلخرين ابلبقاء يف املدينة. فايو  من أن حتد  اييانة فجةة

مث الزهو اب نتصار القدمي، واإلشفاق من أن يرن أحد هبم اجلنب والطمع يف غنائم جديدة من 
مد األصوات، فإذا قري . ول هذا جعلهم يتمسكون ابيرو  ملالقاة جنود قري  يف أحد. وأخذ حم

احلرب يف أحد، فةذعن حممد لرأى  إىلغالبية القادرين على محل السالح ترف  رأيه وتقرر ايرو  
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: "استكرهناث ومل  الغالبية، ودخل بيته، وعاد بعد حني وقد ارتدى مالبسه احلربية، فقال له بعضهم
قتال وانتهي األمر، وما وان له ، ولكنه قد  ية لل يكن ذلت لنا، فإن ش ت فةقعد صلي هللا عليت"

أن يأاجع بعد أن استعد، وما دام القرار قد صدر فيجب أن حيأمه اجلميع وعليهم أن ينفذوه 
 (.7)" بنفس محاس املؤيدين

ويف أثناء غزوة ايندق، ملـا اشـتد الـبالء علـى املسـلمني يف أول األمـر، رأي النـي أن يسـتميل 
  يف تلت الغـزوة هـي وبـين قريرـة، فجـرى بينـه وبـني قائليهـا صـلأ  قبيلة غطفان الت حتالفت مع قري

وتبـوه يف وتــاب مــؤداه أن يُعطيــا ثلــث مثــار املدينــة علـى أن يرجعــا مبــن معهمــا مــن قبيلــة غطفــان عنــه 
وعن أصحابه. وبعث الني إ  سعد بن معـاذ وسـعد بـن عبـادة قائـدي األوس وايـزر  علـى التـوا ، 

: "  رسـول هللا ب أمـراً حتبـه فتصـنعه، أم شـي اً أمـرث هللا  ر ا فيـه، فقـا  لـهفذور همـا مـا فعـل واستشـا
بـه   بــد لنــا مـن العمــل بــه، أم شـي اً تصــنعه لنــا ؟ ..   رسـول هللا ب قــد ونــا حنـن وهــؤ ء القــوم علــى 

قـرى أو  الشرث ابد وعبادة األواثن   نعبـد هللا و  نعرفـه، وهـم   يطمعـون أن أيولـون منهـا مثـرة إ 
بيعاً، أفحني أورمنا هللا ابإلسـالم وهـداا لـه وأعـزا بـت وبـه، نعطـيهم أموالنـا ؟ب وهللا مـا لنـا هبـذا مـن 
 حاجة، وهللا   نعطيهم إ  السي" حي حيكم هللا بيننا وبينهم. قـال رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم

: ليجهـدوا علينـا"  كتاب، مث قـالحا ما فيها من الم: فةنت وذاث فتناول سعد ابن معاذ الصحيفة ف
وهــذا، بــال شــت، مثــل مــن أعلــي األمثلــة علــى األخــوة الكاملــة واحلريــة املطلقــة يف إبــداء الــرأي  .(8)

 والتقدير الكبري لكرامة العقل اإلنساين   نكاد ةد له نرائر وثرية يف األد ن األخرى. 
ووــم رأى رأ  فيةتيــه الــوحى مبــا تيــه الــوحى ابلقــول الفصــل. ةووــم غامــت لديــه بعــ  اآلراء في

خيالفــه، بــل قــد أيتيــه الــوحى هــاد  ومرشــدا ىف أمــر   يرضــاه هللا لنبيــه، فقــد نزلــت عليــه ســورة عــبس 
عتااب على ما وان من إعراضه عن ابن أىب مكتوم حني جاءه راغبا ىف العلم واهدايـة، وقـد وـان النـىب 

 ه، فيســلم إبســالمهم خلــق وثــري. فنزلــت هــذه مشــغو  بــدعوة ســادة قــري ، رجــاء أن يســتجيبوا لــ
 اآلية تنكر على رسول هللا عبوسه وإعراضه. 

أصـحابه، نفـوس ىف ما هو مشهود من رسـوخها إنسانيته، أتويد ح حممد ىف ا ةقد بلن من و 
يـوم الـدين، فعنـدما قبضـه هللا إليـه، وتزعـزع عقـل  إىلنبعيـه ونبعـى نبعيـه  إىلنقلوها من بعده الذين 
يصر  يف الناس ويهدد الذين فةخذ  حتت وطةة احلزن الشديد والصدمة الكبريةعمر للحرة روق الفا

قالوا أن حممدا قد مات ب .. وذهل عثمان فهـو يـراح بـه وقـاء، مـا يطيـق أن يـتكلم .. و ـاوى علـى 
 بــن أم طالــب فمــا يقــوم مــن مكانــه .. وارتفعــت أصــوات غريبــة .. لــو أنــه وــان نبيــا صــادقا حقــا ملــا
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علـى جسـده وقبلـه والـدموع تنهمـر علـى  فـارمتيجـاء  ،الرفيـق الصـدوق أبـو بكـر مات..ب وـان هنـاث
ش ووثـوق عـزم ةبكـل رابطـة جـ معلنـا "أنـت وأمـي .. مـا أطيبـت حيـا وميتـا ةم"ينوح :  الفراش وهو

ذو ر النـاس مبـا علمهـم حممـد : "إنـت ميـت وقـ" وصـوته يفـي  يف الـدموع يُـأن حممدا قـد مـات، مث 
ن مات أو قتل انقلبتم علـى أعقـابكم" وأفـاق عمـر وهـو يسـمع ولمـات أم بكـر إأهنم ميتون".." أفو 

إن  :فقــال : "وهللا لكــةين مل أبــع هبــذه اآل ت قبــل اآلن" مث خــر علــى األرض يطلــق نواحــه الفــاجع 
د حممدا قد مات. واستمر أبو بكر يقول : "مـن وـان يعبـد حممـدا فـإن حممـد قـد مـات ومـن وـان يعبـ

هللا فإن هللا حي   ميوت" نعم .. أن حممدا قـد مـات ولكـن الـذى جـاء بـه حممـد قـب أ  ميـوت .. 
 فليق" هؤ ء الذين ترحنهم الصدمة .. وليمست أبو بكر الشعلة بيد اثبتة وي   تنطفئ أبداً ب. 
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النبـوة، ومـا وانـت  جاءت النبوة اإلسـالمية مصـححة متممـة لكـل مـا تقـدمها مـن فكـرة عـن
عقيــدة اإلســالم التوحيديــة مصــححة متممــة لكــل مــا تقــدمها مــن عقائــد بــىن اإلنســان ىف األلوهيــة. 

عهـــد نـــزول القـــرآن، وـــان قـــد رســـ  ىف أذهـــان النـــاس وـــةمر مقضـــي أن ايـــوارق قرينـــة الـــوحى،  إىلفـــ
اعـدة العقـل، وفاصـال واملعجزة دليل النبوة، حت جـاء اإلسـالم افيـا هـذا الفهـم، مقيمـا للـدين علـى ق

بـني النبــوة وبــني املعجــزة. واملعجـزة تعــىن ىف أبســط تعريفا ــا اإلتيــان ةفعـال ختــر  علــى ســياق مــةلو  
العقل، فهى أفعال خارقة   يتصورها العقل متاما ىف إدراوه املعتـاد. وهـى قـد تكـون ىف توقيـ" سـنن 

تعطيـل العالقـة السـببية بـني مكـوات الكون على حنو يتوق" معه قانون الطبيعة نفسه. أو تكون ىف 
الطبيعــة فقــط. واملهــم هنــا هــى أهنــا تكــون معطــاه مــن هللا لنبيــه دلــيال علــى نبوتــه الــت يؤوــدها اتصــاله 
ابد خــالق الطبيعــة حــت أنــه ليمنحــه ســرها ويعطــل مــن أجلــه قوانينهــا. وقــد عضــد هللا معرــم أنبيائــه 

 يسى عليهما السالم.ةنواع شت من املعجزات، وعلى رأسهم موسى وع
 إىلقومــــه مثــــود ىف مدينــــة احلجــــر املســــماة اآلن مــــدائن صــــاا مشــــ إىلفقــــد أرســــل هللا صــــاحلا 

احلجاز، وذور قصته مع قومه مفصلة ىف سور األعرا  وهود والشعراء والنمـل وويـ" أنـه وـان ولمـا 
م آمنــوا بـــه. وعبثــا وـــان عبـــادة هللا وتقــواه ازدادوا نفـــورا وجحــودا واســـتكبارا إ  قلــيال مـــنه إىلدعــاهم 

آ ء هللا ونعمـــه علـــيهم، وويـــ" أحـــال هـــم األرض جنـــات وعيـــواً وزروعـــاً  إىلرســـوهم صـــاا يلفـــتهم 
ومكـــنهم مـــن اجلبـــال ينحتـــون هـــم فيهـــا بيـــون ممـــا يوجـــب علـــيهم شـــكره واإلميـــان بـــه، وظلـــوا حياد ونـــه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عنــدهم اقـة يروهنـا ةعيــنهم  ويطالبونـه مبعجـزة تثبـت صــدقه. وسـةلوه ملحـني أن خيــر  هـم مـن صـ رة
ما سةلوه أن يؤمنـوا بـه،  إىلويلمسوهنا ةيديهم، فةخذ عليهم رسوهم صاا عهدا موثقا إن أجابه هللا 

ودعـا صــاا ربـه، فانشــقت الصــ رة عـن اقــة، وقـال هــم صــاا : هـذه اقــة هللا أتوـل ىف أرضــه، وهــا 
ون إصـرارا علـى وفـرهم، وهـو حيـذرهم أن نصيب معني من املـاء، ولكـم نصـيب آخـر منـه. وهـم يـزداد

بـذحبها فــذحبها. وىف  –ابـه قــدار  –ميسـوها بسـوء. وفكــر نفـر مــنهم ىف قتلـه، وأغــووا ش صـا مــنهم 
بع  اآل ت ينسب هللا ذحبهـا إلـيهم مجيعـا، ألنـه ذحبهـا برضـاهم وإغـوائهم لـه. وتوعـدهم صـاا ةن 

لكـربى. ودمـرهم هللا برجفـة أهلكـتهم مجيعـا ماعـدا عذاب هللا سينزل هبم بعد ثالثة ا م من جـرميتهم ا
 .(9) صاحلا واملؤمنني به

وأمــا موســى عليــه الســالم فقــد شــهد العديــد مــن املعجــزات حــت قبــل بعثتــه، ومنــذ خــر  مــن مصــر 
خائفــاً يأقــب حـــت ورد مــاء مـــدين وتــزو  مــن أهلهـــا. فلمــا أراد هللا أن يبعثـــه أذن لــه أن يعـــود: ".. 

د األميــن يف البقعــة املباروــة مــن الشــجرة أن   موســى إىن أا هللا رب العــاملني. نــودى مــن شــاطئ الــوا
وأن ألـق عصـاث فلمــا رآهـا  تـز وةهنــا جـان وىل مـدبرا ومل يعقــب،   موسـى أقبـل و  ختــ" إنـت مــن 
اآلمنني أسلت يدث يف جيبت ختر  بيضاء مـن غـري سـوء واضـمم إليـت جناحـت مـن الرهـب فـذانت 

. ومل يـؤمن سـحرة  (32 ة 30القصص ) "ون ومل ه إهنم وانوا قوما فاسقنيفرع ىلإبرهاان من ربت 
فرعـون بــدعوة موســى حــت لقفـت عصــاه مــا صــنعوا. إذ ذاث أُلقــى السـحرة ســجدا قــالوا : آمنــا بــرب 

 هارون وموسى. 

فرعون وبىن إسرائيل بتسع آ ت ومعجزات  إىلويذور هللا ىف سورة اإلسراء أنه أرسل موسى 
، 130، 108، 107الد لة، وقد فصلها ىف سورة األعرا  ىف اآل ت ذوات األرقام  واضحات
انقالب عصاه ثعباا مبينا يلق" ول ما أيفكه سحرة مصر مما  إىلوهى، إضافة  134، 133

سحروا به أعني الناس، وإخرا  يده من جيب ثوبه "فإذا هى بيضاء للناظرين" مما جعل الناس تنبهر 
وإصابة آل فرعون ابلسنني أى ابجلدب، وبنقص الثمرات أى قلة اإلنتا  واحملصول،  انبهارا شديدا،

تتمثل ىف ما ذوره هللا من معجزات مخس أيد هبا موسى قائال : "فةرسلنا عليهم الطوفان واجلراد 
والقمل والضفادع والدم". والطوفان: في  شديد للنيل أهلت احلر  والزرع، واجلراد: حشرة أتول 

شجر والنبانت والسنابل، والُقم ل: ضرب من القراد ميتص دماء الدواب، وهو غري الَقْمل، ورق ال
والضفادع الت تسكن منابع املياه، والدم إذ وان موسى أيخذ من هنر النيل ماء ويسكبه أمام فرعون 
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موسى  إىلفيستحيل دما. أما املعجزة التاسعة فهى إرسال هللا عليهم الرجز، وهو وابء. وجل وا 
املكان  إىلقائلني له إن وشفت عنا هذا الرجز الوابء نؤمن بت ونرسل معت قومت بىن إسرائيل 

الذى تريده، ودعا موسى هللا هم فكش" عنهم الرجز أو الوابء، ولكنهم نكثوا عهدهم ومل يفوا مبا 
ع قومه ليال ايرو  م إىلوعدوه من السماح لبىن إسرائيل ابيرو  من مصر معه، مما اضطر موسى 

سرا. وعلم فرعون خبروجهم، فحاول أن يلحقهم جبنوده وجد  ىف أثرهم. ووان موسى قد بلن مع 
حبر القلزم أو البحر األمحر، فقلقه هللا له لينجو بقومه، وتبعهم فرعون وجنوده وأطبق هللا  إىلقومه مش

جاءهم به من توحيد هللا  عليهم البحر فغرقوا مجيعا لتكذبيهم معجزات هللا ملوسى، وجحودهم ما
 (10) وانفراده ابأللوهية. 

وبرغم تلـت املعجـزات، ظـل بنـو إسـرائيل يف غـيهم حـت قـالوا ملوسـى أرا هللا جهـرة. وملـا قـب         
موسى عادوا يـذورون عبـادة العجـل. وأمـا بعـد موسـى فقـد حـد  ا خـتالط بـني األنبيـاء، واملتنب ـني 

يز بــني النبــوة وبــني املتنب ــني ىف بــىن إســرائيل ممــن مجعــوا بــني الكهانــة مــن األقــدمني ومل يعــد هنــاث متــا
والسحر واستطالع الغيب. وقد أحصى القرآن الكـرمي هـذه النبـوءات الغـابرة ةنواعهـا فلـم يـدع منهـا 
نوعا واحـدا يعرفـه اليـوم أصـحاب املقارنـة بـني األد ن، ومـن تلـت األنـواع نبـوءة السـحر ونبـوءة الـرة  

ونبوءة الكهانة ونبوءة اجلذب أو اجلنون املقدس ونبوءة التنجيم وطوالـع األفـالث، وولهـا ممـا  واألحالم
يدعيه املتنبؤن ويدعون معه العلم ابلغيب والقدرة على تس ري نواميس الطبيعة، ولكنها على اتفاقهـا 

 (11) ىف هذه الدعوة ختتل" مبصادرها ونررة الناس إليها أميا اختال .

د أن انقضت مخسة قرون أو ستة على زوال ملت بىن إسرائيل داعيا قومه وجاء عيسى بع
هللا الذى أخذ يؤيده بروح القدس من عنده، افأاه خاطبهم مبنطق العقل وحده؟ وال .. بل   إىل

إقناعهم من طريق القلب والعاطفة دون أن يكون للعقل ومنطقة احل   إىلوانت املعجزة طريقه 
الرمحة واملغفرة واحملبة بدعوة عقلية غري  إىلوانت ختتلط فيها دعوة العاطفة األول يف تعاليمه الت  

النفوس يف أمر هذه الدعوة  إىلملكوت هللا. فإذا تسرب الشت  إىلمدعومة ابلدليل املنطقى 
 العقلية أذن هللا مبعجزة جديدة تزيد الناس ابملسيأ تعلقا وعليه إقباً . 

بـدأت مبعجـزتني مـن املعجـزات ايارقـة : "فقـد محلـت بـه بل أن حياة عيسى الرسول نفسها 
مرمي العذراء بدون أب وهى معجزة وـربى، ووالمـه ىف املهـد معجـزة اثنيـة. وإن صـحت الروايـة جبعلـه 

مخــس  49املــاء مخــرا ىف عــرس "قــاا اجلليــل" يكــون ذلــت معجــزة لــه، وىف ســورة آل عمــران آيــة رقــم 
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ن الطني على هي ة طري ونف  فيه صار طريا حقيقـا حيـا يطـري معجزات له أو ها أنه إذا صور شي ا م
)إبذن هللا( وتكررت هذه الكلمة مـع معجزاتـه لـ ال يتـوهم أنـه شـريت لربـه ىف خلـق الكائنـات، ويعلـم 
أنه أيتى ما أيتى مـن املعجـزات   بقدرتـه، وإيـا إبذن هللا وقدرتـه وإرادتـه. واملعجـزة الثانيـة أنـه يشـفى 

د أعمــى فيصـــبأ بصــريا يــرى النــاس والـــدنيا مــن حولــه إبذن هللا وقدرتــه. واملعجـــزة األومــه الــذى يولــ
الثالثــة أنــه يشــفى األبــرص الــذى يشــيع ىف جلــده بيــاض مشــوب حبمــرة، فــإذا هــو يــت لص مــن هــذا 
املــرض الــذى يعجــز األطبــاء حــت اليــوم عــن شــفاء املــري  بــه، وقــد شــفاه إبذن هللا وقدرتــه. والرابعــة 

ــــه وإرادتــــه. واملعجــــزة ايامســــة أنــــه وــــان ينبــــئ معجــــزة وــــربى إذ حيــــ ىي املــــوتى إبذن هللا أى بــــدعاء رب
 .(12)الش ص من بىن إسرائيل مبا أوله ىف بيته وما ادخره لوقت حاجته إليه" 

ووان من أمر معجزاتـه أن بلغـت مبـن اتبعـوه يف تعلقهـم بـه مـدى بعيـدا، حـت حسـبه بعضـهم 
علــى األرض ليفتــدى خطــا  البشــر.  وىف املقابــل ابعـــدت  ابــن هللا، وحســب آخــرون أنــه هللا جتســد

هــذه املعجــزات بــني املســيحية والعلــم إذ مل خياطــب عيســي النــاس عــن طريــق العقــل بــل أاثر عواطــ" 
النــاس دون عقــوهم ورســم هــم طريــق احملبــة واملغفــرة والرمحــة دون تشــريع يقــيم قواعــدها فــاقأن اإلميــان 

لتجريــــد، مث غـــذ ا الفلســــفات املعاصــــرة مبـــا يعوزهــــا مـــن يقــــني ومــــا ابلغيبيـــات، واقأنــــت الفضـــائل اب
ينقصها من مراسم فضاًل عن التشريعات الكنسية الت قامت ابلوسـاطة بـني العبـد وايـالق ووـان مـن 
التناق  بني الفضائل التجريدية وبني واقع احلياة ما أوقع الغربيني ىف حرية بني اإلميان اجملـرد واإلحلـاد 

الواقع الـراهن حيـث الفصـل الكامـل بـني الـدين والدولـة مـن احيـة، والتنـاق   إىلتهي هبم العقلي وان
 اجلذرى بني الدين والعلم من احية أخرى. 

وعندما نزل اإلسالم، وانت هناث نفس األفكار والتصورات السائدة عن قـدرة الصـاحلني والـرابنيني  
لني ابد الذين ميلكـون قـوى غـري عاديـة، وحيـوزون على اإلتيان ابملعجزات وايوارق، ألهنم من املوصو 

مبطالـب غريبـة  سلطات خاصـة للتـدخل يف شـؤون هللا. وألجـل ذلـت وـان املشـروون يطـالبون النـىب 
منطلقني من نفس الفكرة الفاسدة. وقد ورد يف القـرآن بعـ  جوانبهـا. يقـول هللا : "وقـالوا لـن نـؤمن 

تكــون لــت جنــة مــن خيــل وعنــب فتفجــر األهنــار خالهــا  لــت حــت تفجــر لنــا مــن األرض ينبوعــاً، أو
تفجرياً، أو تسقط السماء وما زعمت علينا وسـفاً أو أتيت ابد واملالئكـة قبـياًل، أو يكـون لـت بيـت 
مـن زخـر  أو ترقــى يف السـماء ولــن نـؤمن لرقيـت حــت تنـزل علينــا وتـاابً نقـرةه، قــل سـبحان رىب هــل  

ولـذا حتـدى القـرآن مجيـع مـا وـان يسـود النـاس مـن  .( 93ة  90 االسراء :) ونت إ  بشراً رسـو (
هذا النوع من التصـورات واألفكـار، وأعلـن بـدون مـا غمـوض أن الرسـول   يكـون لـه ضـلع و  قـدر 
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حبة من خردل يف شؤون هللا وقواه، وصـرح ةن النـي   يقـدر علـى أن يـدفع الضـر عـن نفسـه فضـالً 
: "وإن ميسســـت هللا بضـــر فـــال  إىلذلـــت قولـــه تعـــ إىل. ويشـــري عـــن أن يدفعـــه عـــن غـــريه إ  إبذن هللا

  .(17االنعام: )واش" له إ  هو وإن ميست خبري فهو على ول شئ قدير" 

ويتناول القرآن بكل تفصيل وإطناب مسةلة قدرة الني وحدود قوته، مؤودا على أن هللا 
ريد أن يسلطه عليه من سبحانه خيتص من شاء من عباده مبا شاء من علم وسلطان على ما ي

األعمال على سنة له ىف ذلت سنها ىف علمه األزىل الذى   يعأيه التبديل و  يدنو منه التغيري، 
حكم  إىلوحرر على ول ذى عقل أن يعأ  ألحد بشئ من ذلت إ  بربهان ينتهى ىف مقدماته 

وه واستحالة اجلمع بني احلس وما جاوره من البديهيات الت   تنقص عنه ىف الوضوح بل قد تعل
النقيضني أو ارتفاعهما معًا أو وجوب أن الكل أعرم من اجلزء مثال، وقضى على هؤ ء وغريهم 

. وأن ما قريه على ()ةهنم   ميلكون ألنفسهم نفعًا و  ضرا وغاية أمرهم أهنم عباد مكرمون
، و  يعر  شةن هللا أيديهم فإيا هو إبذن خاص، وبتيسري خاص ىف موضع خاص، حلكمة خاصة

 .(13)  شئ من هذا إ  بربهان وما تقدمىف
وقــد بــذل حممــد "ص" وــل طاقتــه لتكــريس الفهــم القــرآىن لنبوتــه، افيــا عــن نفســه أى ادعــاء 
بقــدرة غــري بشــرية ، فعنــدما وــان رءوس الكفــر ىف قــري  يطلبــون منــه أن أيتــيهم مبعجــزات مماثلــة ملــا 

علــيهم مــن القــرآن مــا يــرد علــى ســ ريتهم ووــان ينبــ هم ةنــه    ســبقه مــن األنبيــاء ، وــان "ص" يتلــو
أيتيهم آبية إ  هذا القرآن الـذي يتلـوه علـيهم والـذي جـاءه مـن عنـد ربـه، ويتحـداهم هـو فيسـةهم أن 
أيتوا مبثل هذا القرآن ووان عجزهم عن أن أيتوا مبثل هذا القرآن هو الـدليل علـى أنـه لـيس مـن وـالم 

تقليــده و  إ  حماواتــه فضــال عــن اإلتيــان مبثــل مــا  إىلالم هللا الــذي   ســبيل النــاس وإيــا هــو مــن وــ
أييت به. ووان يتلو عليهم فيما يتلو هذه اآلية الكرمية من سورة اإلسراء: " قـل لـ ن اجتمعـت اإلنـس 
واجلـــن علـــى أن أيتـــوا مبثـــل هـــذا القـــرآن   أيتـــون مبثلـــه ولـــو وـــان بعضـــهم لـــبع  ظهـــرياً". ووـــانوا   

مون و  تسين عقوهم أن تتصل األسباب بني هللا وبـني واحـد مـن النـاس يـوحي إليـه هـذا الكـالم يفه
الــذي وــان يتلــوه علــيهم ويتحــداهم بــه ويســةهم أن أيتــوا مبثلــه. فيطلبــون إليــه آ ت تكــرههم علــى أن 

فيفجـر يؤمنوا له: يسةلونه أن يفجر هم من األرض ينبوعاً أو أن ينشئ لنفسه جنـة مـن خيـل وعنـب 
األهنار خالها تفجـرياً أو يسـقط السـماء علـيهم وسـفاً أو أييت ابد واملالئكـة قبـياًل، أو يبتكـر لنفسـه 
بيتاً من زخر  أو يرقي يف السماء فيةتيهم منها بكتاب يقرءونه. ووان هللا أيمـره أن قيـب علـى هـذا 

                                                
   . )إشارة إلى قوله تعإلى )وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه ، بل عباد مكرمون 
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اً رسـو ". ووــان بعضـهم أيتيــه التحـدي هبـذه اجلملــة اليسـرية الرائعــة: "سـبحان رم هــل ونـت إ  بشــر 
أحيااً ابلعرام البالية فيفتتهـا بيـده وينثرهـا يف اهـواء. مث يسـةله سـاخراً: مـن حيـي العرـام وهـي رمـيم ؟ 
فكــان جوابــه حاضــراً مــن القــرآن يف هــذه اآل ت الكرميــة مــن ســورة يــس: " قــل حيييهــا الــذي أنشــةها 

 .(14)أول مرة وهو بكل خلق عليم".. 

لكـذبوه ومـا   –وما يريد قومـه   –ىف القرآن أنه لو أيد رسوله مبثل هذه املعجزات  ويكرر هللا
وــذب الرســل الســابقني أقــوامهم، وقــالوا إهنــا ســحر أو مــا يشــبه الســحر، يقــول جــل شــةنه ىف ســورة 
األنعــام : "ولــو نزلنــا عليــت وتــااب ىف قرطــاس فلمســوه ةيــديهم لقــال الــذين وفــروا إن هــذا إ  ســحر 

ول أيضــا ىف نفــس الســورة لرســوله: "ولــو أننــا نزلنــا إلــيهم املالئكــة وولمهــم املــوتى وحشــرا مبـني". ويقــ
علـيهم وــل شــئ قــبال مـا وــانوا ليؤمنــوا". لــذلت اختــار هللا يـام رســله أن   يكــون اإلقنــاع ىف رســالته 

ه: " قائمـا علـى املعجـزات املاديـة ومنطـق احلـس، وأن يكـون للعقـل ومنطقـه النصـيب األوفـر ىف دعوتــ
فلم يرد نص واحد عن إميان ابإلسالم حبكم معجزة. والصورة الت تتكرر هي أن الرسول يقرأ القـرآن 

ســورة العنكبــوت : "  51فيــؤمن النــاس .. والقــرآن نفســه صــريأ يف هــذا ومــا هــو واضــأ مــن اآليــة 
و مل يكفهـم أا أنزلنـا وقالوا لو  أنزل عليـه آيـة مـن ربـه قـل أيـا اآل ت عنـد هللا وإيـا أا نـذير مبـني، أ

عليت الكتاب يتلي علـيهم إن يف ذلـت لرمحـة وذوـري لقـوم يؤمنـون". ولعائشـة رضـي هللا عنهـا ولمـة 
مجيلة قدر ما هي عميقة " فتحت املدينة ابلقرآن" وقد وان هذا الفـتأ الـذي قـاده قـار  القـرآن هـو 

.. فمعروــة الكلمــة ســبقت  الفــتأ األعرــم، وهــو الــذي وســب املدينــة لإلســالم وأرســي فيهــا جــذوره
 . (15)معروة السي". إذ لو مل يكسب القرآن املدينة ملا وانت غزوة بدر ... وماتالها" 

وعنــدما وــان النــاس خيلطــوا بــني حــواد  الفلــت وحــواد  احليــاة واملــوت وــان ينهــاهم، فلمــا  
ميهلهــم أن وســفت الشــمس عنــد مــوت إبــراهيم ابنــه عليــه الســالم وقــال النــاس إهنــا وســفت ملوتــه مل 

يسأسلوا ىف ظنهم وهو حمزون الفؤاد على أحب أبنائه إليه، بل أنكر عليهم ذلت الرن ورآهـا فرصـة 
للتعلــيم ومل يرهــا فرصــة للــدعوة  فقــال: "إيــا الشــمس والقمــر آيتــان مــن آ ت هللا   تكســفان ملــوت 

ست دمها مما هو مروي مـثالُ . وأما ما يروي عن "بروة" األشياء الت يتناوها الرسول وي(16)أحد..". 
عــن املغــرية بــن شــعبة ومــن إليــه، فنحســب أنــه مل يوجــد يف عهــد الرســول إ  بصــورة أوليــة   حتتمــل 
التــةويالت الــت نــذهب إليهــا اليــوم مــن وراء معــين "الربوــة " ممــا هــو وليــد العصــور التاليــة، أو أنــه يف 

.  فاليـد (17)يـراً ملـا سـيذهب إليـه املتـةخرون الصـحابة ترب  إىلالواقع من األشياء الت أضيفت مـن بعـد 
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العرمــي لإلســالم علــي البشــرية أنــه اســتنقذ اإلميــان مــن قبضــة املعجــزات عنــدما جعــل الوســيلة إليــه  
 وتاابً. وبعد أن وانت املعجزات هي الت تصنع اإلميان أصبأ اإلميان هو الذي يصنع املعجزات. 

سـالم بـني طـريقني شاسـعتني  ىف نريـ  األد ن: " وهبذه الفكرة الرشيدة عن النبوة يفرق اإل 
مهــد النبــوات الوثنيــة حيــث تشــتبت العبــادة ابلســحر والكهانــة مث  إىلطريــق موغلــة ىف القــدم تنحــدر 

تتقــدم ىف خطــوات وئيــدة يتلقــى فيهــا ايبــل ابليقرــة وختــتلط فيهــا ايرافــة ابإلهــام الصــادق واملوعرــة 
ســتقبل يفتتحهــا صــاحب النبــوة األخــرية فــيعلن أنــه يفنــد الســحر احلســنة. وطريــق تليهــا موغلــة ىف امل

والكهانــة ويـــزرى بقداســـة اجلنــون أو جنـــون القداســـة، ويــروض بصـــرية اإلنســـان علــى قبـــول اهدايـــة " 
. ومـــن مث خلصــــت النبــــوة ولهـــا ملهمتهــــا الكــــربى وهـــى هدايــــة الضــــمري اإلنســـاىن ىف متــــام وعيــــه (18)

صناعة أو حيلة وان ُيسـتعان هبـا قـدمياً علـى التـةثري ىف القـول مـن  وإدراوه، فانقطع ما بينها وبني ول
طريق احلس امل دوع. فليس ىف النبوة سحر و  وهانة و  هى شعر يزخرفـه قائلـه: "انـه لقـول رسـول  

 إىلوـرمي ومــا هـو بقــول شــاعر قلـيال مــا تؤمنـون و  بقــول وــاهن قلـيال مــا تـذورون". ووانــت الوســيلة 
أوثق ما تكون اتصا  بقلوهبم وعقلوهم، فجعل هللا القـرآن، حجتـه  رسالة حممد إقناع الناس وافة ب

البالغة، معجزة الني األمي إليهم، وجعل انتصار دينه وقوة اإلميـان بـه آتيـني مـن طريـق الـدليل اليقيـين 
أن يـؤمن النـاس مجيعـا بـه، علـى  إىلوا قتناع الصادق. والدين الـذى يقـوم علـى هـذا األسـاس أدعـى 

 مر العصور واختال  األمم وتباين اللغات. 

 
 ة إعجاز النص 3

بينما سار األنبياء مجيعا خطوات متتابعة على طريق التطور الروحى الطويل، جاء حممد 
"ص" جاء تتوقا هذا اجملهود العريم املتصل و ام األنبياء واملرسلني، وةول رسول بعثه هللا للناس  

هم. وبينما وانت معجزات األنبياء الذين سبقوا حممداً "خارقة" ولكنها قومه وحد إىلوافة ومل يبعثه 
وقتية، وابلتا  معرضة للنسيان السريع. وانت معجزة اآل ت القرآنية "خالدة"، ذلت أن أتثريها 
دائم ومفعوها مستمر، ومن اليسري على املؤمن ىف ول زمان ومكان أن يرى هذه املعجزة مبجرد 

وىف هذه املعجزة ةد التعليل الشاىف لالنتشار اهائل الذى أحرزه اإلسالم. ذلت  تالوة وتاب هللا.
ا نتشار الذى   يدرث سببه األوربيون ألهنم قهلون القرآن أو ألهنم   يعرفونه إ  من خالل 

 ترمجات   تنب  ابحلياة فضال عن أهنا غري دقيقة. 
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 هـــا علـــى اإلطـــالق، فلـــيس القـــرآن  والقـــرآن لـــيس آخـــر الكتـــب املنزلـــة فحســـب، بـــل هـــو أ
والعهد القدمي أو اجلديد، حيث يقص فيهما ش ص ما حديثا غري مباشر عـن شـ ص أو شـئ أو 
عــن هللا ... بــل إن القــاص الــذى يقــص أحســن القصــص هــو هللا  ســبحانه مباشــرة، خيــرب فيــه عمــن 

في ـرب عـن نفسـه بضـمري يشاء أو عما يشـاء، ومـا يعلمنـا أن ننزهـه عـن اجلـنس والنرـري والشـبيه ... 
املفرد املتكلم، وضمري املتكلم اجلمع، وضمري الغائب املفرد، لكي نرل واعني مبسةلة تنزيهـه سـبحانه 

. وهــذه املالحرــة البينــة ذات أ يــة مــن الدرجــة األوىل، ألن هنــاث (19)عــن التجســيد أو التشــ يص.
ص" وتب أو استكتب القـرآن حماويـاً من بني اليهود واملسيحيني وامللحدين من يزعمون ةن حممداً "

التوراة، حبجة أن هنـاث أقـوا  قرآنيـة ىف التـاري  الـديىن تعيـد أقـوال التـوراة واإلةيـل. مثـل هـذا املوقـ" 
القــول ةن املســيأ أيضــاً قــد خــدع معاصــريه ابســتلهامه  إىل  يقــل اســت فافاً عــن ذلــت الــذى يقــود 
مـت يعتمـد علـى تلـت ا سـتمرارية مـع العهـد القـدمي. فـةى للعهد القدمي ىف أثناء تبشريه. فكل إةيـل 

مفســر هــذا الــذى تعــن لــه فكــرة أن ينــزع عــن املســيأ صــفته ونــىب د لــذلت الســبب.. ؟ ومــع ذلــت 
.  (20)فهكــذا ىف الغــرب حيكــم علــى حممــد "ص" ةنــه مل يفعــل أوثــر مــن أن نقــل التــوراة واإلةيـــل. 

 عتباره أمرين أساسيني: وذلت بال شت حكم بال حماومة   يضع ىف ا

: أن القرآن نفسه، بنصه وروحه،   يعترب نفسه نقيضا للكتب السماوية السابقة أوهلما
عليه، و  حت منفصال عنها، بل هو متمم ها، مبعىن مكمل ومصحأ. ومن مث فاإلسالم قعل من 

ه، وأيمر هللا املسلمني بذلت اإلميان ابلكتب السماوية، وبرسل هللا السابقني الرونني الثالث والرابع ل
إبراهيم وإباعيل وإسحاق  إىلقائال يف سورة البقرة : " قولوا آمنا ابد وما أنزل إلينا وما أنزل 

ويعقوب واألسباط وما أويت موسي وعيسي وما أويت النبيون من رهبم   نفرق بني أحد منهم وحنن 
نا رسال من قبلت منهم من قصصنا عليت له مسلمون "ويقول هللا يف سورة غافر : "ولقد أرسل

ومنهم من مل نقصص عليت" وبلن عدد من قصهم عليه يف القرآن مخسة وعشرين، وأ هم موسي 
صاحب التوراة وعيسي صاحب اإلةيل. والقرآن، وما قال هللا يف سورة األعرا  : "أيمرهم 

ما جاء يف شريعتيهما من  ابملعرو  وينهاهم عن املنكر ... ويضع عنهم إصرهم" أى ميحو عنهم
التكالي" الشاقة" و"األغالل الت وانت عليهم" أى األعمال املؤملة. والقرآن بذلت يسيطر على ما 
سبق من الشرائع وما قال جل شةنه : "وأنزلنا إليت الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب 

 ع باوية. ومهيمنا عليه" إذ يفرض سلطانه على مجيع ما سبقه من شرائ
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: فهو أن القرآن والتوراة واإلةيل قد تعطى عن نفس احلد  روا ت خمتلفة، أما اثنيهما
اهيت عن ا ختالفات القائمة بني األاجيل نفسها، وهم يفضلون إما السكوت على اختال  

صل الروا ت، وإما تفسريها بعامل الزمن وحده. وفيما خيص هذا ا ختال ، فإن الفروق الت تف
 إىلمسائل خاصة ابلتاري ، ولكن أيضا  إىلالقرآن عن الكتب املقدسة األخرى   ترجع فقط 

ظرو  تنزيل القرآن  إىلالررو  الت سادت أتلي" ول من النصوص اليهودية واملسيحية، قياسا 
القرن السابع امليالدى يتمتع بفرص  إىلعلى النىب "ص". ذلت أن القول ةن النص الذى يرجع 

مخسة عشر قرا إضافيًا هى  إىل للوصول إلينا دون حتري" من نصوص أخرى قد يصل قدمها أورب
إقاد العذر  إىلمالحرة سديدة بال شت، ولكنها   تفى وحدها ابلشرح، بل رمبا هدفت 

للتعديالت الت طرأت على النصوص اليهودية املسيحية عرب السنني، بينما النص القرآىن مل يتعرض 
 من يوم أن أنزل على الرسول "ص" حت يومنا هذا.  ألى حتري"
وىف احلقيقة فإن ما ميكن مقارنته ابلكتب املقدسة ىف اإلسالم لـيس القـرآن، بـل األحاديـث  

، وليســت النبويــة الــت تشــبه األاجيــل مــن حيــث أهنــا جمموعــة مــن األقــوال واألخبــار ألفعــال حممــد 
" فقـد ُوتــب أوىل جمموعــات األحاديـث بعــد عشــرات  األاجيـل ةوثــر مـن هــذا فيمــا يتعلـق بعيســى:

مثلما وتبت األاجيـل بعـد عشـرات السـنوات مـن انصـرا  املسـيأ،  من السنوات من موت حممد 
إذن فاألحاديــث واألاجيــل شــهادات ةفعــال مضــت. ومــا أن مــؤلفي األاجيــل األربعــة املعــأ  هبــا  

مـــر نفســـه ينطبـــق علـــى مؤلفـــات احلـــديث املشـــهورة ونســـياً مل يشـــهدوا الوقـــائع الـــت أخـــربوا هبـــا. واأل
بصـحتها. ودرجــة صــحة األحاديـث، مثــل األاجيــل، متنوعـة. وومــا أنــه مل يُثبـت أى إةيــل ىف عصــر 
املســيأ حيــث وتبــت ولهــا بعــد انتهــاء رســالته علــى األرض، فلــيس هنــاث أيــة جمموعــة أحاديــث قــد 

أربعـني  إىلل جمموعة فيه إيا ظهرت بعد حو ثب تت نصوصها ىف عصر النىب صلى هللا عليه وسلم، فةو 
. وهنــا قــب أن تتوقــ" املقارنــة، وذلــت ألن النقــاش إذا وــان قــد دار ومــازال (21)عامــاً مــن اهجــرة " 

يدور حول صـحة هـذا احلـديث أو ذاث فـإن الكنيسـة قـد حسـمت منـذ قروهنـا األوىل وبشـكل هنـائى 
فقـــط، بـــرغم التناقضـــات العديـــدة فيمـــا بـــني هـــذه  بـــني األاجيـــل املتعـــددة وأعلنـــت ربيـــة أربعـــة منهـــا

األاجيـــل ىف وثـــري مـــن النقـــاط، وأصـــدرت األمـــر إبخفـــاء األاجيـــل األخـــرى. ومـــن هنـــا جـــاء اســـم 
 .(22)"األاجيل املزورة" 

وعلى العكس، أيتى القرآن نصا حمكما، ومعجزا ىف آن. فهو ابلن اإلحكام، ىف حفره  
" الستة آ   ومائتني وست 6236ة سورة، وجممل آ ته "" املائة وأربع عشر 114بعدد سوره "
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وثالثني آية، معرمها مقفاة أو مسجوعة، وإن وان نرمه ليس ابلشعر و  ابلسجع، و  خيضع 
ـ  610منجما يف مكة مث املدينة بني عامي " لأتيب حسب املوضوعات، وقد نزل على حممد 

مصادر شت ختتل" أ يتها، وتتباين حلرات " بلسان عرم مبني. وأما إعجازه فينبع من 632
معجز  أوهلماانبثاقها ىف التاري  منذ حلرة التنزيل. وميكننا ىف هذا السياق، إبراز مصدرين أساسيني 

بنص القرآن نفسه، ونعىن به إعجاز "البيان" أو النرم القرآىن ذاته، وهو املصدر األساسى لإلعجاز 
معجز بفعل قدرة القرآن الكرمي  واثنيهمانفسها، وحت اآلن.  الذى مارس حضوره منذ حلرة التنزيل

ما هو واعد ىف أفق الزمان،  إىلعلى "استيعاب" ول ما هو قائم ىف عصره من أحوال، مث "جتاوزها" 
وعلم الغيب وذلت عرب اإلخبار ببي ات غري معلومة ألهله، أو حلواد  سو  تقع ىف أزمنة نلية 

ة حلروة الكون مبثوثة فيه   يدرى البشر ونهها، وهو ما نسميه هنا لزماهنم، أو مببادىء حاوم
إبعجاز "التعقل الكوىن" والذى يعد مفهوما أوسع، وامشل، ورمبا أدق ـ ىف اعتقادا ـ مما يسمى بـ 

 "اإلعجاز العلمى للقرآن الكرمي". 
 

 
 أ ة إعجاز البيان 

علــى  ونرخيــه، وهــو دليــل النــي هــذا الوجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن ومــا يــدل عليــه لفرــه 
وان يعر  إعجـاز القـرآن مـن   صدق نبوته، وعلى أنه رسول هللا يوحى إليه هذا القرآن، وأن الني 

هــذا الوجــه ابلــذات والــذى عرفــه منــه ســائر مــن آمــن بــه مــن قومــه العــرب. ذلــت أن التحــدي الــذى 
ه قـل فـةتوا بعشـر سـور مثلـه مفـأ ت : " أم يقولـون افـأاإىلتضمنته آ ت التحـدي، مـن حنـو قولـه تعـ

وادعوا من استطعتم من دون هللا إن ونتم صـادقني. فـإن مل يسـتجيبوا لكـم فـاعلموا أيـا أنـزل بعلـم هللا 
. وقولـه: "قـل لـ ن اجتمعـت اإلنـس واجلـن (14ــ 13هـود: )فهـل أنـتم مسـلمون"  وأن   إله إ  هو

، (18ــ 17اإلسـراء: ) لـو وـان بعضـهم لـبع  ظهـرياً"ثلـه و على أن أيتوا مبثل هذا القرآن   أيتـون مب
إيا هو حتد بلف  القـرآن ونرمـه وبيانـه   بشـيء خـار  عـن ذلـت. فمـا هـو بتحـد ابإلخبـار ابلغيـب 
املكنـــون، و  ابلغيـــب الـــذي أييت تصـــديقه بعـــد دهـــر مـــن تنزيلـــه، و  يدروـــه علـــم امل ـــاطبني بـــه مـــن 

 (23)لنرم والبيانعاين مما   يتصل ابالعرب، و  بشئ من امل
ومـــن مث فـــإن إثبـــات دليـــل النبـــوة، وتصـــديق دليـــل الـــوحي، وأن القـــرآن تنزيـــل مـــن عنـــد هللا،   

وــالتوراة واإلةيــل والزبــور وغريهــا مــن وتــب هللا ســبحانه،   يــدل ابلضــرورة علــى أن القــرآن معجــز، 
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عــىن املعــرو  يف شــةن ولـيس هنــاث مــن يسـتطيع القــول ةن التــوراة واإلةيـل والزبــور وتــب معجـزة، ابمل
إعجــاز القــرآن، مــن أجــل أهنــا وتــب منزلــة مــن عنــد هللا. ومــن البــني أن العــرب قــد طولبــوا ةن يعرفــوا 
دليل نبوة رسـول هللا، ودليـل صـدق الـوحي الـذى أيتيـه، مبجـرد بـاع القـرآن نفسـه،   مبـا قـادهم بـه 

هللا يف غــري آيـــة مـــن وتابـــه أن بـــاع حــت يلـــزمهم احلجـــة يف توحيـــد هللا، أو تصــديق نبوتـــه. وقـــد بـــني 
القرآن يقتضيهم إدراث مباينتـه لكالمهـم، وأنـه لـيس مـن وـالم بشـر، بـل هـو وـالم رب العـاملني وهبـذا 

: "وإن أحــد مــن املشــروني اســتجارث فــةجرة حــت يســمع وــالم هللا مث أبلغــه إىلجــاء األمــر يف قولــه تعــ
. فالبيـان القـرآىن املعجـز هـو الربهـان القـاطع علـى [6مةمنه، ذلت ةهنم قـوم   يعلمـون" ا التوبـة :  

 .  (24)صحة النبوة، أما صحة النبوة فليست برهااً على إعجاز البيان القرآىن 
الكــالم عــن الغيــب  إىلومل يتوقـ" التحــدى القــرآىن آنــذاث عنــد حــدود اللحرــة، بــل جتاوزهــا 

ســتقبل، وذلــت: " رغــم ســعة الــبالد فيمــا جــاء فيــه مــن حتــدى للعــرب أن أيتــوا بســورة مــن مثلــه ىف امل
مكة من مجيـع أرجائهـا،  إىلالعربية ووفرة سكاهنا وتباعد أطرافها وانتشار دعوته على لسان الوافدين 

ومــع أنــه مل يســبق لــه "ص" الســياحة ىف نواحيهــا والتعــر  برجاهــا، وقصــور العلــم البشــرى عــادة عــن 
ية، فهذا القضاء احلام منه ةهنم لـن يسـتطيعوا أن اإلحاطة مبا أودع  ىف قوى أمة عريمة واألمة العرب

أيتـوا بشـيء مـن مثـل مـا حتـداهم بـه لـيس قضـاء بشـر ، ومـن الصـعب بـل مـن املتعـذر أن يصـدر عـن 
عاقل التزام والذى التزمه، وشـرط والـذى شـرطه علـى نفسـه لغلبـة الرـن عنـد مـن لـه شـئ مـن العقـل 

ا ذلـت هــو هللا املـتكلم والعلـيم ايبــري هـو النــاطق أن األرض   ختلـو مـن صــاحب قـوة مثـل قوتــه، وإيـ
علــى لســانه، وقــد أحــاط علمــه بقصــور مجيــع القــوى عــن تنــاول مــا استنهضــهم لــه وبلــوا مــا حــثهم 

وهنا يؤود العالمة اإلسالمي حممود حممد شاور : "ووان هـذا القـرآن يُنـز ل عليـه منجمـاً،  (25)عليه. 
ا تعلــم، فكــان هــذا القليــل مــن التنزيــل هــو برهانــه الفــرد علــى ووــان الــذى نــزل عليــه يوم ــذ قلــيالً ومــ

نبوتــه. وإذن، فقليــل مــا أوحــي إليــه مــن اآل ت يوم ــذ، وهــو علــى قلتــه وقلــة مــا فيــه مــن املعــاين الــت 
تتامت وجتمعت يف القرآن مجلة وما نقرةه اليوم، منطو على دليل مستبني قاهر، حكم لـه ةنـه لـيس 

ون دلـــيالً علـــى أن نليـــه علـــيهم، وهـــو بشـــر مـــثلهم، نـــي مـــن عنـــد هللا مـــن وـــالم البشـــر. وبـــذلت يكـــ
مرســل. فـــإذا صــأ هـــذا، وهــو صـــحيأ   ريـــب فيــه، ثبـــت مــا قلنـــاه أو ً مــن أن اآل ت القليلـــة مـــن 
القــرآن، مث اآل ت الكثــرية، مث القــرآن ولــه، أ ً ذلــت وــان، يف تالوتــه علــى ســامعه مــن العــرب، هــو 

يقطـع ةن هـذا الكــالم مفـارق جلـنس وــالم البشـر، وذلـت مــن وجـه واحــد، الـدليل الـذى يطالبــه ةن 
 .(26)وهو وجه البيان والنرم" 
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وإذا صـأ أن قليــل القــرآن ووثرتــه سـواء ىف اإلعجــاز مــن هــذا الوجـه، ثبــت أن مــا يف القــرآن  
ب من حقائق األخبار عن األمم السالفة، ومن أنباء الغيب ومن دقائق التشريع، ومن عجائـ –مجلة 

مبعـزل عـن  –الد  ت على ما مل يعرفه البشـر مـن أسـرار الكـون إ  بعـد القـرون املتطاولـة مـن تنزيلـه 
الذي طولب به العرب، وهو أن يستبينوا يف نرمه وبيانه، انفكاوه من نرم البشر وبياهنم، مـن وجـه 

وــالم رب العـاملني هبــذا حيسـم القضـاء ةنــه وـالم رب العــاملني. وهاهنـا معــىن زائـد، فـإهنم إذا أقــروا أنـه  
الــدليل، وــانوا مطــالبني ةن يؤمنــوا ةن مــا جــاء فيــه مــن أخبــار األمــم وأنبــاء الغيــب ودقــائق التشــريع، 
وعجائب الد  ت على أسرار الكون، هو وله حق   ريب فيـه، وإن اقـ  مـا يعرفـون، وإن ابيـن 

إذن فـإقرارهم مـن وجـه الـنرم والبيـان ما اتفقوا على أنه عندهم أو عند غريهم حـق   َيُشـُكون فيـه. و 
أن هــذا القــرآن وــالم رب العــاملني، دليــل يطــالبهم ابإلقــرار بصــحة مــا جــاء فيــه مــن وــل ذلــت، أمـــا 
صحة ما جـاء فيـه، فليسـت هـي الـدليل الـذي يطـالبهم ابإلقـرار ةن نرـم القـرآن وبيانـه، مبـاين لـنرم 

. ومــن نتـا  ذلــت ولـه، حتققــت لكتـاب العزيــز (27)البشـر وبيــاهنم، وأنـه هبــذا مـن وــالم رب العـاملني" 
الكلمـة العليـا علـى وـل وـالم، وقضـى حكمــه العلـى علـى مجيـع األحكـام. ذلـت أن القــرآن يف آ ت 
ـــة عصـــا موســـى، وإبـــراء األومـــه واألبـــرص عنـــد املســـيأ، فكانـــت تالوتـــه علـــى أبـــاع  هللا، وـــان مبنزل

زيلــه مــن الســماء علــى قلــب رجــل مــنهم، وأن هــذا املكيــني برهــااً قــاهراً يلــزمهم ابإلقــرار لــه بصــحة تن
 الرجل ني مرسل، عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا ملا دعاهم إليه. 

 
 ب ة إعجاز الكش  

تبقى عبقرية لغة ما مرتبطة مبا  به األرض لبالغتهـا اياصـة، فطبيعـة املكـان والسـماء واملنـا  
الـت تعـد تـرااثً خاصـاً بلغـة دون أخـرى، وهكـذا  واحليوان والنبات، هذه ولها خالقة لألفكار والصـور

تضع األرض طابعها على أدوات البالغة الت يسـت دمها شـعب مـا، وابلتـا  فـإن النقـد الـذايت ألي 
أدب قـب أن يكشــ" يف هــذا األدب عـن عالقتــه بعناصــر الأبـة الــت ولــد فيهـا. ومــا تقــاس عبقريــة 

طيــــات عصــــره، فمــــن النصــــوص مــــا يقصــــر عــــن نــــص مــــا بقدرتــــه علــــى اســــتيعاب زمانــــه، وجتــــاوز مع
ملكـة  إىلا ستيعاب ملا هـو قـائم وممكـن، ومنهـا مـا يتحقـق لـه القـدرة علـى ا سـتيعاب ولكـن يفتقـر 

مــا هــو واعــد ىف األفــق، ومنهــا أخــريا، ولعلهــا نصــوص الســماء وحــدها، مــا يتضــافر لــه  إىلالتجــاوز 
عـــد ىف أفـــق الزمـــان، وهنـــا يتحقـــق للـــنص مـــا الوا إىلالقـــدرة علـــى اســـتيعاب القـــائم املمكـــن، وجتـــاوزه 

 نسميه بـ "إعجاز الكش"" الذى ميكن مالحرته ىف اجملاز القرآين على وجوه ثال  أساسية :
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، فــالقرآن مل يكـن فقــط انعكاسـاً للحيــاة البدويـة يف الصــحراء، الوجة  األول هةةو االسةتيعاب
ره وألفــا  تشــبيهاته مــن بي ــات بـل وأيضــا للحيــاة ىف وــل بقــاع األرض خارجهــا، فهـو "يســتمد عناصــ

وأجــواء ومشــاهد جــد خمتلفــة، فاألفكــار املتصــلة ابلنبــات والشــجرة وأنــواع الــر ض تصــور لنــا طبيعــة 
أرض وثيفــة الــزرع، طيبــة اهـــواء، أوثــر مــن أن تصــور أرض الصـــحراء القاحلــة الرمليــة. واألهنــار الـــت 

يــل، أو الفــرات، أو هنــر اجلــانج ابهنــد، ختـأق املــرو  ايضــر تــذورا ابألرض ايصــبة علــى ضـفا  الن
أوثر مما تذورا مبفازات بالد العرب. والسحب الت تسوقها الر ح لتحيي األرض بعد مو ـا ليسـت 
من املشـاهد اليوميـة يف بـاء بـالد العـرب، فـإن هـذه السـماء القاريـة صـافية ملتهبـة، حـت وةهنـا موقـد 

ضالً عن ذلت فإننـا ةـد يف القـرآن صـوراً ذهنيـة وثـرية حناس حممي، عارية عري الصحراء نفسها". وف
 ؛ (28)  تتصل بسماء اجلزيرة و  ةرضها يذور منها املفكر اإلسالمى مالت بن نىب مثالني معربين 

"والذين وفروا أعماهم وسراب بقيعة حيسبه الرمآن مـاء، حـت إذا  إىلقوله تع املثال األول:
[. ففـي هـذه  39عنده فوف اه حسابه وهللا سريع احلساب" ا النور :   جاءه مل قده شي اً ووجد هللا 

الصـورة األخــاذة يتجلــى ســطأ الصــحراء العربيــة املنبســط، وايــداع الــو ي للســراب. فــنحن هنــا أمــام 
عناصر جماز عرم النوع، فةرض الصحراء وباةها قد طبعا عليه انعكاسـيهما، فلـيس مـا نالحرـه ممـا 

آنيـــة الـــت تشـــغلنا، ســـوى مـــا ةـــده يف اآليـــة مـــن بالغـــة، حـــني تســـت دم خـــداع يتصـــل ابلرـــاهرة القر 
السراب املغم، لتؤود مبا تلقيه مـن ظـالل تبـدد الـوهم اهائـل، لـدى إنسـان خمـدوع، ينكشـ" يف هنايـة 

 حياته غضب هللا الشديد عليه، بعد أن عاش حياته ىف السراب الكاذب، سراب احلياة.

" أو ورلمـات يف حبـر جلـي يغشـاه مـو  مـن فوقـه مـو  مـن فوقـه  إىل: قولـه تعـواملثال الثةاي 
ه ســحاب، ظلمــات بعضــها فــوق بعــ ، إذا أخــر  يــده مل يكــد يراهــا، ومــن مل قعــل هللا لــه نــوراً فمالــ

. فهـــذا اجملـــاز يـــأجم علـــى عكـــس ســـابقه عـــن صـــورة   عالقـــة هـــا ابلوســـط (40النةةةور: ) مــن نـــور"
ملستوى العقلي، أو املعار  البحرية يف العصر اجلاهلي، وإيا هـي اجلغرايف للقرآن، بل   عالقة ها اب

يف جمموعها منتزعة من بع  البلدان الشمالية الـت يلفهـا الضـباب، و  ميكـن للمـرء أن يتصـورها إ  
يف النــواحي وثيفــة الضــباب يف الــدنيا اجلديــدة أو يف "أيســلندا". فلــو افأضــنا أن النــي رأى يف شــبابه 

فلــن يعــدو األمــر شــواطئ البحــر األمحــر أو األبــي . ومــع تســليمنا هبــذا الفــرض فلســنا  منرــر البحــر
نــدري ويــ" وــان ميكــن أن يــرى الصــورة املرلمــة الــت صــور ا اآليــة املــذوورة ؟. ويف اآليــة فضــالً عــن 

تراوــب األمــوا .  إىلاإلشــارة الشــفافة  أوهلمةةاالوصــ" ايــارجي الــذي يعــرض اجملــاز املــذوور أمــران: 
الرلمــات املتكاثفــة يف أعمــاق البحــار، وهــانن العبــارنن تســتلزمان معرفــة  إىلهــو اإلشــارة  يهمةةاواثن
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علمية ابلرـواهر اياصـة بقـاع البحـر، وهـي معرفـة مل تـتأ للبشـرية، إ  بعـد معرفـة جغرافيـة احمليطـات، 
ليــة تراوــب ودراســة البصــر ت الطبيعيــة. وغــين عــن البيــان أن نقــول: إن العصــر القــرآين وــان قهــل و

األمـوا ، وظــاهرة امتصــاص الضــوء واختفائــه علــى عمــق معـني يف املــاء، وعلــى ذلــت فمــا وــان لنــا أن 
 ذات إنسانية صاغتها بي ة قارية.  إىلعبقرية صنعتها الصحراء، و   إىلننسب هذا اجملاز 

 
أخبار  ويتمثل أحياا فيما رواه القرآن من "التجاوز"إلعجاز الكش" فهو أما الوج  الثاىن 

الغيب، وصدقته حواد  الزمان واإلخبار عن مصري احلرب بني الفرس والروم، حيث وان الناس يف 
مكة يتتبعون تطورات هذه احلرب بشوق وبري، ويبحثون يف أمرها أمام الكعبة، ووان مشرووا قري  

قري   يعطفون على الفرس واملسلمون يعطفون على الروم، وهبر انتصار الفرس على الروم وفار
فصاروا يتهكمون ابملسلمني، فةبدى أحدهم من السرور أمام أم بكر ما غضب معه أم بكر 
وقال: "  تعجل ابملسرة، فسيةخذ الروم بثةرهم". فرد عليه الكافر: "وذبت". فقال أبو بكر: 
م "وذبت أنت   عدو هللا، وهذا رهان عشرة مجال على أن تغلب الروم اجملوس قبل عام". فلما عل

حممد أمر ذلت الرهان أشار على صاحبه أم بكر أن يزيد يف الرهان ويطيل املدة، فزاد أبو بكر يف 
، فقد 625م ة بعري إن هزمت الفرس قبل تسع سنني. ووسب أبو بكر الرهان يف سنة  إىلالرهان 

قد أخرب  انتصر قيصر الروم هرقل على الفرس فيها واسأد الشام الت خربتها احلرب. ووان القرآن
بذلت ا نتصار، وتشهد سورة الروم مبا وان حيمله حممد من العط" على النصارى: " أمل، غلبت 
الروم يف أدين األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يف بضع سنني، د األمر من قبل ومن بعد 

ل" هللا وعده ويوم ذ يفرح املؤمنون، بنصر هللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد هللا   خي
 .(29)ولكن أوثر الناس   يعلمون" 

 
واألهـــم إلعجـــاز الكشـــ"، فهـــو الـــذى يشـــيع حتـــت عنـــوان "اإلعجـــاز وأمةةةا الوجةةة  الثالةةةث 

ولكننا نفضل هنا تسميته بـ  "التعقل الكوىن للقرآن"، أى قدرة القرآن الكـرمي علـى  العلمى للقرآن"،
 اإلمجال.تعقل املبادىء الكونية األساسية بطريق السلب و 

واإلمجال هنا مبعىن أن القرآن يطرح مبادىء وقواعد جمملة   جمال للتفصـيل فيهـا، ألن التفصـيل هـو 
شــةن العلــم التجــريىب أو التحليلــى   الرســل أو الكتــب املقدســة الــت تبقــى رســالتها األساســية الــدين 

لكـــرمي   يبـــادر بتقـــدمي واألميـــان، وإن أتسيســـا علـــى قاعـــدة العقـــل. وأمـــا الســـلب فيعـــىن أن القـــرآن ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



نرــر ت علميــة مكتملــة، وموجبــة رمبــا عانــت مــن أزمــة مصــداقية بفعــل يــو العلــم ومناهجــه، وتزايــد 
قدرته على جتاوز نفسه، ومن مث هيمنة النسبية عليه. والنسبية هى أمر مقبـول ومرغـوب ىف العلـم بـل 

ملعتـادة ىف وـل مرحلـة مـن مراحـل التـاري  ضرورة لتقدمه عرب القطيعة املعرفية مع املناهج التقليديـة أو ا
والعلـم علـى السـواء. ولكنهـا ىف جمـال الـدين أمـر وـارثى إذ تضـع الـوحى ىف صـدام مـع العقـل، عنــدما 

 إىلتقدمي نرر ت علميـة، علـى حنـو مـا نسـب  إىلتعقل مبادىء وونية، بل ووذلت  إىليبادر، ليس 
إلنسـان، والطوفـان، وغريهـا ممـا يصـطدم اآلن للعهد القدمي من نرر ت قاطعة حـول خلـق الكـون، وا

 ابلعلم احلديث ؛ 

ـ فعلى صعيد نري  خلق العامل، فإن التقومي اليهودى مؤسسًا ابلتوافق مع معطيات العهد      
املسيحى يتفق  1975: إن اجلزء الثاىن من عام  إىلالقدمي، حيدد هذا التاري  بدقة على النحو الت

ذ خلق العامل. ولكن ماذا يعلمنا العلم احلديث .. ؟ عسرية هنا اإلجابة من 5736مع بداية العام 
عما يتعلق بتكون الكون، وول ما ميكن ترقيمه هو عصر تكون النرام الشمسى الذى ميكن 

 .(30) حتديده زمنياً بتقريب مرٍض يقدر ةربع مليارات ونص" من السنوات ب

وحسب املعطيات العلمية احلديثة، ـ وفيما خيص نري  ظهور اإلنسان على األرض، 
نستطيع أن نقتنع ةن اإلنسان وان يوجد على األرض، بطاقة ذوائه وعمله الت جتعله خيتل" عن  

له تشرحييا، ىف فأة  حقة على نري  ميكن تقديره، ولكن   أحد  وائنات حية تبدو مقاربة
نؤود اليوم وجود أطالل يستطيع أن حيدد بشكل دقيق نري  ظهوره. ومع ذلت فيمكن أن 

يعود هذا و إلنسانية مفكرة وعاملة وحيسب قدمها بوحدات تتكون من عشرات من ألو  السنني. 
 - Neoيوذ  إنسان ما قبل التاري  الذى اعترب أوثر النماذ  قراًب للنموذ   إىلالتاري  التقريىب 

anthropiens  إنسان ورومانيونCro - Magnon  وتشافات (. و  شت أن هناث ا
أخرى لبقا  يبدو أهنا إنسانية قد متت ىف نقاط عديدة على األرض، وهى ختص أياطًا أقل تطوراً 

Paleo -anthropiens ويقدر حجم قدمها بوحدات من م ات ألو  السنني ولكن هل .
 - Neoهم حقا بشر حقيقيني ... ؟ وعلى أى حال فاملعطيات دقيقة بشكل وا  فيما خيص 

anthropiens  وذلت يسمأ بوضعهم أبعد بكثري من العصر الذى حيدده سفر التكوين ألوائل
البشر بفارق هائل. هناث إذن استحالة اتفاق واضحة بني ما ميكن استنتاجه من املعطيات 
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احلسابية لسفر التكوين اياصة برهور اإلنسان على األرض وبني أوثر املعار  أتسيسًا ىف عصرا 
(31). 

من سفر التكوين. وبشكل  8و  7و  6فروايتة موجودة ىف اإلصحاحات  ـ وأما الطوفان
جنب، إيا  ا تنفصالن ىف مقاطع متداخلة ول ىف  إىلأدق هناث روايتان غري موضوعتني جنبًا 

اآلخر ومبنطق ظاهر ىف تعاقب خمتل" األحدا . واحلقيقة أن ىف هذه اإلصحاحات الثالثة 
هذه املتناقضات بوجود مصدرين متميزين بشكل جلى: أى تناقضات صارخة، هنا أيضًا تتعلل 

املصدر اليهوى واملصدر الكهنوتى، و ا ضمن املصادر الثال  األساسية للعهد القدمي جبانب 
املصدر األلوهيمى. وفيما خيص رواية الطوفان يشكل هذان املصدران جتميعًا متنافراً. فقد قطع ول 

مع تعاقب عناصر ول مصدر مع عناصر املصدر اآلخر، فقرات أو عبارات وهذا  إىلنص أصلى 
حبيث إننا ننتقل من مصدر آلخر ىف الرواية سبع عشرة مرة وذلت خالل مائة سطر تقريبًا من 
النص، والرواية ىف مشوها هى ما يلى : " ملا عم فساد البشر قرر هللا تدمريهم مع ول امل لوقات 

السفينة الت سيدخل هبا زوجته وأو ده الثالثة بزوجا م احلية األخرى. فحذر نوحًا وأمره ببناء 
الثال  ووائنات حية أخرى، وهنا خيتل" املصدران ابلنسبة للكائنات احلية : فهناث مقطع من 

 إىلأن نوحًا قد أخذ زوجًا من ول نوع، مث حيدد املقطع الت إىلالرواية "وهو وهنوتى األصل" يشري 
 قد أمر ةخذ سبعة من ول نوع ذور وأنثى من احليواات املسماة "وهو من األصل اليهوى" أن هللا

ابلطاهرة، وزوجًا واحدًا من احليواات املسماة بغري الطاهرة. ولكن بعد ذلت يتحدد أن نوحًا لن 
السفينة فعاًل إ  زوجًا من ول نوع من احليواات. ويؤود املت صصون ـ ىف نقد العهد  إىليدخل 

ديفو، أن املعىن به هنا هو مقطع معدل من الرواية اليهوية. وهناث فقرة "وهى  القدمي ـ مثل األب
أن عامل الطوفان هو ماء املطر ولكن هناث فقرة أخرى "وهى   إىلمن األصل اليهوى" تشري 

وهنوتية األصل" تقدم سبب الطوفان على أنه مزدو  أى ماء املطر والينابيع األرضية. تغطت 
وأعلى منها ابملاء. وتدمرت فيها ول احلياة. وبعد سنة خر  نوح من  األرض حت قمم اجلبال

 .(32)السفينة الت رست على جبل أراراط بعد ا حنسار" 
ذلت، فإن للطوفان، حسب هذه النصوص، مدتني خمتلفتني : إذ تقول الرواية  إىلوإضافة 

مخسون يوماً. و  حتدد الرواية اليهوية أربعون يومًا فيضااً، على حني يقول النص الكهنوتى مائة و 
اليهوية نري  وقوع هذا احلد  من حياة نوح، ولكن الرواية الكهنوتية حتدده حبني وان عمر نوح 
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سنة. وتعطى نفس هذه الرواية إشارات عن موقعه الزمىن ابلنسبة آلدم وابلنسبة إلبراهيم،  600
إشارات سفر  إىلعد الرجوع وذلت من خالل قائمة األنساب. وحسب احلساابت املعمولة ب

عامًا من آدم، فإن الطوفان يكون قد وقع بعد  1056التكوين، والت تقول إن نوحًا قد ولد بعد 
سنة قبل  292إبراهيم فيحدد سفر التكوين الطوفان بـ  إىلعامًا من خلق آدم وابلنسبة  1656

ن ول اجلنس البشرى. وول ميالد هذا األب األول. ولكن، وما يقول سفر التكوين، خيص الطوفا
الكائنات احلية الت خلقها هللا قد أعدمت على األرض حسب هذه الرواية. إن البشرية، واألمر 
هكذا، تكون قد أعادت تكوين نفسها ابتداء من أو د نوح وزوجا م، حبيث إنه، عندما يولد 

تكوين نفسها ىف جمتمعات.  إبراهيم بعد ذلت بثالثة قرون تقريباً، فإنه قد اإلنسانية قد أعادت
هذا احلد ...؟ إن هذه  إىلوهنا يثور السؤال: وي" ميكن إلعادة البناء هذه أن تتم ىف زمن قليل 

. بل أن املعطيات التارخيية تثبت استحالة اتفاق (33)املالحرة البسيطة تنزع عن النص أية معقولية 
 1850 – 1800السالم حيدد ابلسنوات هذه الرواية مع املعار  احلديثة، فعصر إبراهيم عليه 

ق.م تقريباً. وإذا وان الطوفان قد حد  قبل ثالثة قرون من إبراهيم، وما يوحى بذلت سفر 
ق.م . وذلت هو العصر الذى   22أو  21التكوين ىف األنساب، فإن الطوفان يقع ىف القرن 

ها لألجيال الت وانت قد ظهرت من قبله ىف نقاط خمتلفة من األرض حضارات انتقلت أطال
ق.م( ، وهذا  2100تلتها، فعلى سبيل املثال هذه الفأة، ابلنسبة ملصر، تسبق الدولة الوسطى )

ابلتقريب هو نري  الفأة الوسطى األوىل قبل األسرة احلادية عشرة. وىف اببل أسرة أور الثالثة. ومن 
مل حيد  إعدام خيص البشرية برمتها   إىلاملعرو  جيداً أنه مل حيد  انقطاع ىف هذه احلضارات وابلت

فال ميكن اعتبار أن روا ت التوراة الثال  تص" لإلنسان أموراً تتفق مع  إىلوما تقول التوراة. وابلت
 .(34)احلقيقة 
وبينما تتحد  التوراة عن طوفان عاملى لعقاب ول البشرية الكافرة، ةد ول اآل ت  

لته بقومه بتحديد واضأ ووةيا ترد علي هذا الوهم : فةول القرآنية الت تتحد  عن نوح تقرن رسا
سورة نوح يبدأ هبذه اآلية : " إا أرسلنا نوحا إ  قومه .. أن أنذر قومت" فهو مل يرسل إ  
"العاملني" وما قيل يف رسول هللا حممد عليه الصالة والسالم، بل إ  قومه خاصة، وأمر إبنذار قومه 

اصرة علي قومه. " ولقد أرسلنا نوحا إ  قومه إين لكم نذير مبني" هود. فقط، ومن مث فالعقوبة ق
"لقد أرسلنا نوحا إ  قومه فقال   قوم أعبدوا هللا" األعرا . ونوح دعا هللا سبحانه وتعا  : " 
وقال نوح رم   تذر علي األرض من الكافرين د را أنت أن تذرهم يضلوا عبادث و  يلدوا إ  
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ا" سورة نوح. ومل يقل "  تذر من العاملني" والفرق واضأ .. بل خشي أن يضلوا "عباد فاجرا وفار 
هللا" فهم مل يكونوا ول اجلنس البشري .. بل وان هناث عباد آخرون خيشى من تضليل قوم نوح 
هم. وهللا قال له أروب فيها "ومن اتبعت" وقال "فةةيناه والذين معه" ومل حيدد عددهم   بثمانية 
و  بثمانني أل" .. حت احليواات الت أمر حبمل زوجني من ول نوع، فهي لطعامهم وحيا م، 
وليس يف النص ما يفيد أهنا إلعادة تعمري األرض أو حف  النوع الذي غرق ب. وعلى ذلت فالقرآن 
 يقدم وارثة الطوفان ابعتبارها عقاابً نزل بشكل خاص على شعب نوح. فهناث فيضان .. ولكنه مل
يغرق الكرة األرضية ولها، بل قوم نوح أو مدينة نوح أو بلدة نوح وقد دمر هللا مدينة قوم لوط، 
ومدينة قوم عاد ومثود وليس يف أي منهما إشارة إ  فناء العامل .. فما الذي قعل حالة نوح حالة 

. (35)عوة ؟ب خاصة تفين البشرية مع قوم نوح ؟ ب وما ذنب املصريني مثال الذين مل تبلغهم الد
ويكش" هذا الفارق األساسى بني التوراة والقرآن ىف تقدميهما للطوفان بزمنه ومدته عن مفارقة ىف 
موق" وليهما من معطيات العلم احلديث. فبينما تقع رواية التوراة ىف تناق  وامل مع العلم، فإن 

مل يضع املسلم يف أي مةزق  رواية القرآن تبدو خالية من أى عنصر مثري للنقد املوضوعى،  فالقرآن
جوهرى مع العلم احلديث،  متالوه الوعى الفطرى املتسق مع احلضور اإلهى ىف الكون. ولعل هذا 
اإلتساق القرآىن مع املبادىء األساسية للكون، ووذلت مع املبادىء الكلية للعقل للبشرى، هى ما 

 م النبيني.جعلت من رسالة اإلسالم ختام الرسا ت، ومن حممد "ص" ختا
وألن بعثة حممد هى ولمة السماء األخرية، فال شت أهنا متلتئ ابلضماات الت متنع العو   

وتقى ا حنرا ، وتستفيد من جتارب املاضى لتصون مستقبل اإلنسانية الطويل، فمن شرائط الدين 
 ؛ (36)الصحيأ الالزمة ما يلى 

أمـد  إىلاد وتتعاقـب فيهـا األجيـال حقبـة بعـد حقبـة ـ أن تدين به مجاعة ميتد أجلها وراء آجـال األفـر  
بعيد. فعلى الدين الشامل إذن أن يناسب هذه األجيال حيث أتخرت ومـا يناسـبها حيـث تقـدمت 

 على مر الزمان مع تطور العلم واحلضارة. 
على ـ وأن تدين به األمة يف العصر الواحد على تفاوت أبنائها يف املعرفة والسجية والرأي واملشرب، ف

الدين الصحيأ أن يستوعب العامل واجلاهل، الرفيع والوضـيع، الطيـب وايبيـث، الـذوى النـابن والغـىب 
 ايامل.

من ش ون الغيب وأسرار الكون، ألهنـا  –و  بد أن قهل  –ـ وأن يريأ الضمري فيما قهله اإلنسان 
ر الزمـان واملكـان. فـال يؤخـذ علـى الش ون واألسرار الت   حييط هبا عقله احملدود و  تبديها له ظواه

This file was downloaded from QuranicThought.com



الــدين إذن أن يتــوىل تقريــب هــذه األســرار األبديــة ةســلوب اجملــاز والتشــبيه أو ةســلوب الرمــز الــذي 
 بواطن األمور وخفا  الشعور.  إىلتدروه العقول البشرية على مقدار حرها من الفطنة والنفاذ 

ياء، وأن اإلسالم الدين الصحيأ، وهو ومثة أدلة عقلية ثال  على أن حممدا هو خام األنب  
خام الرسا ت السماوية. ذلت أن هللا   يرسل ني بعد ني إ  ألحد األسباب الثالثة اآلتية، والت 

 : (37)انتفت مجيعها بنبوة حممد 
عرضه على الناس مرة  إىلأو  : أن يكون تعليم الني املتقدم قد ايحي وظهرت احلاجة 

إن تعليم الني حممد صلي هللا عليه وسلم حي، و  يزال ةيدينا من الوسائل ما أخرى. وهنا ةد 
ميكن أن نعلم به يف ول حني من األحيان ما وان دينه صلي هللا عليه وسلم، وأي هداية جاء هبا 
من عند هللا تعا ، وأي طريق للحياة روجه يف الناس. وما هي السبل الت جاهد ليصد الناس 

ني آخر قددها ويعرضها  إىلوانت هدايته   تزال حية يف متناول األيدي، فال حاجة عنها. فإذا  
 على الناس مرة أخرى.

إمتامه. وهنا نرى الدنيا وقد  إىلاثنيا: أن يكون تعليم الني املتقدم غري وامل فهو حباجة 
أن يضا   إىلوم الت التعليم اإلسالمى الكامل بنبوة حممد صلي هللا عليه وسلم، فال حاجة الي

إليه أو ينقص منه شيء، وأيضاً ليس فيه قصور ينبغي أن أييت لتالفيه ني آخر بعده صلي هللا عليه 
 وسلم، فقد زال السبب الثاين أيضاً.

اثلثا: أن يكون تعليم الني املتقدم منحصرا يف أمة خاصة وتكون أمة أخرى أو سائر األمم      
العاملني مجيعاً، وما   إىلنبوة حممد صلي هللا عليه وسلم فكانت  حباجة إ  ني مرسل مثله. أما

أن يرسل إليها ني  إىلوانت منحصرة يف أمة أو زمن دون زمن، فلم يبق ألمة من األمم حاجة 
 خاص هبا من عند هللا، فهكذا زال السبب الثالث أيضاً. 

ربعمائة سنة انقضت ومل ورمبا وان أبلن دليل على صدق هذه األدلة نفسها هو أن ألفًا وأ
يقل أحد خالها إنه نىب أو إنه رسول رب العاملني فصدقه الناس. قام يف العامل أثناء هذه القرون 
رجال تسن موا ذروة العرمة يف غري احية من نواحى احلياة فلم توهب ألحدهم هبة النبوة والرسالة. 

الدين  إىلفينذر ول  قومه أهنم ضلوا ويردهم وانت النبوات تتواتر والرسل يتتابعون   ومن قبل حممد 
فيقوها  احلق، و  يقول أحدهم إنه أرسل للناس وافة أو إنه خام األنبياء واملرسلني، أما حممد 

فتصدق القرون والمه: "ما وان حديثا يفأى ولكن تصديق الذى بني يديه وهدى ورمحة 
 للعاملني". 
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 اثلثا : اإلنسانية .. تعادل إجياىب بني احلرية واملسئولية
 

لــه وــل صــفات  ،وجــود إلــه مهــيمن علــى الكــونتفــأض األد ن الســماوية عمومــا اإلســالم 
ألرض ىف ضــوء القــوانني األساســية الــت اعمــارة القــدرة والعلــم مــن احيــة، وإنســان مســت ل" علــى 

أودعهـــا هللا ىف الكـــون، وضـــم نها رســـا ت األنبيـــاء واملرســـلني مـــن احيـــة أخـــرى. وبقـــدر مـــا تتســــع 
تكــون صــورة هــذا اإللــه واضــحة، قويــة،   لــبس فيهــا و  فوتتعمــق املســافة الفاصــلة بــني النــاحيتني، 

بقـدر مــا يبُعــد ا حنــرا  هـا و  تقــديس هــا، وصــورة هــذا اإلنسـان عاديــة طبيعيــة   تزيــد فيغمـوض، 
يلفهــا الغمــوض والتميــع بقــدر مــا يكــون و أو تتســطأ هــذه املســافة وُيكَفـل اإلتبــاع، وبقــدر مــا تضــيق 

  .ديالتشبية والتجس

ابلتشــابه  أحــد األمثلــة الواضــحة علــى التــداخلوهنــا تبــدو قضــية خلــق اإلنســان، وعالقتــه خبالقــه    
سةةفر ". فاليهوديــة واملســيحية تســلمان مبــا جــاء يف التـوراة اإلبراهيميــة الثالثــةوا خـتال  بــني األد ن 

أي علــــــى صــــــورة هللا "  مــــــن أن هللا قــــــد خلــــــق اإلنســــــان علــــــى صــــــورته" 27 – 26: 1التكةةةةةةوين 
أن يســلم ابلعبــارة فيســتحيل اإلســالم الــذي يتحاشــى النزعــة التشــبيهية ويفــزع منهــا، أمــا . "ســبحانه

صــورة حــديث شــري" ورد فيــه مــا معنــاه أن هللا قــد خلــق مشــاهبة وردت ىف  عبــارةورغــم أن الســابقة. 
قـالوا إن هللا ســبحانه قـد اختـار أن يســوى آدم فالـنص، ، فــإن فقهـاء املسـلمني أو لــوا آدم علـى صـورته

، ومـا أولـوا آيـة اإلسـتواء علـى الكرسـى مبـا بقطـع الطريـق على إحدى الصور الت يف علمه جل شةنه
ــــه شــــئ وهــــو الســــميع البصــــري" تبقــــى . وهكــــذا يديةعلــــى أى نزعــــة جتســــ اآليــــة الكرميــــة "لــــيس ومثل

 فوق ول نقاش.  (11 :الشورى)
تشــهد نوعــا مــن التقــارب عبــورا العالقــة بــني هللا واإلنســان، وقــد يكــون صــحيحا القــول ةن 

وخصوصـــا بـــني أوثــــر  نيتبـــني اإلســـالم والـــد نتني اإلبــــراهيميتني األخـــر علـــى تلـــت الفجـــوة احلابــــة 
ـــه لتيـــارات تنزيهـــا ىف املســـيحية والـــت تـــرى أن ا خلـــق اإلنســـان علـــى صـــورة هللا،   ميكـــن أن يفهـــم من

التشــابه يف الشــكل، بــل قــب أن يفســر بوصــفه اســتعارة تــدل علــى عالقــة وثيقــة ومحيمــة هــي عالقــة 
ـــة الـــت أخـــذت القـــرب مـــن هللا،  وبـــني أقـــل تيـــارات الفكـــر اإلســـالمى تنزيهـــا، وهـــى التيـــارات الباطني

أوثــر مناحيــه تطرفــا فقالــت إبمكانيــة احللــول، إ  أن التيــار العــام الســائد ىف  إىلالتصــو  اإلســالمى 
الد نتني السـابقتني يبقـى تشـبيهيا ابألسـاس خصوصـا ىف املسـيحية، بعكـس التيـار العـام السـاحق ىف 

بــــني هللا  نفيــــا قاطعــــا أى مشــــاهبة أو مماثلــــة أو تــــداخلاإلســــالم والــــذى يبقــــى تنزيهيــــا صــــرفا، ينفــــى 
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. ولقــد ترتــب علـــى هــذا الفــارق ىف درجـــة واإلنســان، فــال يكــون اإلنســـان إهــاً، أو اإللــه إنســـاا قــط
التنزيــه، اختالفــات عميقــة بــني األد ن الثالثــة ىف تصــور وــل منهــا لفعاليــة احلضــور اإلنســاىن ىف عــامل 

ت نتوقـ" سـريعا عنـد الشاهد، وىف قدرته علـى حتقيـق ايـالص ىف عـامل الغيـب، وهـى ا ختالفـات الـ
 قسما ا املميزة، انطالقا من التصور التوحيدى اإلسالمى.

  

 تنزي  هللا وحترير اإلنسان..  مؤسساً  التوحيد ة   1

إذا وانـت عقيــدة التوحيـد ىف اإلســالم تنفـى نفيــا قاطعـا أى مشــاهبة أو مماثلـة أو تــداخل بــني 
إنســـاا قـــط، فإهنـــا ىف الوقـــت نفســـه تكفـــل، حتـــرر  هللا واإلنســـان، فـــال يكـــون اإلنســـان إهـــاً، أو اإللـــه

الوجـــدان اإلنســـاين مـــن وـــل ســـطوة قـــد  ـــيمن عليـــه، وتطلـــق إرادة اإلنســـان مـــن وـــل قيـــد ميكـــن أن 
يكبلها. فالتوحيد اإلسالمى يعتق اإلنسان من العبودية لكل األغيار يف ذات اللحرة الت يُفـر د فيهـا 

 هللا سبحانه خبالص العبودية.

حيد، على هذا النحو، طاقة حمررة من الطراز األول، ألنه ليس جمرد ولمة ينطق هبا اللسان وميثل التو 
ىف شــهادته، و  هــو جمــرد تصــور فلســفي لعالقــة اإلنســان ابيــالق .. وإيــا هــو ا نتمــاء الــذى يعصــم 

ا . والتوحيــد .. علــي هــذ(1)هاويــة ا غــأاب" إىلهــذا اإلنســان مــن وــل ألــوان الضــع" الــت تــدفع بــه 
ذو أثـــر ابلـــن يف بنيــــة الـــنفس الداخليـــة ويف ســـلووها الــــواقعي، مـــن جهـــة جتميعـــه لطاقــــات  -النحـــو 

اإلنســان وتوحيــد اجتاههــا: " إذ أن توحيــد املتجــه إ  هللا يقطــع الطريــق علــي الشــرواء املتشاوســني، 
متشاوســون الــذين يبثــون القلــق واحلــرية والضــياع يف نفــس اإلنسان"ضــرب هللا مــثالً رجــالً فيــه شــرواء 

أما اآلهـة املتعـددة والزائفـة فـال متـنأ اإلنسـان   (.29: )الزمر ورجاًل سلما لرجل هل يستو ن مثالً "
ورامته الالئقة بـه .. "إيـا تسـتعبده بشـهواته فتحيلـه حيـوااً أضـل مـن احليـوان، أو تسـتعبده جبربو ـا، 

ادية أو اجتماعيــة أو فكريــة ، والضــغوط الواقعــة منهــا عليــه، سياســية وانــت هــذه الضــغوط أو اقتصــ
م فيستذل ويفقد من ورامته بقدر خضوعه، وينقلب الناس إ  سـادة وعبيـد، والسـادة والعبيـد مجـيعه

 .(2) يف غري الوضع الالئق ابإلنسان"

بـــل ويف لفـــ  الشـــهادة نفســـه، وهـــو عتبـــة اإلســـالم، يكمـــن جـــذر عميـــق للتحـــرر الوجـــداىن  
ة النفــى "  إلــه" حيــث تنتفــى وــل ســطوة أخــرى غــري ســطوة هللا ســواء يف فعــل النفــي املمثــل يف إراد

الواحد، أو ىف إرادة اإلقاب "إ  هللا"، حيث تتةود مشولية القـيم وتتضـأ معـامل األخـالق الـت ترجـع 
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املنبع الواحد، أو يف العدل املأتب منطقيـا علـى التوحيـد ووسـيلة إلثبـات وتربيـر الفعـل  إىلىف أصلها 
 لقادر على ا ختيار، واملس ول عما خيتار.اإلنساىن احلر ا
ورغم أن القرآن الكرمي أوثر الكتب السماوية إعالًا وأوضحها تنويهًا ةن هللا هو     

احلاوم املطلق الوحيد هذا الكون "إن احلكم إ  هللا"، وأن له وحده أن حيكم مبا يشاء وخيتار "إن 
ليس لغريه أن يعأض على أمر من أوامره "  ُيسةل  هللا حيكم ما يريد"، وأنه وحده احلاوم الذى

عما يفعل". وأنه وحده مسموع القول واجب الطاعة واإلذعان يف مجيع أوامره ونواهيه، إذ مل خيلق 
اإلنسان إ  لعبادته وحده "وما خلقت اجلن واإلنس إ  ليعبدون". فإن القرآن وذلت أوثر هذه 

له من أن   يكون عبدا لغريه، وهذا عني ما تقتضيه فطرته،  الكتب أتويدا على اإلنسان، وحتذيرا
ألنه يتحرر من ول ما مياثله من خملوقات، ولما خضع إلرادة خالقه العليا، رب الكون، وأصل 

 الوجود. 

وقد يقال إن تشديد اإلسالم وأتويده ملعين "عبودية" اإلنسان يصدم مشاعر الكثريين، 
ض احلساسية اإلنسانية، الت قب على اإلنسان أن يت لص ولكن هذا ليس إ  مرضا من أمرا

منها   أن يستسلم ها. واإلسالم   ينافق، وقد وان من الضروري له أن يصارح اإلنسان هبذه 
احلقيقة حت   يطغي اإلنسان ويصبأ مس ا مقيتا. بل تصبأ الوحوش مالئكة ابلنسبة ملا يقأفه 

ان د هى مثرة خلق هللا لإلنسان وهى نتيجة منطقية   خفاء من جرائم وموبقات. فعبودية اإلنس
فيها و  حساسية. وإذا وضع اإلنسان يف تقديره عرمة هللا، وأنه خالقه وجابله يف أحسن تقومي، 
وواهبه العقل واحلواس واحلياة .. فإنه سيف ر بعبوديته د رب األووان .. وخالق احلياة واملوت. 

 .(3)وأصل املثل العليا" 

والتوحيــد، وعقيــدة، جتمــع بــني التحــرر مــن ســطوة املوجــودات، والعبوديــة لــرب الوجــود، هــو 
الــذى مكــن املســلمني مــن أن قــاهبوا امللــوث .. فقــد رفــع التوحيــد رأس املســلمني األوائــل عاليــاً وأقــام 

مرـاهر وعرمتـه، فهانـت وجـوه ايلـق وزخـار  الـدنيا و  إىلصفحة عنقهم ومأل قلوهبم بكـرب ء هللا تعـ
امللــوث وحشــمتهم ومــا هــم فيــه مــن تــر  ونعــيم وزينــة  إىلالعرمــة والف ف ــة ىف عيــوهنم، فــإذا نرــروا 

صور ودمى قد وسيت مالبس اإلنسان، فعن أىب موسى قال:" انتهينا  إىلوزخر ، فكةهنم ينررون 
 النجاشــي وهــو جــالس يف جملســـه وعمــرو بــن العـــاص عــن ميينــه وعمـــارة عــن يســاره والقسيســـون إىل

جلوس باطني، وقد قال له عمرو وعمارة: إهنم   يسجدون لـت، فلمـا انتهينـا بـدرا مـن عنـده مـن 
. فالتوحيـد هـو مـا قعـل (4)القسيسني والرهبـان: أسـجدوا للملـت. فقـال جعفـر:   نسـجد إ  د " 
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أ    – اإلميـان ابد روح ســارية وقــوة موجهــة لكــل أعمـال اإلنســان ... فيصــبأ اإلبــداع البشــرى ايــري   
صـــالة خاشــعة يف حمـــراب الكــون ملـــن خلقــه ويرعـــاه. ومــن مث فـــإن القــول مبـــذهب  –وانــت ميادينــه 

إنســاين ملحــد   يعــدو ضــراب مــن التنــاق ، ألنــه إذا انتفــى وجــود هللا انتفــى ابلتــا  وجــود اإلنســان.  
الـذي   يعـأ   وما أنه ما مل يوجد إنسان، فإن "اإلنسانية" املزعومة تصبأ عبارة بال مضـمون. إن

 .(5)خبلق اإلنسان   ميكنه أن يفهم املعىن احلقيقي لإلنسانية 
احلرية اإلنسانية إذن تقع ىف قلب التوحيد وعقيدة، واإلسالم وـدين، ولكـن هـل يعـىن ذلـت  

أن اإلرادة اإلنســانية مطلقــة ؟. لعــل اإلجابــة القريبــة هــى حريــة اإلنســان ىف حــدود قضــاء هللا وقــدره، 
تثــري بـدورها ســؤا  آخــر عـن ويفيــة التوفيــق بـني القــدرة اإلهيــة علـى توجيــه الفعــل اإلنســاىن، غـري أهنــا 

والعـــدل اإلهـــى الـــذى يفـــأض حماســـبة اإلنســـان فقـــط علـــى خياراتـــه احلـــرة ؟. وهنـــا يبـــدو اإلحاطــــة 
ابحلكمة اإلهية ىف مثـل هـذه القضـية أمـرا غـري معقـول حـت ىف حكـم العقـل نفسـه، طاملـا وـان العقـل 

تلمــس إجابــة ذات  إىلحملــدود   حيــيط ابلقــدرة اإلهيــة الــت ليســت هــا حــدود. غــري أننــا نســعى هنــا ا
 فاعلية للروح اإلنسانية ذا ا انطالقا من القرآن الكرمي.

ويكش" النرر ىف القرآن عـن آ ت مؤيـدة حلريـة اإلرادة اإلنسـانية وآ ت أخـرى افيـة هـا،   
رب وهيمنـــة هللا ســـبحانه علـــي وـــل شـــئ، وآ ت اثلثـــة تشـــري إ  ومـــا ةـــد آ ت تشـــري إ  فكـــرة اجلـــ

 مس ولية اإلنسان األخالقية  ىف نفاذ مشي ة هللا النهائية وقدره.
ولعـــل حريـــة اإلنســـان ومســـ وليته عـــن عملـــه قضـــية ظـــاهرة يف العديـــد مـــن اآل ت القرآنيـــة.  

ذا انتفــت قــدرة اإلنســان علــى وعلــى منواهــا أتتــى فكــرة البعــث واليــوم اآلخــر الــت تصــبأ بــال معــين إ
ا ختيار، فالبد أن يكون اإلنسان مس ول عما أيتيه من أفعال طاملا انه سو  قازي عنهـا خـريا أو 

نقـرأ : "وقـل احلـق مـن ربكـم فمـن شـاء فليـؤمن ومـن  (31ة  29:الكهة )شرا عند احلساب. ففـى 
غيثوا يغـــاثوا مبـــاء واملهـــل يشـــوي شـــاء فليكفـــر أا اعتـــدا للرـــاملني ارا أحـــاط هبـــم ســـرادقها وأن يســـت

الوجـــوه بـــ س الشـــراب وســـاءت مرتفقـــا، أن الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات أا   نضـــيع أجـــر مـــن 
أحســن عمــال، أول ــت هــم جنــات عــدن جتــري مــن حتــتهم األهنــار حيلــون فيهــا مــن أســاور مــن ذهــب 

لثواب وحسنت مرتفقـا ". ويلبسون ثياابً خضرا من سندس وإستربق متك ني فيها علي األرائت نعم ا
: "ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال ترلم نفس شـي اً وإن   إىلةد قوله تع (47األنبياء : )وىف 

فنجـد قولـه   (54ة  53يةس : )ني". وأمـا ىف وان مثقال حبـة مـن خـردل أتينـا هبـا ووفـي بنـا حاسـب
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ضـرون، فـاليوم   ترلـم نفـس شـي ا إن وانت إ  صيحة واحدة فإذا هم مجيع لـدينا حم"عز وجل" : "
 و  جتزون أ  ما ونتم تعلمون". 

أما اهيمنـة اإلهيـة فواضـحة هـى األخـرى ىف القـرآن الكـرمي الـذى يقـدم لنـا هللا سـبحانه وـرب 
: "د ملــت  (50ة  49الشةةوري ")جليــل للعــاملني، وهيمنتــه قائمــة علــي قدرتــه علــي ايلــق ومــا يف 

شاء يهب ملن يشاء إااث، ويهب ملـن يشـاء الـذوور، أو يـزوجهم ذوـراا السماوات واألرض خيلق ما ي
وإااث وقعـــل مـــن يشـــاء عقيمـــا أنـــه علـــيم قـــدير ..". فالنـــاس نبعـــون تبعيـــة واملـــة هـــذه القـــوة العليـــا 

علـــي األقـــل  –قـــوة هللا. إهنـــم   يســـتطيعون أن أيتـــوا ةي أمـــر إ  أن يشـــاء هللا  –املســيطرة املهيمنـــة 
 يقـرر القـرآن: " أن هـذه تـذورة فمـن شـاء (29اإلنسان:  )سورةن به أو السماح به ففـى عين اإلذمب

فيوضأ : "ولو شاء ربت آلمن من يف األرض    (100ة  99يونس )اختذ إ  ربه سبيال ". وأما ىف 
ولهــم مجيعــا أفةنــت تكــره النــاس حــت يكونــوا مــؤمنني، ومــا وــان لــنفس أن تــؤمن إ  إبذن هللا وجعــل 

يصــرح مباشــرة: "ومــا تشــاءون إ  أن  (29سةةورة التكةةوير: )لــي الــذين   يعقلــون ". وىف الــرجس ع
 يشاء هللا رب العاملني". 

وهكذا تبدو احلرية اإلنسانية، واهيمنة اإلهية  ا طرفا سلسـلة مل متسـت روح البشـر حبلقتهـا  
ة، ومواهبــه، يبقــي حتــت املتوســطة : "فالشــ ص، بــرغم اســتقالله الــذايت وحريتــه وقدرتــه علــى املبــادر 

تصـــر  مشـــي ة هللا، وهـــى مشـــي ة   متناهيـــة، ومطلقـــة، وقدميـــة، يف حـــني أن اإلرادة اآلدميـــة "علـــى 
ابلفعل" متناهية، ونسبية، وحديثـة. فطرفـا املواجهـة، إذن، غـري  –املستوى الدنيوى، مستوى الوجود 

  شـئ بقـادر علـى احلـد مـن قـدرة  ، من خالل رةيـة جمـردة :إىلقوز ا عأاض الت ومن مث متعادلني.
 –هللا املطلقة الت متكنه تعا  من أن يلغى أو يطرح، ولما شاء، قضية حرية األش اص واسـتقالهم 

 . (6) الذايت ومواهبهم
غري أن النررة املمعنة ىف القرآن تكش" عن هذه احللقة املتوسـطة بـني اهيمنـة اإلهيـة واحلريـة 

"العنايـة اإلهيـة"، فعنايـة هللا أو إضـالله ليسـت إ  نتيجـة أفعـال اإلنسـان،  اإلنسـانية، والـت تتمثـل ىف
فاألفعال أتيت أو  مث يهدي أو يضل بعـد ذلـت، فـاد   يهـدي إ  مـن يريـد اهدايـة، بـل ويفهـم مـن 
بع  اآل ت السابقة أن إضالل هللا أو هدايته واا نوعا من العقاب للكفر أو اجلزاء لإلميان: " قل 

مر رم  ابلقسط وأقيموا وجوهكم عند ول مسـجد وادعـوه خملصـني لـه الـدين ومـا بـدأوم تعـودون، أ
فريقـــاً هـــدي وفريقـــا حـــق علـــيهم الضـــاللة أهنـــم اختـــذوا الشـــياطني أوليـــاء مـــن دون هللا وحيســـبون أهنـــم 

. " ويــ" يهــدي هللا قومــاً وفــروا بعــد أميــاهنم وشــهدوا أن الرســول  (30ة  29األعةةراف )مهتــدون" 

This file was downloaded from QuranicThought.com



..".. "وأمـا الـذين وفـروا 86حق وجاءهم البينات وهللا   يهدي القوم الراملني" سورة آل عمـران : 
البقةرة : )فيقولون ماذا أراد هللا هبذا مثال يضل به وثريا ويهـدي بـه وثـريا ومـا يضـل بـه إ  الفاسـقني" 

م لشـت، فةمـا أن سـعيك .(11ة  4الليةل  سةورة ). ويفصأ القرآن عن هذا املعـىن بوضـوح ىف (26
مــن أعطــي واتقــي، وصــدق ابحلســين، فسنيســره لليســري، وأمــا مــن خبــل واســتغين، ووــذب ابحلســين، 

 فسنيسره للعسري، وما يغين عنه ماله إذا تردي". 
ومـــن هـــذه اجلوانـــب الـــثال  نســـت لص حقيقـــة جوهريـــة ذات وجهـــني، فثمـــة حريـــة مطلقـــة  

خماذلـة، بـل حكيمـة مـدبرة، خلقـت نرمـاً، وجعلـت  لإلرادة اإلهية، ولكـن إرادة هللا ليسـت اعتباطيـة
للكائنات أطراً وغا ت وقد رت لكل فعل قدره. ومن مث يصـري القضـاء يف العقيـدة اإلسـالمية هـو مـا 
اتصل بسنة الكون منـذ خلـق هللا الكـون وهـو قـانون أز  اثبـت   يتغـري. وغايـة مـا يدروـه املـرء، ومـا 

الكون قوة أبي من أن حتـيط هبـا قدرتـه، وأن وراء تـدبريه سـلطااً يقول اإلمام حممد عبده : " أن يف 
  تصل إليه سلطته، فإن وان قد هداه الربهان وتقومي الـدليل إ  أن حـواد  الكـون ةسـره مسـتندة 
إ  واجب وجود واحـد يعرفـه علـي مقتضـى علمـه وإرادتـه، خشـع وخضـع ورد األمـر إليـه فيمـا بقـي، 

به فيما بقي، فـاملؤمن ومـا يشـهد ابلـدليل والعيـان يـري أن قـدرة مكـون ولكن مع ذلت   ينسي نصي
الكائنـــات أبـــي مـــن قـــوي املمكنـــات ويشـــهد ابلبداهـــة أنـــه يف أعمالـــه ا ختياريـــة، عقليـــة وانـــت أو 

 . (7) جسمانية، قائم بتصري" ما وهب هللا له من املدارث والقوي فيما خلقت ألجله"

إلسـالم، إ  أنـه   يتعـارض مـع احلريـة اإلنسـانية. أوثـر نعم هناث مفهـوم "قضـاء وقـدر" يف ا
مما تتعارض هذه مع خمتل" القوانني الدستورية الت تسري املنشآت، ومع املراسيم اجلديدة الت تصدر 
يف ول عدد من أعداد "اجلريدة الربية" لتنرم وتقنن وتعقلن احلياة اإلجتماعية. نفس الشئ ابلنسبة 

 هــو خــالق للكــون واملهــيمن علــى مصــريه وعلــى مصــري مجيــع النــاس. فــاد، إمــا لبي ــة تعــأ  ةن هللا
ق"، وأخــرى   ِ طاغيــة تعميــه قدرتــه القصــوى، فيتصــر  دون اعتبــار ألى قــانون ســلووي. مــرة "ُيَشــر  
ب"، ومـــا يشـــاء لـــه اســـتبداده املطلـــق، وإمـــا أنـــه رب مـــدبر، يلعـــب دوراً دون أقنعـــة، حســـب   ِ "يـَُغـــر  

لوق ةن ميارس احلرية واملس ولية، وامل املمارسـة. وهللا، يف اإلسـالم، "يقـدر" نواميس تسمأ لكل خم
و"يقضـى" طبقــا لتــدبري حمكــوم مسـبق، وحلتميــة حكيمــة طبيعيــة فرضـها يف تســيري الكــون: "فلــن جتــد 

" . إهنــا ســنة ذات مشــول واســتمرار، ممــا 43لســنة هللا تبــدياًل، ولــن جتــد لســنة هللا حتــوياًل" "فــاطر : 
قـــانواً يطمـــ ن لـــه العلـــم والعقالنيـــة: "ســـنة هللا الـــت قـــد خلـــت مـــن قبـــل، ولـــن جتـــد لســـنة هللا  قعلهـــا

(. فالفرق واضأ بني إله يضع تصميمات حمكمة، ويدبر الكون على ضـوئها، 23تبديال" )الفتأ : 
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( 8)( عند الرومان، ذلت القدر األعمي الغاشم، واجلربية املتطرفة اهوجـاء. Fatumوبني الـ )فاطوم 

. 

فـــإذا وانـــت اإلرادة املطلقـــة هـــى إرادة هللا، ف لـــق النـــاس مكلفـــني بغـــري إرادة هـــم شـــئ غـــري 
ـــة إ  أن خيلـــق النـــاس مجيعـــا  ـــه ىف هـــذه احلال معقـــول وغـــري مقبـــول، ألن ســـقوط التكليـــ"   معـــىن ل
متشــاهبني متمــاثلني متســاويني ىف العمــل الصــاا الــذى يســاقون إليــه، ومــا تســاق اآل ت فــال فضــل 
إذن للعاقــل علــى غــري العاقــل، و  متييــز لإلنســان علــى اجلمــاد اجملــرد مــن احلــس فضــال عــن احليــوان.  
فإذا وجب تكلي" اإلنسـان فالعقـل اإلنسـاىن   يوجبـه إ  ومـا ينبغـى أن يوجـب علـى حالـة واحـدة 

بغــى أن   ســواها، وهــى حالــة اإلرادة امل لوقــة يودعهــا فيــه ايــالق ومــا ينبغــى أن تــودع، وهــى   تن
تـودع إ  علـى هــذا الفـرض الـذى يــدعو إليـه القـرآن. فاحلريــة امل لوقـة حريـة صــحيحة ومـا ينبغــى أن 
تكـون ىف احتمـال العقــل املـدرث املميــز الـذى يهتــدى إبذن هللا ملـا اختلفــوا فيـه. ولــيس يف العقـل شــئ 

ن ا نطـالق مــن يسـمي حريـة مطبوعــة، تعلـو علــي احلريـة امل لوقــة اب نطـالق مــن مجيـع القيــود .. أل
 (.9)مجيع القيود غري معقول، وغري موجود 

اإلشـراث ابد، وهــو الرلــم  إىلوهنـا تصــبأ دعـوى أن ا عتقــاد بكســب العبـد ألفعالــه يــؤدى 
معـىن اإلشـراث علــى مـا جـاء بـه الكتــاب والسـنة، فاإلشـراث اعتقــاد  إىلالعرـيم، دعـوى مـن مل يلتفــت 

مــن األســباب الرــاهرة، وأن لشــىء مــن األشــياء ســلطاا علــى مــا  أن لغــري هللا أثــراً فــوق مــا وهبــه هللا
خــر  عــن قــدرة امل لــوقني، وهــو اعتقــاد مــن يُعر ــم ســوى هللا مســتعينا بــه فيمــا   يقــدر العبــد عليــه : 
اإلستنصار ىف احلروب بغري قوة اجليوش، وا ستشفاء من األمراض بغري األدوية الت هداا هللا إليهـا، 

الســعادة األخرويــة أو الدنيويــة بغــري الطــرق والســنن الــت شــرعها هللا لنــا. وهــذا هــو وا ســتعانة علــى 
الشرث الذى وان عليه الوثنيون ومن مـاثلهم فجـاءت الشـريعة اإلسـالمية مبحـوه ورد األمـر فيمـا فـوق 

، هللا وحــده، وتقريــر أمــرين عريمــني  ــا قــوام األعمــال البشــرية إىلالقــدرة البشــرية واألســباب الكونيــة 
: إن قــدرة هللا هــى مرجــع والثةةاي: أن العبــد يكســب إبرادتــه وقدرتــه، مــا هــو وســيلة لســعادته، األول

جلميع الكائنات وأن من آاثرها ما حيول بني العبـد وبـني إنفـاذ مـا يريـده وأن   شـئ سـوى هللا ميكـن 
رمي أن يســتعني لــه أن ميــد العبــد ابملعونــة فيمــا مل يبلغــه وســبه. وقــد جــاءت الشــريعة لتقريــر ذلــت وحتــ

 إىلإمتـام عملـه بعـد إحكـام البصـرية فيـه وتكليفـه ةن يرفـع  تـه  إىلالعبد ةحد غري خالقه يف توفيقـه 
اســتمداد العــون منــه وحــده بعــد أن يكــون قــد أفــرا مــا عنــده مــن اجلهــد ىف تصــحيأ الفكــر وإجــادة 

   .(10)غري ذلت إىلالعمل و  يسمأ العقل و  الدين ألحد أن يذهب 
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حلريـــة إذن قيمـــة يكتســـبها اإلنســـان مبواصـــلته اإلميـــان بقـــدره، ومواصـــلة الكـــدح واجلهـــاد ىف فا
الوقــــت نفســــه، فاإلميــــان ابلقــــدر، واجلهــــاد اإلنســــاىن بتــــان إنســــانيتان معقولتــــان، وفيهمــــا يتحقــــق 

أمـا ا عتدال والصفاء إذا حنن آمنا ةن النتيجة النهائية ليست ةيـدينا، إيـا علينـا أن نسـعى ونعمـل، 
الباقي فبني يـدي هللا: " فلكـي نـدرث حقيقـة وضـعنا يف هـذا العـامل يعـين أن نستسـلم د، وأن نتـنفس 
الســالم، وأ  حيملنــا الــوهم علــى أن نبــدد جهــودا يف اإلحاطــة بكــل شــئ والتغلــب عليــه. علينــا أن 

. إن التســليم د هــو نتقبــل املكــان والزمــان اللــذين أحاطــا مبــيالدا، فالزمــان واملكــان قــدر هللا وإرادتــه
الطريقـة اإلنســانية الوحيـدة لل ــرو  مـن ظــرو  احليـاة املةســاوية الـت   حــل هـا و  معــىن. إنـه طريــق 
لل ـــرو  بـــدون متـــرد و  قنـــوط و  عدميـــة و  انتحـــار. إنـــه شـــعور بطـــو ، ولكنـــه أيضـــا لـــيس شـــعور 

 .(11)بطل، بل شعور إنسان عادي قام ةداء واجبه وتقبل قدره" 
ذهب "إبراهيم ابن سيار النرام" املعتزىل ىف وقفته إزاء مسةلة "القدر" وهـى القضـية األوىل وي

ضمن ثال  عشرة قضية وق" عندها املعتزلة، الذين تزعموا اإلجتاة التحررى ىف فهم الـنص القـرآىن، 
يقأفـه،  : " أن اإلنسان مريد ملا يفعل، ومس ول عما يفعل   فرق ىف ذلت بني خري أيتيه أو شـرإىل

ولــو أخــذا بــرأى غــري ذلــت لتعــذر علينــا أن نفهــم ويــ" يكــون اإلنســان مســ و ، وعلــى أى أســاس 
وخيتــتم  (12)؟.عــادل يثــاب علــى خــري يفعلــه، ويعاقــب علــى شــر قــىن بــه علــى نفســه وعلــى النــاس 

يكـون "النرام" مسائله بعرض ملشكلة "الوعد والوعيد" الت متس فكرة العدل اإلهـى، أفيكـون أو   
عد  من هللا أن يفلت مرتكب الذنب مما توعده هللا به من عقاب، وأن حيرم املطيع مما وعده هللا بـه 
من ثواب ؟ ففى هذا أيخذ املعتزلة مجيعا ةن الوعد ابلثواب والوعيد ابلعقاب واقعان حتما ومـا أراد 

مـن حـق اإلنسـان أن حيـدد  هما هللا، وأ   نتفى العدل، على حني عارضهم آخرون بقوهم أنه ليس
قـدرة،   حتـد علمـه أو قدرتـه مطلـق العلـم، ومطلـق ال إىلمعىن العدل اإلهي مبقـو ت بشـرية، فهـو تعـ

 .(13) حدود

ومـن هــذا الفهــم األخــري تبــدأ بعــ  الصـور املشــوهة ملفهــوم القضــاء والقــدر، والــت ميكــن أن  
فعقيدة اجلرب مثاًل، الـت يقـول أصـحاهبا أهنـم نتائج معاوسة متاماً للمقصد احلقيقي للدين.  إىلتؤدى 

  خيار هم على اإلطالق يف ما يفعلون وأهنـم يـرون أنفسـهم والريشـة املعلقـة يف اهـواء تُقل بهـا الـر ح  
ويفما متيل، ميكن حقا أن تعطل قوى هـؤ ء "اجلربيـني" وتفقـدهم داعيـة السـعي والكسـب فيتحولـوا 

. وأنــه ملــن الضــرورى علــى أى حــال أن يتقــرر أن اإلســالم ينبــذ هــذه عــامل العــدم إىلمــن عــامل الوجــود 
العمـل    القضـاء، فـإن الشـرع قـد طلبـه يف إىلالعقيدة نبذاً قاطعاً. ووذلت احلـال يف التووـل والروـون 
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ومما   مراء فيه أن هذه اجلربية مسموعة علـى أفـواه اجلهـالء شـائعة بيـنهم . (14) يف البطالة والكسل"
الدين مل يكن لنسبتها إليه سند من الكتاب  إىلجلمود وا ضمحالل، ولكنها إذا نسبت ىف عصور ا

الكرمي و  من احلديث الشري" فإن جربية املسـلم العـار   لكتـاب هللا وسـنة نبيـه لـن تكـون وجربيـة 
طري أحـــد مـــن الـــذين آمنـــوا قـــدمياً ابلكارمـــا اهنديـــة أو ابلطوالـــع البابليـــة أو ابلقـــدر الغاشـــم ىف األســـا

اليوانية، و  يستطيع املسلم العار  لكتـاب وسـنة نبيـه أن يـدين جبربيـة وجربيـة املـؤمن ابصـطفاء هللا 
لســاللة مـــن الســـال ت وخــرو  ســـائر الســـال ت مــن حرـــرية رمحتـــه ونعمتــه، و  يســـتطيع أن يـــدين 

ربيــة املســلم علــى جبربيــة وجربيــة املــؤمن بوراثــة ايطي ــة وقبــول الكفــارة عنهــا بعمــل غــري عملــه. وإيــا ج
حســب علمــه بدينــه جربيــة ينتهــى إليهــا وــل مــن آمــن بقــدرة هللا وعدلــه، وآمــن ةن اهدايــة مــن طريــق 

العــدل اإلهــى مــن هدايــة آليــة تأوــب ىف طبــائع البشــر مجيعــاً ومــا تأوــب  إىلالتكليــ" أصــأ وأدىن 
 .(15)خصائص املادة ىف طبائع األجسام 

قـدر علـة مجـود املسـلمني، وقيـل علـى نقـي  ذلـت أنـه وـان وقد قيل إن اإلميـان ابلقضـاء وال 
حافزهم يف صدر اإلسالم على لقاء املوت وقلة املبا ة بفراق احليـاة، وحقيقـة األمـر أن املسـلم الـذي 
يـــأث العمـــل حبجـــة ا تكـــال علـــى هللا خيـــال" هللا ورســـوله ألنـــه مـــةمور ةن يعمـــل يف آ ت الكتـــاب 

فســــريي هللا عملكــــم ورســــوله واملؤمنــــون". بــــل حقيقــــة األمــــر أن  وأحاديــــث الرســــول : "وقــــل اعلمــــوا
خالصه وله موقو  عليه. وأن إميانه حبريته وتدبريه   يقتضي بداهة أن هللا سـبحانه مسـلوب احلريـة 
والتدبري. وأصدق ما يقال يف عقيـدة القضـاء والقـدر أهنـا قـوة للقـوي وعـذر للضـعي" وحـافز لطالـب 

. (16) اإلنســـان يف وـــل ابعـــث ويف وـــل تعلـــة  يقـــدر عليـــه، وذلـــت ديـــدنالعمـــل وتعلـــة ملـــن يهابـــه و 
فعندما وان املسلمون ىف فور م الروحيـة األوىل، وملـا بـدأت حروـة الفتـوح اإلسـالمية وـان هنـاث يقـني 
ديين أن بالد الفرس والروم ست ضع للحكم اإلسالمي، بل : "لقد حدد رسول هللا صلي هللا وعليـه 

  مواقيــت احلــج ملـــن أييت مــن مصــر "ومـــا يليهــا" ومــن أييت مـــن الشــام ومـــا وســلم يف حــديث معـــرو 
يليها، ومن أييت مـن الـيمن ومـا يليهـا ومـن أييت مـن العـراق ومـا يليهـا، ومل تكـن وـل هـذه املنـاطق ومـا 
يليهــا قــد أســـلمت بعــد، وإذا أضــفنا لـــذلت اآل ت القرآنيــة املبشــرة ابلنصـــر، إتضــأ لنــا أن اجلنـــدي 

تةوداً من النصر. أنه ابلنسبة له قدر حمتوم. أنه جرب .. أنه قضاء وقـدر مـن هللا .. أنـه املقاتل وان م
قرار م اختاذه وانتهـي األمـر، لكـن هـذا املعـين وهـذا اليقـني جعلـه يعتـين بتسـليأ نفسـه والتـدرب علـي 

قــاتال فنــون القتــال، ويقــدم غــري هيــاب و  وجــل .. أنــه مل يقــل لنبيــه أو يليفتــه أذهــب أنــت وربــت ف
وىف املقابـــل . (17) تقـــدير اإلنســـان ملســـ وليته البشـــرية... وـــان اإلميـــان ابجلـــرب إذن غـــري متعـــارض مـــع 
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عنـــدما هـــدأت الفـــورة الروحيـــة، واســـتبدت ابلنـــاس حاجـــا م، ورانـــت علـــى قلـــوهبم النزعـــة الدنيويـــة، 
فعاشــوا ىف وأغرقـت السياســة ىف القمـع بــديال عـن الشــورى، وخـا  الفقهــاء مـن مراجعــة السـالطني، 

جالبيـــــبهم، دخلـــــت احلضـــــارة اإلســـــالمية نفـــــق التـــــاري ، ومل يكـــــن هنـــــاث مـــــن تربيـــــر لـــــدى الفقهـــــاء 
املرتعشــني، و  النـــاس ايــائفني أفضـــل مــن القضـــاء والقـــدر، ليمنحــوا ضـــعفهم معــىن إميـــاىن، ويلبســـوا 

 قعودهم دافع أخالقى. 

 

 

 عدل هللا وخالص اإلنسانالتوحيد مالذا ..  ة  2

طي اإلنسان األمل يف ايالص، أى النجاة من العقاب األخروى ىف عامل ما الذي يع
الغيب، بعد أن تكتمل دراما وجوده ىف عامل الشاهد ؟. هل يكفى يالصه عمله وسلووه 
األخالقيني هنا على هذه األرض؟. أم يصري هذا ايالص رهنا ةسباب أخرى تتجاوز عمل 

فاعة غري هللا للرباء من أوزار مل يرتكبها، وأخطاء مل وساطة أو ش إىلاإلنسان، جتعله ىف حاجة 
يفعلها، ألهنا سابقة على وجوده ؟. و  شت ىف أن صيغة التساةل، تشي بروح دينية مسبقة، فكل 
ما يتعلق بعامل الغيب يتةسس على فكرة البعث الدينية، غري أن الغريب هنا، بل رمبا املثري، هو أن 

عميقة ىف ايالص أو الرباء من نوع ما من اإلمث، وانت قائمة حت قبل أصداء الفكرة، أى الرغبة ال
 األد ن السماوية، بل رمبا وجدت مع الوجود اإلنساىن ذاته، مصاحبة له ىف مسريته الكونية ولها. 

، أتخذ طرق التفكري الالعقالنية عند اإلنسان البدائي أشكاً  ابلغة ففى العقائد اخلرافيةـ 
ظهرت ىف أواخر العصر احلجرى الوسيط عادة متزيق اإلنسان لبدنه، حيث بدأ الناس الغرابة، حيث 

يف ذلت العصر تقطيع أجسامهم ةنفسهم حيث قدعون أنوفهم وآذاهنم وأصابعهم وغريها، حُمم لني 
 .  (18)هذه األعمال د  ت من معتقدا م ايرافية" 

" من أجل حمو املس ولية قدمية عند وانت فكرة "وب  الفداء  وىف األدتن البدائيةـ  
البدائيني: " فقد وان القدماء يعدمون، ول سنة، وائنات بشرية إلنقاذ مدهنم. إهنا تضحيات تقدم 
فدية على ذنوب مل ترتكب، و  تفهم، وعلى أخطاء احتمالية. وهكذا يعوض، ةبر ء، عن شر 

ءًا أخالقيًا لإلصالح والتعوي ، جمهول، حيث وان البدائيون يتصورون التضحية البشرية مبد
الشر، وابلتضحية يتقون غضب اآلهة، ومن مث وانوا يُلقون احلمقى  فالشقاء   ينتج إ  عن أفعال

يف النار  عتقادهم أن هؤ ء، قد أصيبوا ابجلنون من جراء ذنوهبم، فالبدائى ينسب ول الشرور 
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ا غريا، ألنه قهل مفهومى حرية اإلنسان السي ات الت نقأفها حنن، أو اقأفه إىلواملصائب 
 .(19)قهل مفهوم "األمل"..  إىلومس وليته، وابلت

ينبع من فكرة  أوهلمافيحول بينها وبني ذاتية ايالص قيدان متناقضان ؛  أما اليهوديةـ و  
ه هللا "ا ختيار" ذات الطابع العنصرى والت حرمت اليهودية من إةاز صيغة فعالة ومتسامية لعالقت

الفلت اإلنساىن، ليس من موقعه العلى املتسامى، ولكن من  إىلابلبشر. فـ "يهوه" مشدود دوما 
داخل هذا الفلت البشرى وعالقاته وشروطه. فهو حيمل وثريا من صفات البشر إذ ميكن ختيله وما 

من ميكن حتديده بل والدخول معه ىف صراع، إذ حيكى سفر التكوين وي" أن يعقوب قد متكن 
اإليقاع ابلرب، وبذلت حصل منه على الوعد ابمللت وا ختيار، أى مبلكية األرض املقدسة، 

 وتتويج الشعب اليهودى وـ "شعب هللا امل تار". 

هذه ايريية إذ تعطى لإلنسان حت قبل مولده، وجملرد أنه ولد يهود ، وقبل أن يكتمل 
به تلت ايريية، فإهنا تنفى القدرة ايالقة وعيه، أو يعمل إرادته على النحو الذى يربر اوتسا

واإلقابية حلرية اإلرادة اإلنسانية إذ تعفيها من حتمل مس وليا ا. فايريية السابقة على الفعل حترم 
اإلرادة من حضورها األخالقى ىف التاري ، ألهنا تنفى أى قيمة موضوعية هذا احلضور الذى يبدو 

التارخيى وغا ته الت حتددت سلفا، قبل حضور اإلنسان  مكمال وعرضيا، على هام  املسار
 وبغ  النرر عن تصوراته، أو أفعاله، ومن مث فال معىن هنا حلرية اإلرادة.  

: يتمثل ىف فكرة العقاب اجلماعى، الت تأدد أصداءها ىف اليهودية، على خطي ة واثنيهما
ة، ففى سفر التكوين أن: "نوحا ش صية ارتكبها آخر قد يكون األب جلنس أو املؤسس لعقيد

شرب من ايمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فةبصر حام أبو ونعان عورة أبيه وأخرب أخويه 
خارجا.. فلما استيق  نوح من مخره علم ما فعل به ابنه الصغري فقال ملعون ونعان عبد العبيد 

وقعة عاى فاهنزم  يكون إلخوته..".  وىف سفر يشوع أن "عاخان" سرق من غنائم القتال ىف
الرب إله إسرائيل ... رأيت ىف  إىلاإلسرائيليني ...." وأجاب عاخان يشوع وقال حقا إىن أخطةت 

الغنيمة رداء شنعار  نفيسا وم ت مثقال من الفضة ولسان ذهب وزنه مخسون مثقا  فاشتهيتها 
وع عاخان بن زارح وأخذ ا وها هى مطمورة ىف األرض وسط خيمت والفضة حتتها ... فةخذ يش

والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره ومحريه وغنمه وخيمته وول ما له ومجيع إسرائيل 
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معه وصعدوا هبم وادى عجوز... فقال يشوع : وي" ودرتنا يكدرث الرب ىف هذا اليوم فرمجه مجيع 
هذا اليوم،  إىلمجه حجارة عريمة إسرائيل ابحلجارة وأحرقوهم ابلنار ورموهم ابحلجارة وأقاموا فوقه ر 

 .(20)فرجع الرب عن محو غضبه" 

بعد اليهوديـة فربطـت بـني خطي ـة آدم وقضـاء املـوت عليـه وعلـى أبنائـه،  وجاءت املسيحيةـ 
ومـن مل يــربط بـني ايطي ــة وقضــاء املـوت مــن املتـةخرين جعــل اهــالث الروحـى قضــاء حمتومـاً بــديال مــن 

أقـوال الرسـل املسـيحيني عـن قضـاء املـوت ىف اإلنسـان وـالم بـولس موت اجلسد. وأقـدم مـا جـاء مـن 
أهل روما. ففى هـذه الرسـالة يقـرر أن األوـل مـن الشـجرة هـو أصـل الشـر ىف  إىلالرسول من رسالته 

العامل اإلنساىن ووفارتـه املـوت الـذى يصـيب اجلسـد و  تكـون وفـارة الـروح إ  بفـداء السـيد املسـيأ" 
(21). 

آلابء املســيحيني مــن أنكـر وراثــة ايطي ــة، وقــرر أن املــوت نتيجــة طبيعيــة ووجـد مــع هــذا مــن ا
للحياة، وأن اإلنسـان ميـوت ولـو مل تقـع خطي ـة آدم، وأن ابب ايـالص مفتـوح لكـل مـن تلقـي نعمـة 
السماء، وآمن ابلسيد املسيأ. وأشهر هؤ ء القس الربيطاين "بالجيوس" الذي نشة يف أواخر القـرن 

 رومــا وأفريقيــا الشــمالية، وفلســطني وادي بدعوتــه يف وــل مكــان فةنكر ــا جمــامع الرابــع، وتنقــل بــني
املســيحية ولهــا يف ذلــت احلــني، ومنهــا جممــع قرطاجنــة وجممــع أفســيس الثالــث الــذي خــتم القــرار يف 

..  وعلي هذا أصبأ من الباطـل يف عـر  أصـحاب تلـت اجملـامع أن يـؤمن  431هذه املسائل سنة 
 :  (22)املسيحي ةن 

 آدم وان سيموت ولو مل خيطئ.  -1

 أن خطي ة آدم أصابته وحده، ومل تور  بعده يف ساللته البشرية.  -2
 أن األطفال املولودين هم من الرباءة ما وان آلدم قبل اقأا  ايطي ة.  -3
 أن أبناء آدم مجيعا يستحقون البعث جملرد بعث السيد املسيأ .  -4
  عماد. أن األطفال يستحقون احلياة األبدية بغري -5

 . أن اإلنسان قد خيلو من ايطي ة إبتباع الوصا  الصاحلة واجتناب ايطا  املمنوعة -6

صـــورة نقيضـــة لليهوديـــة، فيمـــا يتعلـــق بـــدور اإلنســـان وموقعـــه ىف الوجـــود.  وهكـــذا ةـــد ىف املســـيحية
طي ـة األوىل فحضور املسيحى ىف التاري  أوثر ضعفا وذبو ، ألنـه مل أيتـى إليـه خمتـارا، بـل حممـال ابي

األصـلية، ووةنـه مكـبال بقيــد   خـالص منـه، و  يوجـد طريــق أو طريقـة  سـتعادة حيويتـه ىف هــذا  /
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العامل عرب إعمال إرادته احلرة مهما وانت قوية، أو إميانـه الفـردى/ الروحـى مهمـا وـان عميقـا، فالبـد 
ص. وهــو ألجــل ذلــت مــن تــدخل قــوة خارجــه عنــه حتمــل عنــه الــوزر ومتنحــه الشــفاعة وأتتيــه ابيــال

  إىلالسماء، وما يتقبل عقيد ا الربيـة الـت  تـذهب  إىلخيضع لسلطان الكنيسة الت تبقى واسطته 
أتليه عيسى النىب عليـه السـالم وةحـد األقـانيم الـثال  األساسـية "األب، وا بـن، والـروح القـدس" ، 

هــى" الـذى ينبثــق عـن أصــل أو روح حيـث يـتم املــز  املعقـد بــني اإللـه واإلنســان ىف صـورة "السـيد اإل
األرض ليحيا بني البشر حيا م ويتعذب مـثلهم مث ميـوت ومـا ميوتـون قبـل أن  إىل"اهي" ولكنه ينزل 

يبعث جمدداً ىف صورة إهية ليكون شفيعا هؤ ء البشر، الذين جرب هو آ مهم، لدى اإلله األعرم 
وت ةـاة هـم مـن اهـالث واألمل احمليطـني هبـم طاملـا فيكون بعثه مقدمة لدينونتهم، وتكون ةاته بعد املـ

ظلــــوا مــــؤمنني بــــه، وجمســــدين حلياتــــه علــــى األرض بيــــنهم، إذ يســــتطيعون عــــرب الطقــــوس والعبــــادات  
 والتعميد، والقرابن، والعشاء املقدس، ا ندما  فيه متهيداً حللوله فيهم دما وحلماً.   

نعــة شــت، أوهــا ســلطان الكنيســة الــذى   ومــن مث فحريــة اإلرادة لــدى املســيحى حتبســها أق
مرد له، فالكنيسة هـى وويـل املسـيأ علـى األرض، وهـى راعيـة اإلميـان والرقيـب عليـه، فـال إميـان مـن 
ــــيس أســــق"  ــــة وــــربى قــــد اثرت عنــــدما ادى دوات دون رعايتهــــا ورقابتهــــا ووســــاطتها، حــــت أن فتن

الح القساوســـة وحســـن ســـريهم وشـــرط قرطاجنـــة ىف القـــرن الرابـــع املـــيالدى بضـــرورة التـــيقن مـــن صـــ
لسلطان الكنيسة على اإلميان، حيث أودت العقيدة الربية علـى اسـتمرار تسـلط القساوسـة بغـ  

الكنيســــة نفســــها، الــــت    إىلالنرــــر عــــن صــــالحهم أو فســــادهم الش صــــى، ألن ســــلطتهم ترجــــع 
ادة ووساطة بشر آخرين فكي" يكون املسيحى حرا وإميانه رهني إبر  يسقطها فساد القائمني عليهاب

مطعـــون ىف إميـــاهنم. ولعـــل مناقشـــات علمـــاء الالهـــوت املســـيحي ملشـــكلة ايـــالص والقـــرابن معروفـــه 
وموفورة، ولعل أس لة من قبيل ما إذا وان اياطئ "يربأ" من خالل أعماله أم مـن خـالل إميانـه، ومـا 

، وـان هـا دور وبـري يف حفـز إذا وان من املمكن أن يتيقن من ايالص أم يقتصـر علـى أن أيمـل فيـه
 احلروة الربوتستانتية، وتشكيل أفكار مارتن لوثر يف بداية عصر اإلصالح الديين. 

فيقدم لإلنسان صورة ابلغة احليوية، على هذه األرض، إذ يثمن بشدة حرية  اإلسالمـ وأما 
بلوا  إىلفع املسلم اإلرادة اإلنسانية، فال يكتفى ابعتبارها شرطا أصليا  وتساب اإلسالم، بل يد

 ذرو ا بغري طريق، وعلى أوثر من مستوى حسب الطاقة واجلهد اإلنساين. 
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وىف هذا السياق   تعدو فكرة التضحية "البدائية" يف اإلسالم حدود الواقعة اياصة 
 ابلفداء اإلهي إلباعيل عليه السالم عندما قرر أبوه ونىب هللا إبراهيم أن يذحبه طاعة ألمر هللا.
والقرآن يروى قصة الفداء ابعتبارها حد  نرخيى أسهم ىف أتسيس الدين التوحيدى / احلنيفى / 
اإلبراهيمى، ويفرض على املسلم أن يعيد متثلها ىف رحلة احلج حينما يقوم احلجا ، ويتجاوب معهم 

لفداء املسلمني مجيعا ىف عيد األضحى، بذبأ خرو  وإعادة متثيل لقصة الفداء. غري أن مقصود ا
حتقيق أى نوع من ايالص يتجاوز العقل والفعل اإلنسانيني، وما أنه  إىلىف اإلسالم   ينصر  

مقصود أساسى لعله أن يستعيد املسلم،   إىليتجاوز فكرة القرابن البشرى لدى العقل البدائى، 
 ابقة. وصاحب الشريعة ايامتة، الوعى التارخيى مبسار، ونبوات الدين التوحيدى وشرائعه الس

وما   يوجد ىف اإلسالم أصداء سواء لفكرتى ا ختيار، أو العقاب اجلماعى ىف اليهودية، 
فاإلسالم   يتصور معتنقه خمتارا بشكل مسبق وهنائى، ألنه دين إنساىن، وفكرة التفضيل السابقة 

مها ىف على الوجود ألى فرد أو شعب أو جنس   تعدو نوعا من العنصرية املقيتة، و  ميكن فه
سياق دين إ  إذا وان هذا الدين / اإلله هو دين / إله قبيلة أو شعب بذاته وما تصور اليهود، هللا  
وحاوم قومى هم جل شةنه وعال. ومن مث فاملسلم يـَُفض ل عند هللا فقط إبميانه العميق، وعمله 

يد" مبا ىف ذلت من األخالقي ىف سبيل عمارة األرض املست ل" عليها، ور ْفعة دين هللا "التوح
ول الناس "العاملني"   التمتع به وحده، فاملسلم قريب من هللا بقدر   إىلمس ولية توصيل هذا الدين 

 خلق هللا، فإن حجبه عنهم ليستةثر به وقع ىف اإلمث وابتعد عن هللا. إىلما وان جسرا لإلسالم 

حياسب إنسان على  ووذلت ينفر اإلسالم من فكرة "العقاب اجلماعى" فال يتصور أن 
جريرة آخر مهما وان حجمها، ومهما وان موقع مقأفها ىف قومه أاب لفرد، أو شي ا لقبيلة، أو 
حاوما لشعب، أو قائدا ألمة. فاملس ولية ىف اإلسالم فردية : "و  تزروا وازرة وزر أخرى"، ألهنا 

النهائي خيضع ملشي ة هللا وحده،  قرينة حبرية اإلرادة، وحمكومة بفضيلة ا ختيار.  وإذا وان احلساب
وله فيه ميزان عدل   خيطىء، فهو ينصب وذلت على عمل املسلم وحده، الذى رمبا أصاب 

هللا ورمحته الت تسبق عدله، فاد هنا هو واسطة املسلم  إىلفينجو، ورمبا أساء وعندها فةمره 
ربه فلم يشرث  إىلا أن العبد أسلم وجهه ذاته العلية مبيزان رمحته بعد عدله إن شاء، طامل إىلالوحيدة 
 به أحدا. 
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وعلى العكس من املسيحية،   يوجد ىف اإلسالم ما يسمى ابيطي ة األوىل، و  يوجد 
لدى املسلم هذا الشعور ابإلمث والدونية وما  ا لدى املسيحى التقليدى. ففي رواية خرو  إبليس 

ق اإلنسان أمر املالئكة أن يسجدوا آلدم، لكن الشيطان من رمحة هللا يقول القرآن إن هللا حينما خل
أو إبليس، رف  وطرد من احلضور اإلهي، ولكن القرآن   يرى أن تلت ايطي ة مطلقة، و  
يكرس ملبدأ السقوط مبعناه املسيحي، فهو خيربا أن آدم استسلم لغواية الشيطان، لكن ذلت وان 

عصيان آدم  إىلية يف تطور اإلنسان. فاملسلمون ينررون ممارسة لإلرادة احلرة ... ومرحلة ضرور 
وغواية إبليس ومجرد حد  دشن بداية الدراما البشرية ىف الكون، ليلهم معىن وجودا فيه، وقسد 

الصراع  إىلمعامل است الفنا عليه.. وما أهنم، ىف رأى مؤرخة األد ن وارين أرمسأونج .. " ينررون 
ثر القرآن من وصفه، ابعتباره دراما روحية مستمرة تقع أحداثها دون بني ايري والشر الذى ُيك

توق" وبال هناية يف داخل نفوسهم. ولذلت فعندما يقرأ املسلمون القرآن فإهنم يكتسبون الوعي   
برواية موضوعية عن ايالص، وإيا بتاري  وجودهم ووياهنم، وهم يبذلون جهدًا يف خميلتهم إلبداع 

منبع ايلق ويقهروا الشر يف نفوسهم. ويف املذهب الشيعي  إىلة ابلصراع حت يعودوا خرب م الداخلي
 . (23)الشيطان على أنه وائن مسكني حقري متتع مبا هو نفه بد ً من القيم الروحانية احلقة إىلينرر 

نعم حيكى القرآن عن خطي ة آدم وحواء واألول من الشجرة، بيد أن اإلسالم   يؤيد 
د القائل ةهنا خطي ة أصلية تتابع النوع البشرى الذى ابت، من جرائها، ذا طبيعة فاسدة ا عتقا

مدنسة حمكوم عليها ابلدونية، بل أن آدم نفسه الذى ارتكب الزلة الشيطانية، قد أصبأ أول 
ن األنبياء. أما خروجه من اجلنة : " فلم يكن سقوطًا مبعىن الكلمة وإيا هو ذريعة يلق أفق اإلنسا

الواسع. فمن اللحرة الت طرد فيها أدم "اإلنسان" من اجلنة مل يت لص من احلرية ومل يهرب من 
املةساة فهو   يستطيع أن يكون بري ًا واحليوان أو املالث، إيا وان عليه أن خيتار، أن يست دم 

ًا أو شريراً، ابختصار أن يكون إنسااً. هذه ال قدرة على ا ختيار حريته ىف أن خيتار أن يكون خري  
. لقد (24)بصر  النرر عن النتيجة، هي أعلى شكل من أشكال الوجود املمكن يف هذا الكون 

وما خر  معه ملعواً   –والعفو أيضا  –سقط آدم بتمرده على هللا ف ر  من اجلنة قر ذيول الندم 
هللا ومحاًل معهما  ذاث الذى وان بصورة أو ةخرى سببًا بعيدًا لسقوطه. خر  وال ا من ملكوت

خار  هذا امللكوت جدلية احلق والباطل. وما إن حط آدم قدميه على األرض الت أصبحت مةوى 
له وألبنائه من بعده حت نسي ول شئ أو أُنسيه. وبدأت امللحمة الت ورم هللا هبا اإلنسان، ملحمة 

 . (25)أن تقوم الساعة  إىلايالفة يف األرض والنضال ضد الباطل 
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وىف مقابل رف  اإلسالم لل طي ة األوىل، فإنه وذلت يرف  فكرة "امل لص"، بل إنـه يعـد  
الــزعم الــديين ةن املســيأ وــان احلَمــل الــذى ضــحى بنفســه يــالص العــامل منهــا جتــديفاً وســبا وزندقــة، 
خاصة هذه الصيغة الت يرددها القـوم يف صـال م ويؤمنـون هبـا "مبوتـه علـى الصـليب، حيـث جتمعـت  

هللا أنـه  إىلآ م البشر، حتمل هللا، ألجل ةا م، آ مهم". إن مثل هذا الس " الديين ينسـب ول 
ليس بقادر على إنقـاذ خلقـه وختليصـهم دون أن خيلـق إهـاً ليفتـديهم ويتحمـل عـنهم اآل م ... وهـذا 

وـد أن اليهـود التصور وسابقة يعارض تصور اإلسالم للذات اإلهيـة، وملعـىن النبـوة. فـالقرآن الكـرمي يؤ 
  عيسـي إين متوفيـت  ما صلبوا املسيأ وما قتلوه، إيا شبه هم ذلت، ألن هللا رفعه إليه: "إذ قـال هللا

 .(55ران : آل عم )ورافعت إ  
ــــــطبيعة   وأمـــــا طريـــــق ايـــــالص احلقيقـــــى ىف اإلســـــالم فينبـــــع مـــــن مجـــــاع تصـــــوره التوحيـــــدى ل

سـان". والـذى وـرس حلالـة تـوازن وجـودى رائـق وشـفا  "األلوهية"، وجوهر العالقـة بـني "هللا" و"اإلن
تصــنع نوعــا مــن التنــاغم اإلقــام بــني الســماء واألرض. فمــن احيــة مثــة فجــوة بــني هللا واإلنســان   
تســمأ بعــارض مــن عــوارض الشــرث واملشــاهبة، و  جتعــل د مثــيالً يف احلــس و  يف الضــمري، فلــيس  

ـــه األبـــاء احلســـىن. غـــري أن ســـبيل ود املثـــل األعلـــى مـــن صـــفات ا ومثلـــه شـــئ. لكمـــال مجعـــاء، ول
السعادة احلقيقية هو أن يلتمس الطريق الذى يعينه على عبور هذه الفجـوة ليقـأب مـن  إىلاإلنسان 

هللا مــا وســعته احليلــة. ومــن احيــة أخــرى، فــإن هللا بعــد أن خلــق اإلنســان، ذلــت الكــائن الــذى يعــد 
إلبــداع الســامي يف هاويــة مــن النســيان وعــدم ا وــأا ، بــل أشــر  الكائنــات وأعزهــا، مل يلــق هبــذا ا

"ولقـــد  ( .4)احلديةةد : أحاطــه جبميــل عنايتــه: "وهــو معكــم أينمــا ونـــتم، وهللا مبــا تعملــون بصــري". 
 (.  16) ق : خلقنا اإلنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد" 

ه العلية، تفوق رمحـة ابألم بوليـدها، وتلـت هـى العالقـة ورمحة هللا ابإلنسان، وما تصوغها ذات
البديعة الت يصوغها اإلسالم بني اإلله املتسامي، واإلنسان العاقل إذ تدمج العقل ابحلرية والرمحة ىف 
مزيج رائق شفا  يتجاوز التجسيد والتشبيه، وما يتجاوز اجلـرب والعدميـة.  فـاد قريـب مـن اإلنسـان 

يـه صـفات القـوة والقـدرة علـى صـفات الرمحـة واحملبـة، ومـا   تغلـب فيـه صـفات رحيم به،   تغلب ف
الرمحة واحملبة على صفات القوة والقدرة. فهو قـادر علـى وـل شـئ وهـو عزيـز ذو انتقـام، وهـو وـذلت 

ومـا أنـه "عـامل  رمحـان رحـيم وغفـور وـرمي.. قـد وسـعت رمحتـه وـل شـئ، و"خيـتص برمحتـه مـن يشـاء".
.. و"  يعــزب عنـه مثقــال ذرة" ... "وهــو بكــل خلـق علــيم". ولــيس صــحيحا،  الغيـب والشــهادة " .

ومــا يـــذهب الـــبع  مـــن املستشـــرقني، أن اإلســـالم يــرى أن هللا ســـبحانه بعيـــد بعـــدا   متناهيـــا عـــن 
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اإلنسان، ألن ذلت قد نتج عن فهم متطر  لفكرة تعا  هللا أو علـوه الـت تفرضـها عقيـدة التوحيـد، 
: "وجــود مناســبة ابطنيــة" بــني إىلالغــزا ، ومثــال علــى الصــوفية النقيــة، يــذهب وآيــة ذلــت أن اإلمــام 

اإلنسان وهللا، أي عالقة قرب   يصأ أن ختتلط مع التشـابه يف املنرـر أو الشـكل، وإن دلـت علـى 
 .(26) ا ستعداد والشوق للقرب من هللا"

حنو الفناء يف حمبة هللا، مبعىن  ويف املرتبة القصوى من التوتر حنو التعا  والكمال، ينزع املؤمن
العمل على اوتساب رضاه،   عن طريق جتسيده يف ذواتنا، ولكن بتطبيق السلوث الذى يليق 

وقد صرح هللا هبذا  مبشي ته. وهكذا حيقق املؤمن ترقية هامة بفضل اجملهودات واألعمال الش صية
، فإذا أحببته ونت بعه الذى ابلنوافل حت أحبه إىل: "  يزال عبدى يتقرب يف حديث قدسي

يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده الت يبط  هبا، ورجله الت ميشي هبا، ول ن سةلين ألعطينه، 
  ." (27)ول ن استعاذين ألعيذنه "

واملسلم ايطاء التواب حمبوب من هللا مفضل عنده، ألن ىف توبته شعور عميق ةمل اإلمث 
 نفسه ورغبته العميقة فيه، وهو إذ يتوب ويقلع عنه حبا ىف هللا وخشية الذي ارتكبه رغم حالوته ىف

له، إيا يضع حبه د قبل حبه لذاته مع ما ىف ذلت من أمل يعانيه، وهو ما يدروه هللا بال شت 
فيحب العبد ويرمحه مهما تكرر خط ه، تقديرا لألمل اإلنساىن النبيل، ما يكرس مفهوم احلرية، 

 مل". ويغذى مفهوم "األ

وإذا وــان هللا حيــب العابــد العــار  لــه، فإنــه وــذلت حيــب التــواب املنيــب إليــه : " فــةن يتــةم 
اإلنسان منذ البداية ـ يف حدود طاقته وإنسان ـ علـى التجـاوب املتهافـت مـع منطـق ايطـة رافضـا أن 

. هـــذا يستســلم وأن ينهــار، معانيــا يف ذلــت صــراعه البطــو  مــع هواتــ" الطبيعــة وجــواذب الــذات .
معناه أنه مـن حلرـة حلولـه اإلنسـاين قـد اسـتوعب معـين خالفتـه علـى األرض، وأنـه أخـذ يقاتـل قتـا  

 إىلمصــري  علــى جبهتــني يف وقــت معــا.. فهــو يقاتــل القــوى الذاتيــة املتدليــة أو الــت تريــد أن تتــد  
ضـعيته وإنسـان الوهدة، وهو يقاتـل القـوى الغرييـة الـت تشـكل بطبيعـة وجودهـا عنصـر اهجـوم علـى و 

الدعة يف زمحـة اجلـدل أو يف زمحـة الصـراع بب... وأن خيطـئ اإلنسـان ..  إىلعقائدي يرف  أن خيلد 
هذا معناه أنه يف مرحلة من مراحل حلوله اإلنساين قد نسي معين خالفته علـى األرض .. وأن عليـه 

                                                
   ،صحيح . الالبخارى  
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صــواب، وهــذا معنــاه أنــه أن يصــعد ابجلهــاد الــذايت واملعــااة القاســية مــن وهــدة ايطــة إ  مشــار  ال
. وقـــد ترتـــب علـــى هـــذه النرـــرة أمـــرين (28)معـــىن خالفتـــه علـــى األرض ..   إىلعـــاد يـــتلمس طريقـــه 

 شديدى األ ية ىف صياغة روح اإلسالم ؛
: حرية العقيدة اوتسااب لإلميان، وممارسة له. فال توجـد ىف اإلسـالم عقيـدة  هوتيـة "ربيـة" أو أوهلما

هوتيــــة "املعتمــــدة"، أو "األرثوذوســــية ". ومــــا   توجــــد "هرطقــــة" ابملعــــين جمموعــــة مــــن األفكــــار الال
املسـيحي، فلـيس هنـاث ىف اإلسـالم مـا ميكـن حتديـده متامـا أو وصـفه بــ "العقيـدة الصـحيحة والعقيــدة 

ول فرد علـى   إىلالفاسدة". بل إن األفكار واملفاهيم املتعلقة ابد هى يف جوهرها من األمور املووولة 
رأها ويكتشـفها ىف نـص القـرآن الكـرمي، بوعيـه اإلنسـاىن احلـر طاملـا وـان قـادرا علـى ذلـت : " حدة يق

فقد رفع اإلسـالم بكتابـه املنـزل مـا وـان قـد فرضـه رةسـاء األد ن مـن حجـر علـى عقـول املتـدينني ىف 
فهــم الكتــب الســماوية اســت ثاراً مــن أول ــت الرةســاء حبــق الفهــم ألنفســهم وضــنا بــه علــى وــل مــن مل 
يلبس لباسهم، ومل يسلت مسلكهم لنيل تلت الرتب املقدسـة، ففرضـوا علـى العامـة أو أابحـوا هـم أن 

مـا ترمـى  إىليقرءوا قطعاً من تلت الكتب لكن على شـريطة أن   يفهموهـا، و  أن يطيلـوا أنرـارهم 
س عنــد تـــالوة إليــه، مث غــالوا ىف ذلــت فحرمــوا أنفســـهم أيضــاً مزيــة الفهــم إ  قلــيال، ومـــا وقفــوا ابلنــا

األلفــا  تعبــداً ابألصــوات واحلــرو ، فــذهبوا حبكمــة اإلرســال فجــاء القــرآن يلبســهم عــار مــا فعلــوا، 
فقال "ومنهم أميون   يعلمون الكتاب إ  أماىن وإن هم إ  يرنون"، "مثل الـذين محلـوا التـوراة مث مل 

 وهللا   يهــدى القـــوم ت هللاحيملوهــا ومثـــل احلمــار حيمـــل أســفاراً بـــ س مثــل القـــوم الــذين وـــذبوا آب 
 .(29) الراملني"

التفكـري مثـىن وفـرادى بعيـدا  إىلوالقرآن يؤسس منهجاً للبحث اليقيـىن عـن احلقيقـة اإلهيـة، إذ يـدعو 
عـــن ضوضـــاء الكثـــرة واجلمـــاهري ألن الكثـــرة واجلمـــاهري   جتعـــل اإلنســـان يقـــ" مـــع فطرتـــه، إذ نـــداء 

الصــــفو، وقعــــل الشــــ ص يتعصــــب لباطلــــه، أمــــا املــــنهج اجملمــــوع والشــــعور ابحلــــر  أمــــامهم يعكــــر 
 إىلالبداهــة والفطــرة املوصــلتان  إىلا نفــرادي أو الثنــائى يف البحــث ومناقشــة األمــور فيعيــد اإلنســان 

اليقني. إذ إن هذه األفكار الصادرة عـن السـلطات، والبعيـدة عـن مـنهج هللا تكـون خاضـعة للنـزوات 
الفطــرة الــت يــدعمها مــنهج هللا وهــو  إىلومــن مث فطرحهــا والعــودة الطارئــة وبعيــدة عــن مرتبــة اليقــني. 

. لـذلت (30)الصفاء، وقعله متقبال للحق مبتعداً عـن الباطـل إىلالوضوح و  إىلالقرآن، يعيد اإلنسان 
وقـــال  .(116: األنعةةةام) "قـــال ســـبحانه : "وإن تطـــع أوثـــر مـــن يف األرض يضـــلوث عـــن ســـبيل هللا

ائى والفــردى : "قــل إيــا أعركــم بواحــدة أن تقومــوا د مثــىن وفــرادى مث ســبحانه يف هــذا املــنهج الثنــ
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وتضـع   .(46: سةبأ)"تتفكروا ما بصاحبكم من جنـة إن هـو إ  نـذير لكـم بـني يـدى عـذاب شـديد
اليقـني،  شـروطاً هـذا املـنهج أو قواعـد لـه، نفهمهـا مـن اآليـة ومـا  إىلهذه اآلية ، مـن أجـل الوصـول 

  ( :31)يلى 
 ة اإلخالص يف حب احلقيقة والبحث عنها واضحة من قوله سبحانه: "أن تقوموا د". قاعد – 1
البعد عـن املصـلحة اياصـة، والغـرض واهـوى الش صـى والشـهوات األرضـية وهـذا مـا يسـمونه  – 2

: "و  قـرمن كم شـنآن قـوم علـى أ  تعـدلوا، إىلابملوضوعية مبعىن البعد عن العامل الذاتى. قال هللا تعـ
. وقـال سـبحانه: "إن هللا (8املائدة : ) دلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون"اع

أهلها، وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل إن هللا نعما يعركم  إىلأيمروم أن تؤدوا األماات 
    .(58النساء : ) به إن هللا وان بيعاً بصرياً"

ل ايارجيـة والضـغوط أ  وانـت هـذه العوامـل والضـغوط مـن تقليـد لـآلابء أو التجرد عن العوامـ – 3
 تقديس لآلش اص العرماء أو إعجاب ابملباد  والتيارات السائدة الرائجة واملؤثرات اجلماعية. 

، وذلـــت بتحديـــد مصـــطلحات إىلالتعامـــل الـــواقعى البســـيط مـــع القضـــا ، ولـــيس التعامـــل اييـــ – 4
 يا أعرمكم بواحدة". البحث ومنطلقاته "قل إ

ــــة البعيــــدة عــــن الضــــجيج واملــــؤثرات  – 5 اســــتعمال منطــــق العقــــل أو قــــوانني الفطــــرة الصــــافية اهادئ
 ابلتفكري "مث تتفكروا". 

 إدارة احلوار املنتج إما مع النفس "فرادى" أو مع آخر ابلقيود السابقة "مثىن". – 6
للربهـان واحلكـم علـى أسـاس العلـم    ا عتماد على مقدمات وشواهد علمية صحيحة صـاحلة – 7

: "و  تق" ما ليس لت به علم إن السمع والبصر والفـؤاد  إىلعلى أساس اجلهل أو الرن قال هللا تع
. و "  أيهــا الــذين آمنــوا إن جــاءوم فاســق بنبـــة  ( 36اإلسةةراء : )وــل أول ــت وــان عنــه مســ وً " 

 .     (6احلجرات: ) علتم ادمني"لة فتصبحوا على ما ففتبينوا أن تصيبوا قوماً جبها

، إذ لــيس ىف اإلســالم وهنــوت، و  يعــدو رجــل الــدين ىف اإلســالم وأمةةا الثانيةةة فهةةى فرديةةة العبةةادة
هللا ابحلكمة واملوعرـة احلسـنة،   ميلـت أى سـلطة علـى املسـلم الـذى تبقـى عبادتـه  إىلفقيها وداعية 

ه اإلنســاىن، ليبقــى هــو متحــررا مــن أى حــرة مــن أى طقــوس مجاعيــة، وقائمــة فقــط علــى حريــة ضــمري 
رقابة خارجية على إميانـه الفـردى احلـر، ومالكـا لــ "حريتـه" ، مسـتحقا جبـدارة لوظيفـة "ا سـت ال " 

 "فعليهـا عمـل صـاحلاً فلنفسـه، ومـن أسـاء ومـن مث يصـدر هللا حكمـه الرائـق ىف القـرآن الكـرمي: "مـن
مصريه ةعماله "ما للراملني من محـيم و  شـفيع  . إذ يتحتم على ول مؤمن أن حيقق(15: اجلاثية )
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يطاع"، يوم القيامة، لذا حيق على املؤمنني أن ينفقوا مما رزقـوا "مـن قبـل أن أيتـى يـوم   بيـع فيـه، و  
 .(254: البقرة ) خلة، و  شفاعة"

ويأتـــب علـــى ذلـــت أن اإلســـالم التقليـــدى / الســـىن مل يشـــهد قـــط ظـــاهرة الســـلطة الدينيـــة  
لــة ىف هــرم تــراتىب، وإن وجــدت علــى اســتحياء ىف مراحــل متــةخرة داخــل املــذهب الشــيعى فيمــا املهيك

جتســده فكــرة و يــة الفقيــه، وترتيــب "آ ت هللا" وهــو وجــود إســثنائى   ينبــع مــن الــنص القــرآىن، و  
ى من روح العقيدة، بل نبت ىف مراحل نلية من رافدى الصـراع السياسـي/ املـذهىب، والتـدهور التـارخي

 احلضارى.  /
ومن مث فال يوجد ىف اإلسالم ما يشبه املصطلحات املسيحية مثل "الكهانة" أو "الكنسية"، 
وهو ما يعأ  به برارد لويس نفسه قائال: "  يعأ  اإلسالم ابلأسيم و  مبناست األسرار، و  

عترب معلمًا، ومرشداً، ي –وما يطلق عليه   –ابلوساطة الكهنوتية بني املؤمن وخالقه. فرجل الدين 
وابحثًا يف علم أصول الدين والشريعة، و  يعترب واهناً. وما   يوجد مثاًل متييز بني القانون الفقهي 
والقانون املدين، وبني القانون الكنسي وقانون الدولة، وهو التمييز ذو األ ية البالغة يف التاري  

حد هو الشريعة، يقبله املسلمون ألنه منزل، وهو املسيحي، بل   يوجد يف اإلسالم إ  قانون وا
 .(32)املدنية، والتجارية، واجلنائية، والدستورية "  –ينرم مجيع جوانب حياة اإلنسان 

وبينما يتوجه "العهد اجلديد" إ  اإلنسان، يتوجه القرآن إ  الناس. وهكذا ينبثق مبدأ 
عهد اجلديد علي اتساق نم مع روح الناس، الكل، اجلماعة. وليس هناث شيء ابلصدفة، فال

الصفوة املسيحية ومبدئها اهرمي املقدس، الكهنويت الذي تشبه فيه البوذية. أما اإلسالم فيتضمن 
د  ت دنيوية معينة، ويشري إ  الناس وتعبري عن العقل العام رفيع الشةن. إن اإلسالم   يعأ  

فيه براجمان: واحد للم تارين وآخر للناس العاديني. ابلصفوة، رهباًا وانوا أو قديسني، و  يوجد 
ورمبا جاز هنا أن نقارن بني عصمة البااب يف املسيحية، وعصمة . (33)ولكنه إعالن ملبدأ دميقراطي" 

اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي: "  جتتمع أمت علي خطة" وما يف احلديث املنسوب إ  رسول هللا 
 )ص( . 
يسة، وان املسجد اإلسالمي، فاألرض ولها مسجد طهور و  وعلى العكس، من الكن 

يشأط لبنائه شروط معينة، والشيء الوحيد الذي قد مييزه وهو املنرب ليس إ  ثال  درجات خشبية 
يقوم عليها األمام حت يراه املصلون فال حتجبه الصفو  األو  عن األخرية. وول واحد ميكن أن 

ور القرآن، و  تكون له قبل اإلمامة أو بعدها سلطة، وملا وانت يكون إماما مادام حيف  بع  س
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الصلوات مخس فيغلب أن يؤديها الناس يف بيو م أو أعماهم. ومنرر القروي املصري الذي يصلي 
علي ساحل النيل، واألعرام الذي يروع ويسجد وسط الصحراء من املناظر الت   ميكن أن تتكرر 

 .(34)يف األد ن األخرى

وهكذا يبدو املسلم ووحدة واملة يف أمر دينه يصلي حيث شاء و  تتوق" صالته على 
 إىلمشي ة أحد من الكهان، وهو مع هللا يف ول مكان، فةينما تولوا فثم وجه هللا. ويذهب املسلم 

احلج فال يذهب إليه ليغتنم من أحد بروة أو نعمة يضفيها عليه ولكنه يذهب إليه وما يذهب 
إخوانه. ويشأوون مجيعا يف شعائره على سنة املساواة، بغري حاجة إ  الكهانة، وقد  األلو  من

يكون السدنة الذين يراهم جماورين للكعبة خداما ها وله يدلونه حني يطلب منهم الد لة. ويأوهم 
. وبرغم جدل الفقهاء الطويل حول أولوية أى من العمل (35)إن شاء فال سبيل ألحد منهم عليه" 

أو اإلميان، وهل العمل هو أساس اإلميان، أو أن اإلميان هو أساس العمل، فإن التيار السىن الواسع 
ولكنه إذا  –ىف الفقة اإلسالمى يؤمن ةن املؤمن ميكن أن يرتكب ايطا  من دون أن يفقد اإلميان 
حقت عليه تفاخر خبطي ته واست " إب اله ألداء الفرائ  فإنه يكون قد ختلى عن اإلسالم و 

اللعنة. وهناث إمجاع على ا عتقاد ةن املؤمن ميكنه أن يتيقن من أن رمحة هللا سو  تنقذه يف ول 
وساطة خارجة عن رمحة هللا وفعل  إىلاألحوال، ما دام قد بقي علي إميانه، ومن دون حاجة 

 أن تلزم هنج التوحيد.  اإلنسان، ما حيرر اإلرادة اإلنسانية ويفتأ أمامها ابب الفعل ىف التاري  مبجرد
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 رابعا : األخالق .. توازن واقعى بني الروحانية واملادية
 

معــىن لوجــوده علــى األرض،  إىللــدين حلاجــة عميقــة يف اإلنســان، وهــى احلاجــة يســتجيب ا
وهــو املعــىن الــذى يكفــل لــه الصــمود ىف مواجهــة مــا يعانيــه مــن ضــغوط وحتــد ت  ــدد وجــوده، أو 

فقـــدان  إىلتشـــوه حضـــوره، مـــن قبيـــل املـــوت، والعـــذاب واإلخفـــاق، والرلـــم، واإلمث، ومجيعهـــا تقـــوده 
دون وـل الفلسـفات واإليـديولوجيات ـ يسـتطيع أن يسـمو بنـا علـى إحباطاتنـا املعين. فالدين وحـده ـ 

وميدا "ابملعين النهائى للحياة" .. مبصـدر وجـودا وغايتـه، أي ابإلجابـة عـن السـؤالني ايالـدين: مـن 
أيــن نصــري ؟ ومــا يســتطيع أن يضــمن لنــا قيمــا أخالقيــة مطلقــة ومعــايري راســ ة غــري  إىلأيــن أتينــا؟ و 
س إليهـــا أفعالنـــا حـــت   نقـــع ىف أســـر النســـبية األخالقيـــة املرتبطـــة ابلنزعـــات العدميـــة. مشـــروطة تقـــا

فالدين إذن يقـدم السـند، والعـون ىف مواجهـة حتـد تنا، ومينحنـا الكرامـة واحلريـة اإلنسـانية ىف مواجهـة 
نحنـا املتسلطني علينا، ويبث فينـا احلـس األخالقـى العميـق ضـد نزعـات الشـر الكـامن ىف نفوسـنا، ومي

 املعىن القادر على هزمية أى شعور ابلعدم قد يتسلل إلينا.
وميثــل الـــدين، علـــى هــذا النحـــو، "البعـــد اجلــواين" احلقيقـــي لإلنســـان مــن حيـــث أنـــه جتـــاوز   

للوجـود الرــاهر احلاضــر وإميــان بوجــود أبــدى   زمـاين جمــاوز لــآلين واملكــاين املشــاهد. فا عتقــاد ةن 
طبيعـة وعـامل الـروح، أو عـامل الشـهادة وعـامل الغيـب، يشـد صـاحبه املتعلـق بعـرى يف العامل ثنائية: عامل ال

عـــاملني: عاملـــه الروحـــي اجلـــواين الـــذى حيســـه زاخـــراً ابحلـــدوس واألفكـــار والطاقـــات، وعاملـــه  إىلالـــدين 
 إىلأن يهتــدى  إىلاملــادى الــرباين الــذى يقتضــيه أن يشــارث يف شــؤون اجلماعــة ةويف نصــيب، وذلــت 

ذى يعينه على أن يوفق بني أعمق حاجات الروح وبـني ألـزم واجبـات اجملتمـع. والـدين، مـن الطريق ال
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اإلميــان بقــوة غيبيــة فائقــة،  إىلذلــت البعــد اجلــواين فيــه : يــدعوه  إىلحيــث هــو ديــن، يوجــه اإلنســان 
اإلميان بوجود إله قدمي، وجوده هو مصدر وـل وجـود، وسـلطانه أعلـى مـن وـل سـلطان،  إىلويدعوه 

 .(1)اماته مصدر ول علم وعرفان.وإه
ورمبــا حتــدثت األد ن عــن اجملتمــع وأوضــاعه، واحلكــم وأنواعــه، وقــدمت أدويــة   يعــرو هــذه  

النواحى من علل. ومع ذلت فاألد ن لن ختر  عـن طبيعتهـا ىف اعتبـار الـنفس الصـاحلة هـى الـربامج 
. فالنفس امل تلـة تثـري الفوضـى املفضل لكل إصالح، وايلق القوى هو الضمان ايالد لكل حضارة

أغراضها الدني ة، والنفس الكرمية ترقـع الفتـوق ىف األحـوال  إىلىف إحكام النرم، وتستطيع النفاذ منه 
امل تلــة ويشــرق نبلهــا مــن داخلهــا فتحســن التصــر  واملســري وســط األنــواء واألعاصــري. إن القاضــى 

لقاضـى اجلـائر فهـو يسـتطيع امليـل ابلنصـوص النزيه يكمل بعدلـه نقـص القـانون الـذى حيكـم بـه، أمـا ا
املســتقيمة. ووــذلت نفــس اإلنســان حــني تواجــه مــا ىف الــدنيا مــن تيــارات وأفكــار ورغبــات ومصــاا. 
ومن هنا وان اإلصـالح النفسـى الدعامـة األوىل لتغليـب ايـري ىف هـذه احليـاة. فـإذا مل تصـلأ النفـوس 

. فحــــت حتقــــق اإلنســــانية وجودهــــا (2)هم أظلمــــت اآلفــــاق، وســــادت الفــــنت حاضــــر النــــاس ومســــتقبل
حــد مــا  بعــ  غا  ــا احلياتيــة .. فــإذا آمنــت ةن وراء هــذه الغــا ت  إىلاألفضــل  بــد أن تت طــي 

احلياتيـة غــا ت أخــرى وراء احليــاة أقــدمت علــى التضـحية بكــل مــا يف وســعها مــن إميــان .. أمــا إذا مل 
طم حـت آبماهـا يف الـدنيا، حُمَطمـة وحُمَط مـة .. وهنـا تكن مؤمنة سوى ابلغا ت الدنيا .. فإهنـا قـد تـرت

قصـــور املـــاد ت. فالـــدين وحـــل .. يهـــب اإلميـــان الواثـــق املتكامـــل .. ويعطـــي اهـــد  مـــن الوجـــود 
 .(3)للوجود .. وحيفز على التجاوز الواثب املتفتأ .. ويف  املغاليق لنرى أبعد من حدود الرة ..

، إذ بدونــه يغــيم معــىن الوجــود ىف عقــل اإلنســان وتتمــزق روحــه ومــن مث، أتتــى أ يــة الــدين الصــحيأ
اهاويـة، وحبضـوره يتضـأ  إىلالضالل، ويـدفع بـه  إىلويصعب عليه التفريق بني ايري والشر مما يقوده 

للعقل حقيقة وجوده، ويتبـدى لإلنسـان جملـى غا تـه البعيـدة، وتتـوفر لـه مقومـات الوحـدة بـني شـقى  
ورمبا   يكشـ" هـذا الغـيم، ويشـى بسـر هـذه الوحـدة، ديـن أو فلسـفة بقـدر  ويانه املادي واملعنوي.

مــا تكشــ" وتشــى عقيــدة التوحيــد ىف اإلســـالم، والــت متــنأ اإلنســان رةيــة عميقــة ملوقعـــه، ودوره ىف 
الوجــود تتةســس علــي التكامــل بــني دنيــاه وأخرتــه، ومــن مث التــوازن بــني جســده وروحــه، فيمــا يكــرس 
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  يقتصر التوحيد على وونه تصورا عقليا لأللوهيـة، بـل ميتـد ليصـبأ أتسيسـا أخالقيـا عميقـا 
للوجــود اإلنســاين ولــه، فــاد هــو املبــدأ األول لكــل فعــل خــري  أو مجيــل، ميارســه املــؤمن بتقــوى ابطنيــة 

و طقـوس أو مرـاهر خارجيـة. ومـا أنـه جـل وعـال القيـد وعن اقتنـاع داخلـى دون مـا حاجـة لشـعائر أ
األول علــى وــل فعــل شــرير أو قبــيأ، يتجنبــه املــؤمن حــت لــو انتفــت عنــه رقابــة القــانون ألن احلضــور 

 إىلاإلهــي املطلــق هــو وحــده الــذى قعــل ايــري حســن ىف ذاتــه، والشــر قبــيأ ىف ذاتــه دون مــا حاجــة 
يــب ســلطوى. فــإذا غــاب هللا غــاب معــه اإلميــان ابليــوم ترغيــب أو تره إىلثــواب أو عقــاب دنيــوى، و 

اآلخــر، وصــار اإلنســان حمــورا لذاتــه ورغباتــه، مادامــت احليــاة بغــري غايــة، وصــار وجــوده هبــا فــان و  
وجـود بعــده، ويغــدو أوثـر مــا حيفــزه ويرنـو إليــه ىف حياتــه أن يعـب منهــا قــدر مـا اســتطاع، وعلــى غــري 

أن يطحــن غـريه ىف سـبيل بقائـه هــو، فتـذوى لديـه وــل  إىل مهـل، ومـن دون اوـأا ، ولــو قـاده ذلـت
 قيمة أخالقية، وحتل حملها أانية بشعة واستعالء مقيت على اآلخرين.

ولعــل هــذا هــو احلــال عنــد إنســان "دارويــن" الــذى ينتفــى لديــه احلضــور اإلهــى، ويغــيم عنــده 
 األخالقـــي، وإيـــا األقـــوى معـــىن الوجـــود، ففــــى "الصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء"   يفـــوز األفضـــل، ابملعـــين

واألفضــل تكيُّفــاً مــع قــوى الطبيعــة ايارجيــة حيــث يقهــر األقــوى األضــع" بــل وحيطمــه. " فإنســان 
دارويـن قــد يصـل إ  أعلــي درجــات الكمـال البيولــوجى ولكنـه يرــل حمرومــاً مـن الصــفات اإلنســانية، 

 الـــذى يــدعوا إ  محايـــة ومــن مث حمرومــاً مـــن الســمو اإلنســـاين الــذى   يكـــون إ  هبــة مـــن عنــد هللا
األضـــع" واألقـــل مقـــدرة، وإ  اإلشـــفاق عليـــه والعنايـــة بـــه. وهكـــذا، وانـــت األخـــالق والطبيعـــة يف 
تصادم منذ البداية، فهذا هو صوت الطبيعة يقول: " ختلص من الضمري ومن الشـفقة والرمحـة، تلـت 

وأمـا . (4)عد فـوق جثـثهم ... " املشـاعر الـت تطغـي علـي حيـاة اإلنسـان الباطنيـة أقهـر الضـعفاء واصـ
صـــوت األخـــالق فيقـــول علـــى العكـــس : ارحـــم الضـــعي" و  تزهـــو بقوتـــت، وارحـــم الفقـــري و  تغـــأ 
بثروتـت، ألن الفضـل فيهمـا هـو فقــط د، أمـا فضـلت أنـت فلــيس إ  حسـن التصـر  فيهمـا. وهــذا 

الرويــزة األهــم للنزعــة  أمــر ســو  حتاســب عليــه عنــد البعــث. ومــن مث فــإن اإلميــان ابليــوم اآلخــر ميثــل
أل يـــة لصـــريورة الوجـــود األخالقيـــة يف نفـــوس البشـــر وضـــمائرهم، ألنـــه يؤســـس حلقـــائق ثـــال  غايـــة ا

  :اإلنساين 
: إمكانيـــة ايلـــود، أى احليـــاة بعـــد املـــوت والنشـــور مـــن القبـــور .. وهـــو أمـــر يصـــعب أوالهةةةا

أو الـدهريني الـذين ينكـرون إنكـاراً ابنً التسليم به من قبـل الفالسـفة املـاديني املنكـرين للـروح إطالقـاً، 
بقاء النفس بعد املوت إن بيناهم من جهة الوجود. أو احلسيني أو الـواقعيني أو التجـريبيني املنكـرين 
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ملا يعلو علي التجربة أو إدراث احلس إن بينـاهم مـن جهـة املعرفـة، ومـا يصـعب فهمـه متامـا مـن قبـل 
هنـود إ  أ منــا، والقــائلون بعــودة الــنفس إ  "الكــل املطلــق" أشـياع نرريــة وحــدة الوجــود مــن قــدماء ا

وفقـداهنا الشـعور بـذا ا فيـه". ولكنـه ـ أى ايلـود ـ يبقـى أمـرا مفهومـا متامـا لكـل مـن يـؤمن ابد، فمـا 
دمنا قد سلمنا بوجود هللا، فإن اإلميان ابليوم اآلخر يعدو ضرورة، ومـا أن اإلميـان ابلبعـث واحلسـاب 

: "إذا وانــــت الــــنفس اإلنســــانية مســــتقلة لثــــواب ابلنعــــيم  يصــــبأ قرينــــة، ألنــــهجلحــــيم أو اوالعقــــاب اب
بوجودهـا وبفعلهـا ايصوصـيني اللـذين  ـا التعقــل واإلرادة، فمـن البـديهي أهنـا   تفـين بفنـاء اجلســد، 

ة معقولـة ولكنها تبقي متعقلة مريدة مدروة لذا ا بذا ا، ألهنا يف هذا احلال بري ـة عـن املـادة، ومـن مثـ
 .(5) ابلفعل، بعكسها يف حال احتادها ابجلسد حيث هي غري مدروة ذا ا بذا ا"

بل ويصبأ ايلود ترسي ا للنزعة العقالنيـة، ألنـه إذ يرتكـز علـى احلضـور اإلهـى املطلـق، ىف  
ســعت النرــر ت اإلشــراقية الالعقالنيــة الــت  إىلمقابــل الوجــود اإلنســاىن التــارخيى، إيــا يلغــى احلاجــة 

تفسـري وجـود الشـر، ومعنـاه ، والعقــاب املأتـب عليـه، فمـع اإلميــان ابليـوم اآلخـر ميكـن أن تؤجــل  إىل
: "   تكون هناث فائـدة  ترجـي،  يوم البعث وحلرة احلساب ومن مث إىلعملية التكفري عن ايطا  

ل الــنفس العاطفــة مــن عقليــة أو خلقيــة، مــن النرريــة املعروفــة ابلــتقمص أو التناســ ، واملــراد هبــا انتقــا
بــدن إ  آخــر، أو إ  بــدن حيــواين أو نبــايت، علــي مــا هــو مــةثور عــن اهنــود والفيثــاغوريني وأفالطــون 
حبجــة التطهــري مــن أدران الشــر، فلــيس مــن دليــل علــي أن املعاصــي املرتكبــة يف هــذه احليــاة حمــتم أن 

 .(6)يكفر عنها يف هذه احلياة "
احلـــق: "فقـــد تســـمأ األوضـــاع برهـــور الطغـــاة والرلمـــة : رســـو  العـــدل، وإحقـــاق  واثنيتهةةةا

والفسقه الـذين يرتكبـون املرـامل وينتهكـون احملـارم ويعـذبون النـاس مث ميوتـون يف أو  سـلطاهنم دون أن 
تناهم يد العدالة أو يدفعوا مثـن شـرورهم، وقـد يضـطر ضـحا هم، إن جهـال وإن قهـرا ، لتشـييعهم يف 

هياوـل يقـ" احلــرس عليهـا ليـل هنـار .. فـإذا جـاز أن ميضـي األمــر مواوـب مهيبـة ودفـنهم يف مقـابر و 
علــى هــذا هــدم وــل معــين مــن معــاين ســيادة احلــق. فــاليوم اآلخــر هــو ميعــاد هــؤ ء مــع العدالــة اإلهيــة 
ـــة تفـــرض إقـــاد هـــذا اليـــوم وجـــزء   يتجـــزأ مـــن معـــىن، ومبـــين احلـــق والعدالـــة،  فســـيادة احلـــق والعدال

. فلكـي يكـون الواجـب ايلقـي (7)هذا املعىن واملبـين أو انعـدام وجود ـا  وانعدامه يفأض ضمنا  دم
مفهومــاً وفعـــاً ، قـــب أن يكـــون اإلنســان خالـــداً حقـــاً، فلـــيس يف احليــاة األرضـــية جـــزاء وـــا  علـــي 
األفعــــال ايلقيــــة،   مــــن جهــــة الطبيعــــة؛ ألهنــــا غــــري خلقيــــة، غــــري مميــــزة بــــني األفعــــال وغــــري مقــــدرة 

جهـة اجملتمـع ألنـه   يتنـاول سـوي األفعـال الرـاهرة، وهـو مبـين علـي ايـداع، و  للجزاءات، و  من 
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مــن جهــة الضــمري، ألنــه   حيكـــم علــي نفســه، بــل حيــاول جهـــده التنصــل مــن التبعــة والــتملص مـــن 
العاقبــة. ومــن هــذه األوجــه الثالثــة مــا أوثــر مــا يشــقي الصــاا ويــنعم الطــاا ب فــال بــد إذن مــن رادع 

 .(8)احلياة األرضية  قوي يتجاوز هذه
رادع قامع للشهوة واهـوى إ  أمـر واحـد هـو ا عتقـاد ابأللوهيـة،  إىلوهنا   يبقى من سبيل 

أى "اإلميــان ةن للعــامل صــانعاً عاملــاً مبضــمرات القلــوب ومطــو ت األنفــس، ســامي القــدرة، واســع 
احليـاة. فهـاتني العقيـدتني احلول والقوة" قدر لل ري والشر جـزاء يوفـاه مسـتحقه يف حيـاة بعـد هـذه 

 ــا حبــق : "وازعــان قــو ن يكبحــان الــنفس عــن الشــهوات ومينعاهنــا عــن العــدوان، ظــاهرة وخفيــة، 
وحابان صارمان ميحوان أثر الغدر ويستةصالن مادة التـدليس. و ـا أفضـل وسـيلة إلحقـاق احلـق 

ذين ا عتقـادين   تقـرر والتوقي" عند احلد". و ا وذلت جملبـة لألمـن ومتنسـم للراحـة. وبـدون هـ
هي ــة لالجتمــاع اإلنســاين و  تلبســن املدنيــة ســرابل احليــاة و  يســتقيم نرــام املعــامالت و  تصــفو 

 . (9) صالت البشر من شائبات الغل وودورات الغ "
ايلـود بوصـفه شـرطا ضـرور  لألخـالق،  إىلنط ـ عن حق ـ يف وتابه "نقد العقل احملـ " اوقد نرر و
الفضيلة   تتطابقان يف هذه احلياة الدنيا، وذلت على الرغم من أن العقل يتطلب ضرورة فالسعادة و 

تطابقهمـــا، فمـــع أنـــه ميكـــن حتقيـــق الســـعادة يف هـــذا العـــامل إ  أن الفضـــيلة   ميكـــن حتقيقهـــا بصـــورة 
 حقيقية إ  إذا وان هناث تقدم  متناه فحسب، ومن مث يلزم أن تكـون هنـاث حيـاة مسـتقبلية "حيـاة

والثقافـة اإلسـالمية إذ تؤوـد علـى وجـود يـوم للحسـاب، فإيـا تقـدم للبشـرية تصـوراً عـن . (10)أخـرى" 
هـــذه احليـــاة "املســـتقبلية" يضـــبط وجودهـــا، ويســـاعدها علـــى الـــت لص مـــن نوازعهـــا العدوانيـــة. ففـــي 

مــنهم  التصـور اإلسـالمي لليـوم اآلخـر أن النـاس يقومـون مــن قبـورهم لـرب العـاملني حفـاة عـراة، وتـدنو
الشـمس، ويلجمهــم العــرق، وتنصـب املــوازين فتــوزن فيهـا أعمــال العبــاد، فمـن ثقلــت موازينــه فةول ــت 
هم املفلحون. من خفت موازينه فةول ت الذين خسرواً أنفسـهم يف جهـنم خالـدون. وتنشـر الـدواوين 

ظهـره،  وهى صـحائ" األعمـال، فثمـة مـن أخـذ وتابـه بيمينـه، ومـن أخـذ وتابـه بشـماله، أو مـن وراء 
ومــا  قـــال ســبحانه وتعـــا : "وــل إنســـان ألزمنــاه طـــائره يف عنقــه وخـــر  لــه يـــوم القيامــة وتـــااب يلقـــاه 

 . (14 -13اإلسراء : ) "بت وفي بنفست اليوم عليت حسيبامنشوراً اقرأ وتا
وهكــذا يصــبأ اإلميــان ابليــوم اآلخــر معينــا أوــرب لإلنســان علــي "ضــبط" شــهواته، إذ يتقبــل 

هللا من قيود غري شاعر ابحلرمان، ألنه مطمـ ن إ  أن وـل متـاع زائـد عـن احلـد يأوـه املسلم ما فرضه 
اإلنســان يف الــدنيا طاعـــة د ســيعوض عنـــه يف اآلخــرة أضـــعافاً مضــاعفة يف جنـــة عرضــها الســـماوات 
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واألرض أعدت للمتقني، فيها ما   عني رأت و  أذن بعت و  خطر علـي قلـب بشـر ... وذلـت 
ن وـــل مـــا أمـــر هللا بـــه فهـــو خـــري، ووـــل مـــا هنـــي عنـــه فـــال خـــري فيـــه وإن زينتـــه الشـــهوة فـــوق اإلميـــان ة

السـمو والأقـي  إىللإلنسان: " فاإلميان بعرضية املادة ودميومة القيمة يبقـى واحـدا مـن أخطـر احلـوافز 
والعدل مع اآلخرين والزهد فيما يطمع فيه الناس، وذلت على أساس مـن اإلميـان ةن اإلنسـان أبقـي 
مــن الشــئ، وةن الــروح أنقــي مــن املــادة، وةن ايــري أعلــى مــن اجلحــد، وةن مــا نأوــه طوعــا وفانيــا 
هنا، نرفر به ضرورة وابقيا هناث .. إذ يدخل "اإلميـان" يف القسـمة فريطـب مـن جفـا  املقابلـة بـني 

الطبيعـة  األخذ والعطاء، وخيلع على القضية ولها معىن أن يكـون احلـس اإلنسـاين املسـتجيب هواتـ"
األصــيلة مســتجيبا قبــل وــل شــئ وبعــد وــل شــئ لضــوابط هــذه الطبيعــة، ولعناصــر تعليتهــا وترشــيدها 

 .( 11) "ابلسماء، وهذه هى رسالة اإلسالم أو  ا تصال إىلوا رتفاع هبا 
: فهـى أتسـيس فكـرة الضـمري، ألن احلضـور اإلهـى الشـامل، يف وـل وأما اثلثةة هةذه احلقةائق

تكيي" سلووه مع معتقداته، مبا يف ذلت التحام الرةيـة  إىلاإلنسان دوماً يسعي زمان ومكان، قعل 
امليتافزيقيــــة ابحليــــاة اجملتمعيــــة، داخــــل نرــــرة تتمحــــور حــــول هللا، فلــــيس هنــــاث أى ســــبيل لل ــــداع أو 
التزيي"، ما دام الضمري يبقـي يقرـاً حـذراً، ألن هللا دائمـاَ معنـا: "وهـو معكـم أينمـا ونـتم" )احلديـد : 

ومــن إميــان النــاس ابد، وةنــه يكــافئ احملســن ويعاقــب املســئ يف يــوم   تعلــو فيــه قــوة "القنبلــة  (. 4
الذريـــة" و  يهـــيمن رأس املـــال واملعـــوات، و  متلـــت وســـائل اإلعـــالم املضـــللة أن متـــارس تزييفهـــا ... 

  يولد الضمري اإلنساىن. ومع الضمري تكون التقوى. ولكن ما التقوى؟.
واحدة جتمع ول وازع يزع الضـمري .. ويعـر  اإلنسـان مبواضـع املعـرو  واملنكـر هى ولمة " 

وتعــويال علــى فكــرة التقــوى، هــاجم  .(12)واملبــاح واحملرــور، فاإلنســان التقــى هــو "اإلنســان احلقيقــى" 
اإلسـالم أول ــت الـذين حيولــون العبــادات عـن جوهرهــا األخالقـي، وشــدد علــى مفهـوم النيــة الباطنيــة،  

رى لكــون العبــادة حقيقيــة أم مزيفــة، فليســت العبــادات جمــرد طقــوس وشــعائر جســمية وةســاس جــوه
إعـادة بنـاء الـروح يف عالقتهـا ابلعـامل عـرب ضـبط  إىلمرهرية، بل هى يف األساس عمل روحي يهد  

عالقة الروح اإلنساين مع األلوهية ومنبع لألخالق والضمري، وومقياس للمثل العليا: احلق، والعدل، 
الرمحــة، والقــوة.. ا ، الــت هـى أبــاء د. ومــن هنــا ينبغـي أن نفهــم احلــديث النبــوى: "ختلقــوا  والعلـم،

  (13)".ةخالق هللا
ومــن فكــرة التقــوى تنبــت أ يــة "النيــة" ىف اإلســالم، فالنيــة الصــادقة هــى ا ختيــار احلقيقــى، 

يقــة أن نفعلهــا ؟ ووــم مــن حــت إذا مل تطاوعهــا اإلرادة : " فكــم مــن أشــياء فعلناهــا وونــا   نريــد حق
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أشياء وددا أن نفعلها ولكـن مل نفعلهـا أبـداً ؟ فهنـاث عاملـان: عـامل القلـب وعـامل الطبيعـة. والرغبـة قـد 
  تتحقـق ولكنهـا حقيقــة يف عـامل قلوبنــا، حقيقـة واملــة. ومـن جهـة أخــرى، قـد يقــع الفعـل ابلصــدفة 

مل الطبيعـــي، ومل حيـــد  مطلقـــاً يف العـــامل احملضـــة، فعـــل مل يكـــن مقصـــوداً ولكنـــه حـــد  وـــامالً يف العـــا
اآلخــر، عــامل احليــاة اجلوانيــة. هــذه العالقــة بــني اإلرادة والفعــل تعكــس التنــاق  املبــدئي بــني اإلنســان 
والعامل، وترهر علي السواء يف األخـالق والفـن والـدين. فالنيـة والرغبـة والتقـوى تنتمـي جوانيـاً بعضـها 

ســـــا ا املاديـــــة: يف الســـــلوث، ويف العمـــــل الفـــــين، ويف الشـــــعائر إ  بعـــــ  وعالقتهـــــا واحـــــدة يف انعكا
 ( .14)التعبدية. فاألو  جتربة روحية، والثانية أحدا  يف العامل الرب اين 

وىف اإلسالم فإن العمل الذي انعقدت عليه النية، هو عمل قد م أداوه يف عامل األبدية. أمـا 
ط   أصالة فيه، إنه صدفة، بل   معين له. النية حـرة، أداةه الرباين، فيحمل طابعاً أرضياً فهو مشرو 

أما األداء في ضـع للقيـود والقـوانني والشـروط. النيـة مجيعهـا ملـت لنـا، أمـا األداء فينطـوي علـي أمـور 
اً، ويف حدود فهمـه لل ـري حـت ولـو  غريبة عنا، عرضية يف ذا ا. واإلنسان خري  ما أراد أن يكون خري 

 يف نرر ش ص آخر، واإلنسان شرير ما أراد أن يفعـل الشـر، حـت ولـو بـدا فيـه اعترب هذا ايري شراً 
خري لآلخرين أو من وجهة نرـر اآلخـرين. فمـدار القضـية يف عـامل اإلنسـان اجلـواين ايـاص، يف إطـار 

يقـــ" اإلنســان وحــده متامـــاً، وهــو حـــر شــةنه وشـــةن  –وهـــي عالقــة جوانيـــة روحيــة  –هــذه العالقــة 
معين عبارة سارتر الت تقول ةن ول إنسان مسـ ول مسـ ولية مطلقـة، وأنـه "لـيس اآلخرين. وهذا هو 

 .(15) يف اجلحيم ضحا  أبر ء و  مذنبني أبر ء"
ويعــو ل اإلســـالم علــي التقـــوى ىف عالجـــه للــنفس اإلنســـانية ابتغـــاء إصــالحها ألنـــه ينرـــر إ  

ايـري وتسـري إبدراوــه، وأتسـى للشــر  إىل: أن فيهـا فطــرة طيبـة  فــو األوىلهـذه الـنفس مــن احيتـني، 
جــوار  إىل -: أن فيهــا والثانيةةةوحتــزن مــن ارتكابــه، وتــرى ىف احلــق امتــداد وجودهــا وصــحة حيا ــا. 

نزعات طائشة، تشرد هبا عن سواء السبيل، وتزين هـا فعـل مـا يعـود عليهـا ابلضـرر، ويسـ"  -ذلت 
تنازعـان قيـاده، ومصـريه معلـق ابلناحيـة منحـدر سـحيق. وهـذه وتلـت موجـودنن ىف اإلنسـان ت إىلهبا 

: "ونفـــس ومـــا ســـواها، فةهمهـــا فجورهـــا إىلوقلـــى هللا هـــذا املعـــىن بقولـــه تعـــ (16). الـــت يستســـلم هـــا
 (.10-7وتقواها، قد أفلأ من زو اها، وقد خاب من دس اها"  )الشمس: 

اإلميان   يصـنع وألن اإلوراه على الفضيلة   يصنع اإلنسان الفاضل، وما أن اإلوراه على 
اإلنسان املؤمن، حيث احلرية النفسية والعقلية هى أساس املس ولية، فإن اإلسالم يقـدر هـذه احلقيقـة 

: "إن هللا   يغـري مـا بقـوم حـت يغـريوا مـا إىلوحيأمها وهـو يبـىن صـرح األخـالق، ولـذلت يقـول هللا تعـ
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ســدة : "وــدأب ءال فرعــون والــذين . ويقــول معلــالً هــالث األمــم الفا (11الرعةةد :).."  ةنفســهم 
مــن قــبلهم وفــروا آب ت هللا فةخــذهم هللا بــذنوهبم إن هللا قــوى شــديد العقــاب، ذلــت ةن هللا مل يكــن 

. إذ ملـاذا يلجـة اإلسـالم (53-52)األنفال : مغرياً نعمة أنعمها على قوم حت يغريوا ما ةنفسهم" 
ه ســلووه إليـه وهــو حيسـن الرــن ابلفطـرة اإلنســانية القسـر ىف تعريـ" اإلنســان معـىن ايــري أو توجيـ إىل

ويرى أن إزاحة العوائق من أمامهـا وافيـة إلقـاد جيـل فاضـل؟. إن فطـرة اإلنسـان خـرية، ولـيس معـىن 
هذا أنه مالث   حيسن إ  ايري بل معىن هذا أن ايـري يتـواءم مـع طبيعتـه األصـلية وأنـه يـؤث ر اعتناقـه 

. وعمــل اإلســالم هــو إســداء (17)تحليــق إذا ختلــص مــن قيــوده وأثقالــه والعمــل بــه ومــا يــؤثر الطــري ال
وـذلت   –املعونة الكاملة لإلنسان وى يدعم فطرته وقلى أشعتها ويسري على هديها. ووى يـت لص 

 من وساوس اإلمث الت تراوده وحتاول السقوط به. -
مامنــــا "يــــوذ  ايلــــود، والعــــدل، والضــــمري" يتبلــــور أومــــن هــــذه احلقــــائق الــــثال  الكــــربى "

ــــرابىن" يقــــوم علــــى التكامــــل بــــني الســــماء واألرض وشــــقني  للش صــــية اإلســــالمية" أو "لإلنســــان ال
للوجود، فاملسلم يبتد  حميطه من األرض لينتهي يف السـماء .. يسـري نعـم علـى األرض ولكـن عنقـه 

هــــذه مرفــــوع حنــــو الســــماء .. يتصــــدى لقيــــادة الســــلوث اإلنســــاين يف حروــــة احتكاوــــه اليــــومي علــــى 
األرض، ولكنه يتصعد هبذا السلوث ليقأب به من السماء. : " فالرجـل الـرابين لـيس هـو مـن انقطـع 

غــار يف بيــداء .. أن وــل الســاعني علــى األرض "  إىلقنــة يف جبــل، أو  إىلقبلــة يف مســجد، أو  إىل
راث أعبــد" مــن هــذا املعتــزل الشــاحب القــدرات .. يــوذ  الش صــية اإلســالمية يبتــد  حميطــه مــن عــ

صــداقة وــل القــوى خارجيــة وذاتيــة .. حتتيــة  إىلعــراث القــوى ايارجيــة .. لينتهــي  إىلالقــوى الذاتيــة 
. فاإلســـــالم   يطلـــــب مـــــن املـــــؤمنني بــــه أن يكونـــــوا قديســـــني، حـــــت عنـــــدما يصـــــلون (18)وفوقيــــة ..

ن يف حيلمـون ابحلـب ومتـع احليـاة، يشـاروو  –رجـا ً ونسـاء  –ويصومون. فهو يريـدهم أاس عـاديون 
احلياة الواقعية ويعودون إليها دائماً.   يعتزلـون يف الكهـو  بعيـداً عـن اجملتمـع و  يهملـون أنفسـهم. 
إهنم   يسلمون أنفسهم ليكونوا حتت رمحـة أعـدائهم، و  يرفضـون "التمتـع ابلطيبـات الـت رزقهـم هللا 

هي للـذين آمنـوا يف احليـاة الـدنيا  هبا " قل من حرم زينة هللا الت أخر  لعباده والطيبات من الرزق قل
". وبـرغم أهنـم يؤمنــون ةن 32خالصـة يـوم القيامـة وـذلت نفصـل اآل ت لقــوم يعلمـون" اآلعـرا  : 

هــذه احليــاة األرضــية ليســت هــي احليــاة الوحيــدة ، فــإهنم   يزالــون غــري راغبــني يف ا نســحاب منهــا 
ربـت فارغـب". قـال أهــل  إىلفرغـت فانصـب و  وقـد قـال هللا لنبيـه صـلي هللا عليـه وسـلم: "فــإذا .(19)

التةويـل : فــإذ فرغــت مــن أمــور دنيــاث فانصــب يف عبـادة ربــت. وعلــى هــذا املعــىن قــال )ص(: "لــيس 
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خريوم من ترث الدنيا لآلخرة و  اآلخرة للدنيا، ولكن خـريوم مـن أخـذ مـن هـذه وهـذه". وروى عـن 
آلخرة". وذم رجل الدنيا عنـد علـى بـن أم طالـب  الني )ص(: "نعم املطية الدنيا، فارحتلوها تُبلغكم ا

ورم هللا وجهه فقال رضي هللا عنـه : "الـدنيا دار صـدق ملـن صـدقها، ودار ةـاة ملـن فهـم عنهـا، ودار 
 .(20)غىن ملن تزود منها" 

إن املســلمني   يعتــربون احلريــة اجلوانيــة وافيــة، فكــل إنســان يســتمتع هبــذا النــوع مــن احلريــة. ولكــنهم 
علــي احلريــة املاديــة و  يرضــون ةن يكونــوا عبيــداً لغــريهم، ومــن مث يصــبأ الــرابىن : " إنســان  حيرصــون

عامــل بكــل قــواه يف عــامل الشــهادة، ينشــئ املــدن، ويشــق الطــرق، وقــوب آفــاق األرض ليستكشــ" 
جماهلهــا، ويفلــأ األرض، ويصــنع ايامــات، ويــنرم مرافــق احليــاة، ويــتعلم وــل مــا يتــاح لــه يف وقتــه أن 

تعلمه، وقتهد لفتأ أبواب جديدة من العلم .. وهو يف ذلت وله مـؤمن بربـه، مـؤمن ابليـوم اآلخـر، ي
ملتزم يف حروته الواسعة مبا أنزل هللا، طامع يف رضاه .. وحـني يكـون اإلنسـان علـي فطرتـه السـوية يف 

لـى سـلووه، بـال أحسن تقومي وما خلقه هللا، تكون هذه النزعة التوفيقية مهيمنة على نفسـه، غالبـة ع
تلبيــة ملشــي ة هللا "هــو الــذي جعــل لكــم األرض ذلــو  فامشــوا  ( 21)تعــارض و  تنــاق  و  انفصــال" 

"هللا الــذي ســ ر لكــم البحــر لتجــري  .(15امللةةه : ) يف مناوبهــا وولــوا مــن رزقــه ، وإليــه النشــور"
ات ومــا يف األرض الفلـت فيــه ةمــره ولتبتغــوا مــن فضــله ولعلكـم تشــكرون. وســ ر لكــم مــا يف الســمو 

  . (13 – 12)اجلائية :  مجيعا منه. إن يف ذلت آل ت لقوم يتفكرون"

جـــوهر  إىلوأمـــا اجملتمـــع الـــرابىن الـــذى يفـــأض أن قســـد الـــروح الرابنيـــة هـــذه ىف صـــين ترنـــو  
املثال احملمدى ىف جمتمـع املدينـة فهـو "جمتمـع عامـل متعبـد. تلمـس روح العبـادة واضـحة يف تصـرفاته. 

قـــط يف أداء الفـــرائ ، والتطـــوع ابلنوافـــل ابتغـــاء مرضـــاة هللا. ولكـــن يف أداء األعمـــال مجيعـــاً. لـــيس ف
فالعمل يف حسه عبادة، يؤديه بروح العبادة. احلاوم يسوس رعيته بـروح العبـادة، واجلنـدي املقاتـل يف 

م بــروح العبــادة، ســبيل هللا يقاتــل بــروح العبــادة، واملعلــم الــذي يعلــم القــرآن ويفقــه النــاس يف الــدين يعلــ
والتـاجر الــذي يراعـي هللا يف بيعــه وشــرائه يفعـل ذلــت بــروح العبـادة، والــزو  يرعــى بيتـه بــروح العبــادة، 
والزوجـــة ترعـــى بيتهـــا بـــروح العبـــادة، حتقيقـــاً لتوجيـــه الرســـول "ص" "ولكـــم راع وولكـــم مســـ ول عـــن 

 ".رعيته"

                                                

 .ـ  متفق عليه 
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هد والغيــب، ةــد انفتــاح الفالســفة وىف ســياق هــذه الــروح الرابنيــة الــت تــوازن بــني عــاملى الشــا
العرب على الكون، بعكس أغلب الد ات السـابقة الـت نرـرت إليـه علـى انـه شـر قـب احلـذر منـه  
ومــا تصــور أفلــوطني واملــانويون مــثال. وعلــى الــرغم مــن اعــأافهم ـ أى الفالســفة املســلمني ـ  بوجــود 

يال، تسـوين وجـود هـذا الشـر تسـويغا عقليـاً، ذلـت سـب إىلالشر يف العامل، فةهنم حاولوا، ما استطاعوا 
فاعتربوا الشر وجوداً سالباً أو نقصاً   يطعن يف قيمة الوجود اجلوهرية الـذى هـو خـري حمـ ، و  يف 
مبدعه الذى هو أيضا خري حم  ووجود مطلق. وقد أود ابن سينا أن الغالـب يف الوجـود هـو ايـري 

ري لكنه ليس ةوثرى، وهو يف هناية املطا  أمر نسـي   وأن الشر هو األقل إذ رأى : "أن الشر وث
جممـــل الوجـــود وانتشـــار ايـــري املطلـــق فيـــه وحتكـــم العنايـــة  إىلميكـــن أن يكـــون حقيقيـــا إذا مـــا نرـــرا 
 (22)والتدبري اإلهيني يف ول العامل املبدع". 

قــاً صــاحلة ولعــل هــذه الــروح الرابنيــة نفســها هــي الــت جتعــل مــن األخــالق اإلســالمية أخال   
لكــل زمــان ومكــان، بــل جتعلهــا مصــداقا يتــام النبــوة نفســها، وهــى الــت محلــت الشــاعر الفيلســو  
حممد إقبـال علـي القـول "ةن نـي اإلسـالم يقـوم بـني العـامل القـدمي والعـامل احلـديث فهـو بتـاري  رسـالته 

فــالروح الرابنيــة، . (23)ومصــدرها مــن العــامل القــدمي، وابلــروح الــت انطــوت عليهــا مــن العــامل احلــديث" 
علـــى هـــذا النحـــو، تلهـــم الش صـــية اإلســـالمية مبـــا ميكـــن أن نســـميه "خصوصـــية أخالقيـــة" حلضـــارة 
إنسانية تقـوم علـي التـزاو  بـني مـا هـو أبـدي وـالروح، ومـا هـو متغـري واجلسـد، فحيـث يتصـل املسـلم 

روحــه غــري متصــل حبــدود ابلــذات اإلهيــة اتصــال إميــان ويقــني فإنــه خيلــص ملــا هــو أبــدي دائــم متعلــق ب
الزمـــان واملكـــان، وحيـــث يعـــي  املســـلم علـــى األرض فإنـــه يواجـــه مـــا فيهـــا مـــن تنـــوع وتغـــري ويتكيـــ" 
معهمــا، ولكنــه يــدرث دومــا أن ضــرورة خضــوع مــا هــو متغــري ملــا هــو أبــدي. فاملبــاد  واملثــل   تتغــري  

ي الـت تتغـري بفعـل البي ـة وجوهر اثبت، ولكن الصورة الت تلتـزم هبـا وتتفاعـل معهـا هـذه املبـادىء هـ
والزمن، ومن مث جتمع األخالق اإلسالمية بني أصالة الثبات الناجم عن اليقني ابلوجود اإلهى، وبني 

وهـذا اجلمـع مبـا يتطلبـه مـن وضـوح ىف اإلدراث . مرونة التحول املنبثقة عن اإلميـان ابلتغـري ورمبـا التقـدم
 ني مثالية الروح ومادية اجلسد.هو عمل العقل وضابط إيقاع للوجود اإلنساىن ب
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علــى هــذه الرةيــة التكامليــة بــني شــقى الوجــود "عــامل الشــاهد، وعــامل الغيــب" يقــيم اإلســالم 
رةيته التوازنيـة بـني شـقى الكيـان اإلنسـاىن ذاتـه، فيعطـى لألساسـيات الكامنـة يف طبـائع البشـر حقهـا 

ا من دون اختزال حلضور أى منها، أو حتيز ضـده. وهـو بـذلت   يلغـي دورهـا يف التعبري عن وجوده
الفاعـــل يف تشـــكيل مالمـــأ األخالقيـــة اإلنســـانية، وإيـــا هـــو علـــى النقـــي  يســـعى مـــن خـــالل هـــذا 

تعليتهــا وترشــيدها واحلفــا  علـى أتلقهــا الفطــرى بــد  مــن حماولــة   إىلا عـأا  األو  هبــذه الطبــائع، 
 أو جتاهلها، على حنو قد يضع األخالق ىف عالقة تضاد مع الفطرة .   وسرها أو معادا ا

فاإلســـالم إبتـــداًء   خيتـــزل الشـــ ص ىف "مـــوادة" روحيـــة، بـــل يـــدرث حقيقتـــه وكـــائن ولـــي 
يأوب من جسم حى وعقل واع، وروح خالدة. "وهو يف جسمه يشبه صـنوفا مـن احليـوان األعجـم، 

روحــه فهــى مـن عــامل الغيــب الــذى يـؤمن بــه املتــدينون وحــدهم، وىف عقلـه يشــبه اجلــن واملالئكـة، وأمــا 
ومـــع شـــبهه املقـــرر هبـــذه أو تلـــت، فهـــو وـــائن متميـــز خبصائصـــه العليـــا والـــدنيا، ولـــه وظيفـــة انفـــرد هبـــا 
وارتبطــت ةوصــافه املاديــة واألدبيــة مجيعــا، و  فكــاث بــني العناصــر الــت يتكــون منهــا اإلنســان، فهــو 

وــذلت بكيانــه ولــه. والعالقــة بــني جســمه وروحــه وعقلــه مــن ا متــزا    يكلــ" جبملــة مواهبــه ويؤديهــا
  .(24)والتعقيد حبيث يستحيل فصمها إ  ابملوت" 

وألن املسلم إنسان بروحه وجسده معاً، فهـو يسـتقبل التكليـ" هبمـا، ويتحمـل اجلـزاء هبمـا   
شـ ون الـروح،   ينفـي معا، ومن مث فإن ا تصال ابد والصـالة والصـيام وا عتكـا  وحنـو ذلـت مـن 

ا تصــال ابملــرأة واملةوــل واملشــرب وحنــو ذلــت مــن ضــرورات اجلســد. وهــذا اجلمــع هــو مــا مييــز طبيعــة 
اإلنسـان الــذى يتغـذى روحيــاً بغـذاء نــوراين، وجســد ً بغـذاء مــادى، وهـذا وانــت فطـرة اإلنســان هــى 

التكـوين يف اإلنسـان  لبشرية" ختـاما أى "تعادلية جوهر اإلسالم يف توازنه وتعادليته، ويف هذا التوازن
(25).  

وتنعكس هذه الرةية التعادليـة ىف العبـادات اإلسـالمية علـى أوضـأ مـا يكـون" فالصـالة مـثال 
رغــم  –، أن هــذين اهــدفني واثنيهمةةا، أنــه يوجــد هــدفان إنســانيان أساســيان. "أوهلمةةاتعلــن أمــرين: 

نية، حيث أنه   صالة بـدون طهـارة و  جهـود ميكن توحيد ا يف احلياة اإلنسا –انفصاهما منطقياً 
روحيــة بــدون جهــود ماديــة واجتماعيــة تصــاحبها. إن الصــالة أومــل تصــوير ملــا نطلــق عليــه "الوحــدة 
ثنائيــة القطــب" يف اإلســالم. ونرــراً ملــا يف الصــالة مــن بســاطة، فإهنــا قــد اختزلــت هــذه اياصــية إ  

ــ فرة" اإلسـالمية. والصــالة يف اإلسـالم ابطلــة بــدون تعبـري جتريــدي، وأصـبحت بــذلت املعادلـة أو "الش 
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وضوء، بينما يف الدين اجملـرد ميكـن أداء الصـالة مـع وجـود )القـذارة املقدسـة( الـت عرفتهـا بعـ  نرـم 
الرهبنة يف ول من املسيحية واهندوسية. فالرهبان الذين يتجنبون النرافة يشعرون شعوراً دينيـاً أصـيالً 

يقــوي العنصــر الروحــي يف الصــالة. وينطلــق هــذا  –إل ــال املتعمــد لنرافتــه بــل ا –أن إغفــال البــدن 
املنطـــق مـــن افـــأاض أن الصـــالة، مـــن حيـــث املبـــدأ الـــذي قامـــت عليـــه، ســـتكون صـــالة أصـــدق إذا 
"ختلصــــت" مــــن أي إضــــافة أو عنايــــة ابلبــــدن. فكلمــــا قــــل حضــــور البــــدىن ولمــــا زاد التةويــــد علــــي 

ضـو ً ابلصـالة. حيـث يقـرر طهارة إ  مستوي الفكـرة وربطهـا عأما اإلسالم قد رفع ال.  ()الروحي
. إن عبــارة مثــل "النرافــة مــن  (222البقةةرة: )"... إن هللا حيــب التــوابني وحيــب املتطهـرين"  القـرآن 

 .(26) اإلميان"   توجد إ  يف اإلسالم، فالبدن يف مجيع األد ن األخرى املعروفة "خار  ا عتبار"
ية، وإن وانــت مقتبســـة مـــن الــدين، فإهنـــا متتنـــع عــن ايضـــوع ألى اجتـــاه واألخــالق اإلســـالم

 هويت من شةنه أن يضع، قبلياً، أفضلية للروح على اجلسد، أو للجسد على الروح. فالعقيـدة، قبـل  
وــل شــئ، التــزام. وا لتــزام املقصــود هنــا   يتعلــق ابلطقــس الروحــي فحســب، بــل وأيضــا ابلرــرو  

 تعــي  فيهــا األمــة، واإلنســانية ةمجعهــا. فبــني اإلنســان وابقــي الكــون تســود املاديــة واملوضــوعية الــت
غائيــة تعمــل لصــاا اإلنســان: فمــن أجــل الكــائن البشــرى، خلــق هللا العــوامل، واألشــياء، والكائنــات" 

. ومـــن متكـــني اإلنســـان ىف األرض أن يبتغـــى فيهـــا معيشـــته وقـــد فيهـــا مطيتـــه، وأن يت ـــذ منهـــا (27)
ا عدتــه، و  يزهــد ىف شــىء مــن خريا ــا خيرجــه لنفســه أو خترجــه لــه األرض مــن فضــل زينتــه، ويــتم هبــ

.  بــل الزينــة للعبــادة حــل(ربــه: "واييــل والبغــال واحلمــري لأوبوهــا وزينــة وخيلــق مــا   تعلمــون .." )الن
بـىن آدم ألنـه نعمـة مـن  إىلواجبة ووجوهبا ملقاصـد الـدنيا ومطالـب املعيشـة، وايطـاب ىف هـذا موجـه 

نعــم اإلنســانية، ومــن متييــز هللا هــذا اإلنســان علــى ســائر احليــوان: "  بــىن آدم خــذوا زينــتكم عنــد وــل 
مســـجد وولـــوا واشـــربوا و  تســـرفوا إنـــه   حيـــب املســـرفني، قـــل مـــن حـــرم زينـــة هللا الـــت أخـــر  لعبـــادة 

هــى عــن إابحــة . والقــرآن الكــرمي ينهــى عــن حتــرمي املبــاح ومــا ين(28)والطيبــات مــن الــرزق". األعــرا  
احملــرم: "  أيهــا الــذين آمنــوا   حترمــوا طيبــات مــا أحــل هللا لكــم و  تعتــدوا إن هللا   حيــب املعتــدين، 

 . )املائدة(وولوا مما رزقكم هللا حال ً طيباً واتقوا هللا الذى أنتم به مؤمنون" 

                                                
 صـل من بـني املراجـع اإلولرييكيـة البـارزة الـذين أخـذوا هـذا اجلانـب مـن الصـالة إ  أقصـي مـداه "يعقـوب الرسـو ". ويصـور املـدي الـذي ميكـن أن ي

وـان إل ال املتعمد للبدن ما ذور عن جتنب النرافة يف بدا ت القرون الوسطي فيما يلـى : "وـان ينرـر  إ  النرافـة علـي أهنـا شـيء بغـي  ... و إليه ا
ــــدما وــــانوا يضــــطرون لعبــــور األهنــــا ". أنرــــر:  Westernبرترانــــد رســــل " الرهبــــان رجــــا ً ونســــاًء يفــــاخرون ةن املــــاء مل ميســــس أقــــدامهم إ  عن

Philosopy ( Lodon : n. 1946 ) P. 371 .  Bertrand Russell : The History of  
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خلــق هللا يف  وىف الرةيــة اإلســالمية، أن اجلســد اإلنســاىن هــو آيــه مــن أدق وأروع وأعجــب مــا
األرض والسـماء، وقــد صـاغنا هللا البــديع هـذه الصــياغة املتقنـة ليكــون التةمـل فيهــا مثـار إميــان وعــربة، 
فهـــذا اجلســـد وســـيلة جيـــدة لقطـــع مراحـــل احليـــاة وأداء واجبا ـــا ابقتـــدار، واإلنســـان   يســـتغىن عـــن 

ملعــاش واملعـاد، فــال جــرم أن جسـده مــا ظـل علــي قيــد احليـاة، إنــه وسـيلته العتيــدة لتحقيــق رسـالته يف ا
ــــزدان  إىلاإلســــالم يتــــوفر علــــى حياطتــــه ومحايتــــه مــــن املولــــد  املمــــات، لــــه أن يطعــــم الطيبــــات، وأن ي

ابملالبـــس، وأن يتحلــــى إذا تيســـر لــــه ابللؤلـــؤ واملرجــــان، وعليــــه أن يبتعـــد عمــــا يؤذيـــه مــــن ايبائــــث، 
  .(29)من األمراض واألقذار واملسكرات وامل درات، وأن يتجنب السر  املؤدى به، وأن يتحرز 

  –وأتخــذ األخالقيــة اإلســالمية، علــى هــذا النحــو، موقفــا مغــايرا للبوذيــة، ووــذلت املســيحية   
أن التحـــرر الوجــداىن مـــن لذائــذ احليـــاة  إىلوالـــت تــذهب  –ومــا صـــور ا الكنيســة واجملـــامع املقدســة 

يــاة الــدنيا، وفيــل ةن يضــمن ملكــوت الــرب يف الســماء، واحتقــار احل إىلوشــهوات اجلســد، والتوجــه 
لإلنسان حريته، وللضمري سعادته، وهذا حق ولكنه ليس احلق وله، فـدوافع احليـاة   تقهـر يف مجيـع 
األحوال، وضرور ت احلياة الواقعة   تغلب أبد الدهر، و بـد أن خيضـع اإلنسـان لضـغطها يف أوثـر 

ا لــيس خــرياً دائمــاً، فــاد خــالق احليــاة مل األحيــان. واألهــم مــن ذلــت: " أن قهــر دوافــع احليــاة ووبتهــ
خيلقهــــا عبثــــاً، ومل خيلقهــــا ليعطلهــــا البشــــر ويوقفــــوا يوهــــا. وإنــــه ملــــن ايــــري أن يســــمو اإلنســــان علــــى 
ضـروراته، وأن يرتفــع علــى شـهواته، ولكنــه لــيس مــن ايـري أن يعطــل احليــاة ذا ـا بــذلت الســمو وهــذا 

القوى املكنونة يف ويان البشرية، وأن يرتفع اإلنسـان علـى ا رتفاع. فإذا وان هناث طريق ألن تنطلق 
 . (30)ايضوع املذل لضروراته، فذلت هو الطريق األقوم واألسلم 

لقد أثبت "فرويد" أن الغريزة اجلنسـية   ميكـن تـدمريها وإيـا فقـط وبتهـا، وأن وبـت الـدوافع 
ملســيحية ســامياً، إ  أن فكــرة اجلنســية قلــب مســاو  أوثــر. فمهمــا وــان مطلــب العفــة والكبــت يف ا

اإلســـالم عـــن ضـــبط احليـــاة اجلنســـية والتوســـط فيهـــا أنســـب لإلنســـان، ألن فيهـــا اعـــأا  ابملشـــكلة 
ومواجهتهــا، ويف هــذا اجملــال لــيس اإلســالم دينــاً جمــرداً، ألن الرباهــني الــت تــدعم احليــاة اجلنســية ولهــا 

 .  (31)براهني عقلية وعملية وليست دينية. 

التشـــبث هبـــا،  إىل"حروـــة التـــوازن" هـــذه الـــت يؤوـــدها اإلســـالم، ويـــدعو املـــؤمنني ويف مقابـــل 
والتحرث وفق مقاييسها املوضـوعية العادلـة، تبـدو أيـة جتربـة بشـرية جتـنأ ابجتـاه املاديـة، مهملـة الـروح، 

رى أو تتشبث ابلروحيـة مهملـة املتطلبـات املاديـة، شـذوذا واحنرافـاً، ألهنـا تزويـر وتزييـ" للموقـ" البشـ
يف العـــامل، وقســـر لتجربـــة اإلنســـان الفرديـــة واجلماعيـــة، علـــى التشـــكيل فيمـــا أيابه تكوينهـــا األساســـي 
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متزيــق  إىلالقــائم علــى التــداخل والتكامــل والتــوازن بــني قــيم الــروح وقــيم املــادة علــى الســواء مــا يــؤدى 
لنشـــــاط الــــذات اإلنســــانية علــــى املســــتوى الفــــردى والنفســـــي، األمــــر الــــذى يــــنعكس علــــى طبيعــــة ا

ا جتماعي، فيصيبه هو اآلخر ابلتمزق، والتشـتت، وا زدوا ، وفقـدان اهـد ، وانتشـار اإلحسـاس 
بتصــاعدها  –املــدمر ابلعبثيــة، وابلالجــدوى، وســيادة نزعــة التشــاةم وا نشــقاق. وهــى مســائل تبلــن 

التــدهور  ىلإدرجــة مــن احلــدة جتعــل الفعــل احلضــارى عــاجزاً عــن اإلبــداع واإلةــاز وتقــوده  –املســتمر 
  .(32)وا هنيار والسقوط. 

والشاهد أن تدليل اجلسد ابلرغبات، مثل قهـره عـن ا حتياجـات الطبيعيـة وال ـا   يصـلأ وةسـاس 
راس  ميكن للبناء اإلنسـاىن أن يقـوم عليـه لريتقـى ىف مـدار  احلضـارة والتقـدم والعقالنيـة ومـا وـان هللا 

ه أو قرى سننه على أى منهما، بل على املوق" الوسطى خالق اإلنسان والعليم ةمره أن يقنن شرع
التوفيقى الذى   يدلل و  يقهر رغبـات اجلسـد، بـل يضـبطها مبيزاهنـا املعلـوم لديـه، بضـوابط القـانون 

ولـذا فـإن اإلسـالم والنصـرانية احلقـة،   يعـاد ن اجلسـد اإلنسـاىن، وقـد  والشرع، والثـواب والعقـاب".
أن يلبــوا حاجــات املعــدة، وأن يقــدموا هــا  –هــم صــفوة ايلــق وأشــرا  البشــر و  –أابح هللا ألنبيائــه 

 "حلا إىن مبــا تعملــون علــيممطالبهــا مــن الطعــام. فقــال: " أييهــا الرســل ولــوا مــن الطيبــات وأعملــوا صــا
. وقال موضحا طبيعة هذه اإلابحة، وقاطعاً  عأاضـها: " ومـا جعلنـاهم جسـداً   (51املؤمنون: )

. وومـــا أقـــر الـــدين وظيفـــة اجلهـــاز اهضـــمى أقـــر (8األنبيةةةاء : ) ام ومـــا وـــانوا خالـــدين"أيولـــون الطعـــ
وظيفــة اجلهــاز التناســلى، وأابح للبشــر أن ينزلــوا علــى حكمــه ومل يســتثن املرســلني مــن ذلــت القــانون 

. ولـــيس (38الرعةةةد : ) "مـــن قبلـــت وجعلنـــا هـــم أزواجـــا وذريـــة: "ولقـــد أرســـلنا إىلالشـــامل. قـــال تعـــ
القــة اشـــتهاء بــدىن وحســـب، فهــذا تصــور هـــابط. إن هــذا األزدوا  أســـاس ارتبــاط روحـــى، الــزوا  ع

يبــيأ اإلســالم  ومــن مث .(33) وامتــزا  مشــاعر وراحــة أعصــاب، وآاثره املعنويــة أرىب مــن آاثره املاديــة "
ة هـذا العالقة اجلنسية املشروعة بني الرجل واملرأة، ويوصي هبا ليتمتع اإلنسان، الذور واألنثي مبمارسـ

احلق الطبيعي، وبدون حتف  على العكس من التصوير "الشيطاين" للعالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة 
يف وتاابت "بولس الرسول" الـواردة ابإلةيـل احلـا ، والـت تشـني الـزوا  افـأاء ومتـدح العزوبيـة، داعيـة 

ــــت تســــببت للكاثوليــــت يف وثــــري مــــن اآل م واملعــــاا إىل ــــة، وال ة، والعقــــد اجلنســــية، والشــــعور الرهباني
 .(34)ابلذنب وغري ذلت من املشكالت 

معرفـــــة أنــــه جســــم وروح، وأنــــه بــــذلت مــــن عـــــاملني  إىلوقــــد دعــــا حممــــد "ص" وــــل إنســــان 
مت ـالفني، وإن وــاا ممتـزجني، وأنــه مطالـب خبــدمتهما مجيعــاً وإيفـاء وــل منهمـا مــا قـررت لــه احلكمــة 
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حــد الــدعوة بــل قــام بتجســيد دعوتــه ىف حياتــه ضــاراب املثــل  اإلهيــة مــن احلــق. بــل انــه مل يتوقــ" عنــد
والقــدوة لكــل نبعيــه، فقــد وــان "حممــد" بشــراً وــامالً عنــدما أســلم ويانــه ولــه د: "وقــ" يصــلى حــت 
تورمــت قــدماه، وقــاوم الباطــل حــت ســال دمــه، وعــاش طــوال عمــره يف ومضــات متصــلة مــن ذوــر هللا 

الغالبــة وــان زوجــا رجــال، ورب بيــت قــادر، وأاب أو د حيســن والتفــاىن يف عبادتــه. ومــع هــذه التقــوى 
رعايتهم، وتلت هى مرـاهر اإلنسـانية النبيلـة وعناصـرها الكاملـة. فليسـت الغريـزة اجلنسـية رجسـاً مـن 
عمل الشيطان، و  وفالـة األو د شـغال بباطـل. بـل إن احليـاة الفاضـلة الراشـدة مـا بقيـت علـى ظهـر 

 (.35)اقعى الطهور" األرض إ  هبذا املنهج الو 
غـــري أن ذلـــت النمـــوذ  اإلســـالمى لألخـــالق التوازنيـــة، قـــد واجـــه ابألمـــس و  يـــزال، ا  ـــام 
املتكرر سواء ابلشهوانية الت  يمن على أخالقياته الدنيوية، أو ابحلسية الت تطبع تصوراته األخرويـة 

مـا يعـىن أنـه قـد انتشـر ىف العـاملني  للجنـة والنـار. فالعقـل الغـرىب يفسـر سـر انتشـار اإلسـالم بشـهوانيته
ليس لفطريته وقوة إهامه، وإيا لتيسريه على الناس قضاء حوائجهم ىف احلياة، ووـةن الوثنيـة أو الكفـر 

   يلبيان للناس هذه احلوائج وامللذات الت وانت شائعة بل وطافحة ىف الطرقات. 

يف احلـــس الـــذى مســـتنده يف  ومـــا يـــرى هيجـــل مـــثال : " أن املســـلم يف تصـــوره للجنـــة يغـــرق
القــرآنب. وبــرغم أن وــانط أدرث وســجل مبوضــوعية أن الوعــود احلســية يف القــرآن ينبغــي أن تفهــم يف 
إطار أتويلي، اعتمـاداً علـى "ريالنـد" الـذى قـال "إن املسـلمني قـد أعطـوا هـذه الوعـود معـىن روحيـا"، 

ؤوـد حسـية الشـرق يف مقابـل روحانيـة إ  أن هيجل   حيب أن يرى مثل تلت الرةية، ألنه يريد أن ي
 . (36)وعقالنية الغربب 

وأما حممد "ص" فيواجه ا  ام نفسه مرتني، سواء ألنه "رسول اإلسالم" وُمَبل  ـن شـريعته الـت 
أابحت تعددية الزوجات أو ألنه تزو  من زوجة ربيبه زيد بن حارثة على وجـه ايصـوص. وإذا وـان 

  ىف هــذه التهمــة فــإن مــا وتبــه "فــرانتس بــول" ىف وتابــه "حيــاة حممــد" العقــل الغــرىب قــد تعــود اإلســرا
والذى يطفأ ابلكراهية والتعصب، يبـدو مثـا  جليـا علـى هـذا اإلسـرا  ىف ايطـة إذ يقـول: " يبـدو 
لنــا حممــدا بصــورة مثــرية لالمش ــزاز حيــث قعــل الــوحي يف خدمــة شــبقه اجلنســي، وحماولــة نفــي التهمــة 

ه بال أمل" .. ويذور يف ملحوظـة خاصـة ومثـال علـى هـذه احملاولـة القـول عنه هى مشروع جر  لكن
ةن حممــدا تــزو  هــذا العــدد الكبــري مــن النســاء ليؤلــ" بــني القبائــل، ولكــي يوضــأ عــدم وفايــة هــذا 

 .  (37)التفسري فإنه يذور حب حممد لزوجة ابنه ابلتبين "زينب بنت جح ". 
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، ليس لدينا رد أوثر مما سل" بيانـه ىف اإلسالم ةوفيما يتعلق بشهوانية التصورات الدنيوي
عـن فلسـفة الرةيـة التوازنيـة الـت تسـتبطن بنـاء الش صـية ايلقيـة للمسـلم وإنسـان رابىن، فكـل حماولــة 
لقهر اجلسد حلساب الروح حتت دعوى التطهر ليست سوى تعطيل لقانون الوجـود البشـرى تصـيب 

إلنســانية علــى نفســها ومتـزق الضــمري احلــائر بــني نــوازع الـنفس بــداء الفصــام، ألهنــا تقسـم الش صــية ا
اجلسد ونوازع الروح، وبني مطالب األرض وقوانني السماء. ورمبا وان أبلن دليل على هذا القول هـو 

، إىلالتطـــور الـــذى جـــرى للمســـيحية األوىل ىف التـــاري ، والـــذى بـــدى ونـــوع مـــن اهزميـــة جلنوحهـــا املثـــ
التشـوه  إىلنريـ  املسـيحية وـان مبثابـة أشـكال مـن الأاجـع أدت  فالكثري مـن األحـدا  املشـهودة يف

الــذي   فكــاث منــه لــدين يواجــه احليــاة، ومنهــا مــثال  حتويــل الــدين إ  مؤسســة أي إنشــاء التنرــيم 
الكنســي والنرــام اإلولريوســي اهرمــي، وإقــرار الــزوا  بــد ً مــن العفــة، وا عــأا  ابلعمــل، واملوقــ" 

والقوة والتعليم واملعرفـة "بـد ً مـن ا جتـاه اإلةيلـي، "مبـاروون أول ـت الفقـراء .."  اجلديد جتاه امللكية،
 . واست دام القوة والعن" ضد اجملدفني يف الدين وما حد  يف عهد حماوم التفتي 

العالقــة بــني اجلنســني، والــزوا  حتديــدا يكفــى أن نــذور مــا قالــه بــولس ىف إحــدى رســائله وخبصــوص 
وجني معنيــون ابلــرب ويـــ" يرضــونه، وأمــا املتزوجــون فمعنيــون ابلــدنيا، أى ويـــ" مــن: "إن غــري املتــز 
إذ وــاد بــولس أن يشــرع التبتــل  .(34ةةة 33: 7الرسةةالةاألوىل إىل الكورنثيةةون، ) يرضــون زوجــا م"

. وهــو األمــر الــذى وانــت نتيجتــه احلتميــة هــى (8: 7الرسةةالة األوىل إىل الكةةورنثيني، ) "للجنســني 
إقـرار الـزوا ، ولكـن  إىلوبـرغم انـه يصـل خـالل الرسـالة نفسـها  ري بـال أدىن شـت.فنـاء اجلـنس البشـ

ذلت ابعتباره شـر  بـد منـه، وعلـى أنـه اختـزال للكمـال   منـاص منـه: "مـن ايـري للرجـل أ  يلمـس 
 وأن يكـــون للمـــرأة رجـــل"امـــرأة، ولكـــن لكـــى يتجنـــب الوقـــوع ىف الـــزا  بـــد أن يكـــون للرجـــل امـــرأة 

. ىف هـذه الرسـالة نشـعر ةن املبـاد  املسـيحية الصـرحية (3ةة2:  7ىل إىل  الكورنثيون،الرسالة األو )
تضــع" وتتحــرث مقأبــة مــن الواقــع. إنــه نــوع مــن التنــازل الواضــأ. فمــن وجهــة نرــر املســيحية، لــيس 
الزوا  حاًل قائماً على أساس من مبدأ ولكنه حـل فرضـه الواقـع " أن تتجنـب الـزا". وأمـا مـن وجهـة 

اإلســالمية، فهـو حــل وسـطى قــائم علـى أســاس رصـني، ومبــدأ راسـ  يعصــم ضـمري املســلم مــن  النرـر
 هذا الفصام الروحاين، إذ يضمن له ضبط اجلسد، ولكن مع حسن رعايته.

وإذا وانت مؤسسة الزوا  قد تقرر إعاد ا إ  املسيحية وإ  الشيوعية املادية، فإن بدايتها  
بدأت يف املسيحية من مطلب العفة الكاملة، وبدأت يف املادية  وانت خمتلفة يف وال احلالني: فقد

من مطلب احلرية اجلنسية الكاملة. وقد جعلت املسيحية الزوا  من الشعائر املقدسة، بينما حولته 
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املادية إ  عقد اتفاق، ويف بع  احلا ت إ  عقد ربي خيضع ملراسيم معينة. ولكن تبقي املسافة  
كاثوليكي والزوا  املدين. وأساس ا ختال  هو الطالق. فالزوا  املقدس   وبرية بني الزوا  ال

ميكن حل عقدته ابلطالق وأ  أصبأ جمرد عقد اتفاق. ومن احية أخرى، الزوا  الذي   ميكن 
َِ سيفقد صفته ابعتباره عقد اتفاق عندما يصبأ شي ًا مقدساً، وهو أمر    حل عقدته مطلقًا

 .(38)له. يوجد وضعي مستعد لقبو 

وأما الزوا  اإلسالمي فقد وحد هذين النوعني من الزوا ، فهو زوا  ديين ومدين. أي أنه 
عقد اتفاق يتم يف حفل ديين يف الوقت نفسه. والذي يعقد الزوا  "رجل دين" وموظ" يف الدولة، 

رة، ا ثنان يف ش ص واحد. وألن يف الزوا  اإلسالمي صفة العقد، لذلت ميكن حله عند الضرو 
فالطالق مسموح به ألسباب تقتضيه. وقد أعترب الني )ص( الطالق "أبغ  احلالل عند هللا"، 
وهذا تفكري ديين وأخالقي معاً. ومن مث، فالزوا  يوذ  حي ملؤسسة إسالمية تستهد  اإلجابة 

وي" علي مشكلة جوهرية: وي" يوفق اإلنسان بني تطلعاته وأشواقه الروحية وبني حاجاته املادية،  
حياف  علي العفة دون أن يت لى عن احلب، وي" يضبط احلب اجلنسي حليوان ميكن أن يكون 
إنساًا ولكنه   يستطيع أن يكون مالواً. هذا اهد  اجلوهري هو هد  إسالمي يف صميمه. 
 وهنا ميكن مقارنة الزوا  ابلعدالة، و ا من خصائص اإلسالم، ووجه املقارنة أهنما فكرنن تنطو ن
علي قدر من ايشونة الراهرية، ولكنهما يوفران لإلنسان حياة أوثر صفاء وأوثر استقامة من 

 .(39)معادهما املسيحي، وأعين بذلت العزوبة واحملبة العامة. 

هـــــذه احلقيقـــــة مفكـــــر غـــــرىب منصــــ" هـــــو "تـــــور أنـــــدر " فيقـــــول: "إن املفهـــــوم  إىلويفطــــن  
ستحيل التحقيـق و  ميكـن ألى رجـل عاقـل أن يوافـق الكاثوليكي لألخالق اجلنسية مفهوم ضيق وم

عليـــه. ألنـــه حســـب هـــذا املفهـــوم قـــب ا متنـــاع مطلقـــا عـــن وـــل لـــذة جســـدية .. ويضـــي" معأفـــا 
ابلتنازل املسيحى حتت ضغط الواقـع التـارخيى: "أن األخـالق املسـيحية يف العصـور الوسـطي جتـاوزت 

لغريــزة اجلنســـية. ووانــت األخطـــاء املرتكبــة يف هـــذا التنســت القــدمي الـــذى ابلــن يف ايطي ـــة املتعلقــة اب
الصدد عبارة عن جمرد خطي ة. ولذلت وان التنكر للمتعـة اجلنسـية   يعـد فضـيلة، ومل يكـن يسـتحق 
التــوبي  يف هــذا الصــدد ســوى ا زد د مــن النســاء بشــكل مفــرط مثلــه يف ذلــت مثــل اإلفــراط يف أى 

التعصــب. وقـد أدان مــارتن لــوثر املصـلأ الكبــري الرغبــة يف شـئ، يف الرهبنــة، ويف التشـدد الــديين، ويف 
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التنسـت ألنـه صــعب التحقيـق، وألن لـذة اجلســد   تقـاوم، وقــد دلـل علـى رأيــه ةن يسـوع املســيأ مل 
 . (40)  يوص ابلرهبنة أو التبتل بل على العكس فقد أداهنما".

 ساسيان ؛وضد اهتام هيجل بتغلب احلسية على اجلنة والنار، مثة حتفظان أ  

: وهـــو أن ايطـــاب ابحملسوســـات ىف أمـــر اليـــوم اآلخـــر لـــيس مقصـــورا علـــى العقيـــدة أوهلمةةةا مبةةةدئىــــ 
اإلسالمية، ألن األنبياء والقديسون ىف مجيع األد ن الكتابية قد متثلوا النعيم احملسـوس ىف رضـوان هللا 

لأاتيـل والـدعوات..  " ووضعوه على هذه الصفة ىف وتب العهد القدمي، والعهـد اجلديـد، وىف وتـب ا
ففــى العهــد القــدمي يصــ" أشــعياء يــوم الرضــوان ىف اإلصــحاح ايــامس والعشــرين مــن ســفره فيقــول: 
يضع رب اجلنود جلميع الشعوب ىف هذا اجلبل وليمة بائن: وليمة مخر على درى بـائن مم ـة: رى 

طـاء املغطـى بـه علـى  مصفى ويفىن ىف هذا اجلبل وجه النقاب. النقـاب الـذى علـى وـل الشـعوب والغ
 (.41)البد وميسأ السيد الرب الدموع من ول الوجوه "  إىلول األمم، يبلن املوت 

وىف العهـــد اجلديـــد يقـــول يوحنـــا اإلهـــى: " بعـــد هـــذا نرـــرت وإذا ابب مفتـــوح ىف الســـماء والصـــوت  
هـــذا. هنــا فةريــت مـــا   بــد أن يصـــري بعــد  إىلاألول الــذى بعتــه وبـــوق يــتكلم معـــى قــائال: اصـــعد 

وللوقت صرت ىف الروح، وإذا عرش يعرض علـى ىف السـماء وعلـى العـرش جـالس. ووـان اجلـالس ىف 
املنرر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قـزح حـول العـرش ىف املنرـر شـبه الزمـرد وحـول العـرش أربعـة 
وعشــرون عرشــا. ورأيــت علــى العــروش أربعــة وعشــرين شــي ا جالســني متســربلني بثيــاب بــي  وعلــى 

م أواليــل مــن ذهــب، ومــن العــرش خيــر  بــروق ورعــود وأصــوات، وأمــام العــرش ســبعة مصــابيأ رةوسـه
ار متقدة هى سبعة أرواح هللا. وقدام العرش حبر زجا  شبه البلـور، وىف وسـط العـرش وحـول العـرش 
أربعــة حيــواات مملــوءة عيــوا مــن قــدام ومــن وراء. واحليــوان األول شــه األســد ، واحليــوان الثــاىن شــبه 

عجـل واحليـوان الثالـث لـه وجـه مثــل وجـه إنسـان، واحليـوان الرابـع شــبه نسـر طـائر. ووـان لكـل منهــا ال
  (.9ة 1: 4سفر رؤت يوحنا، ) "ستة أجنحة وتغطيها العيون من ايار  والداخل..

ومــا وانــت آمــال النعــيم احملســوس تســاور قلــوب القديســني ىف صــدر املســيحية، فضــال عـــن          
 غمار الد اء، ومن أشهر ه و ء األقطاب املعدودين رجل عاش ىف سـور  ىف القـرن عامة العباد بني

الرابع للميالد، وترث بعده تراتيـل مقـروءة يتغـىن هبـا طـالب النعـيم وهـو القـديس إفـرامي الـذي يقـول ىف 
إحـدى هـذه الأاتيـل: "ورأيــت مسـاون الصـاحلني .. رأيــتهم تقطـر مـنهم العطــور ويفـوح مـنهم العبــري، 
تزينهم ضفائر الفاوهة والرحيان .. وول من ع" عن مخـر الـدنيا تعطشـت إليـه مخـور الفـردوس، ووـل 
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من ع" عن الشـهوات تلقتـه احلسـان ىف صـدر طهـور". وقـد اتفـق أحبـار املغـرب وأحبـار املشـرق ىف 
ة وص" النعيم هبذه الصفة، فقال القديس أرنيوس أسق" ليون ىف القـرن الثـاىن أن السـيد املسـيأ أنبـ

يوحنا اإلهي أنه : "ستةتى أ م يكون فيها وـروم لكـل ورمـة منهـا عشـرة آ   غصـن، ولكـل غصـن 
عشـــرة آ   فـــرع، ولكـــل فـــرع عشـــرة آ   عســـلو ، ولكـــل عســـلو  عشـــرة آ   عنقـــود، ولكـــل 

(.42) ايمر مائتني ومخسة وسبعني رطال"عنقود عشرة آ   عنبة، وتعصر العنبة منها فتدر من 
 

تفســريات الشــراح وميــول  إىل: حيــث أن تلــت احلســية املتداولــة عــن اإلســالم ترجــع رخيةةىواثنيهمةةا ات
نصوص القرآن، وهو ما يعأ  به توماس وارليل مؤودا : " إن القـرآن قـد أقـل جـداً  إىلالفقهاء،   

اجلنــة والنـــار، ووــل مــا فيـــه عــن هــذا الشـــةن إميــاء وتلمــيأ، وإيـــا  إىلمــن إســناد احلســـيات واملــاد ت 
ملفســرين والشــراح الــذين مل يأوــوا لــذة حســية و  متعــة شــهوية حــت أحلقوهــا ابجلنــة، و  عــذاابً بــدنيا ا

النار. مث   تنسـوا أن القـرآن جعـل أوـرب مـالذ اجلنـة روحانيـاً إذ قـال:  إىلوأملاً جسمانياً حت أسندوه 
 ــا ىف نرـر وــل عاقــل  "وقـال هــم خزنتهـا ســالم علـيكم طبــتم فادخلوهــا خالـدين"،  فالســالم واألمـن

أقصـى أمــاىن املــرء وأعرــم املــالذ قاطبــة، والشــىء الـذى عبثــاً يتلمســه اإلنســان ىف احليــاة الــدنيا. وقــال 
أيضـــاً: "ونزعنـــا مـــا ىف صـــدورهم مـــن غـــل إخـــوااً علـــى ســـرر متقـــابلني" وأى رذيلـــة أخبـــث مـــن الغـــل 

 . (43)التصاىف؟ " مصدر احملن واملصائب والنقم واآلفات؟ وأى شىء أهنة من التآل" و 

فنــرى أن  مــة التعــدد  الرسةةول الكةةرد حممةةد "ص"، إىلوأمةةا فيمةةا يتعلةةق االهتةةام املوجةة  
يوذ  املسيأ عليه السالم الذى عاش وراهـب ةوثـر  إىل  نرخيى لنبوته،  إىلتنطلق من قياس اختز 

تــه علــى األرض ممــا عــاش وإنســان، ومــا وــان نــىب دعــوة ةوثــر ممــا وــان صــاحب شــريعة، ووانــت حيا
ــــه ممتــــدة  خاطفــــة وغامضــــة، ووــــان مــــيالده معجــــزة تتجــــاوز مــــةلو  البشــــر، ةوثــــر ممــــا وانــــت حيات
ومشـــهودة أو مـــيالده طبيعيـــا والبشـــر، وهـــذا هـــو الفـــارق العميـــق بـــني مثـــال املســـيأ ومثـــال حممـــد ىف 

را ورسـو ، ميالده وحياته ونبوته، فقد ولد حممد "ص" طبيعيا، وعـاش حيـاة ممتـدة إنسـاا وـامال، بشـ
داعيـــا وحاومـــا، أاب وزوجـــا، ألن هللا أراده خـــام األنبيـــاء والرســـل، ومشـــرعا لإلنســـانية ولهـــا.  وهـــذا 
الفارق هو ما تدروة ببصرية افذة مؤرخة األد ن املعاصرة وارين أرمسأونج فتقول : " إذا حنـن ترونـا 

ملشــاعر وذات أبعــاد مروبــة. فهــو توقعاتنــا املســيحية للقداســة جانبــاً، فســنجد حممــداً ش صــية قويــة ا
خيتلــ" وـــل ا خــتال  عـــن ش صـــية املســيأ املثاليـــة ايارقــة للطبيعـــة ومـــا يرهرهــا اإلةيـــل .. فهـــو 
ش صــية شـــديدة اإلنســـانية،   تشـــبه شـــ وص القديســني املســـيحيني، بـــل متاثـــل أوثـــر ش صـــيات 
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اس وإســحق الــذين مل يكونــوا التــوراة اليهوديــة النابضــة ابحليــاة مــن أمثــال موســي وداود وســليمان وإليــ
 .(44)قديسني بل وانوا مفعمني ابحليوية 

ويؤود "تور أندر " على هذا الفهـم قـائال : "  قـب احلكـم علـى النـي حممـد "ص" حسـب 
مفهومنـا األخالقــي ـ أى املفهــوم الغــرىب ـ ولكــن حســب أخالقــه الــت أعلنهــا حــت ميكــن فهــم رأيــه يف 

عـــر  علـــى عـــادات اجلزيـــرة العربيـــة قبـــل اإلســـالم .. و  قـــب أن هـــذا الصـــدد، ومـــن مث قـــب أن نت
نعجــب إذا وانــت هــذه األخــالق اجلنســية الــت حنكــم عليهــا بطبعنــا ذات مســتوى متــدن، فلقــد وــان 
تعدد الزوجات أمـراً شـائعاً، وقـد وـان عـدد النسـاء يف أحيـان وثـرية يتجـاوز مـا يكفـي ملتعـة اإلنسـان.  

لـت حـددها، وأنـه حـاول أن يقلـص بتشـريعه احلريـة القصـوى للممارسـة أن حممد التـزم ابحلـدود ا وما
 .(45)اجلنسية. ولقد حاول بطرق عديدة أن يدخل مفهومًا أوثر أخالقية يف الزوا " 

والـــذى يطلـــق املبشـــرون  زواج الرسةةةول حممةةةد "ص" مةةةن زينةةةب بنةةة  جحةةةشخبصةةةوص و 
أخـذ برقــاب رجـل شـهواىن حنـو أنثــى واملستشـرقون ييـاهم العنـان حـني يتحــدثون عنـه وزلـزال عـاطفى 

ابريســية ابرعــة اجلمــال رآهــا لتــوه فوقــع ىف حبائلهــا ألول وهلــة، ووةنــه مل يرهــا مــن قبــل، ووةنــه رجــل 
نــوع مــن  إىلحانــة لــيس ىف عاملــه إ  ايمــر والنســاء. و  مــراء ىف أن هــذه العناصــر التشــويقية تنتمــى 

ة.  فاألدب اإلستشراقى قد نسج مما ورد يف بع   األدب املس"، بقدر ما تبعد عن احلقيقة التارخيي
وتب السرية والكثري من األحاديث الضـعيفة وأحاديـث اآلحـاد الـت يهواهـا املتعصـبون، قصـة تصـور 
زينب ساعة رآها الني وهى : " نص" عارية أو تكاد، وقد انسـدل ليـل شـعرها علـى اعـم جسـمها 

فـتأ ابب بيـت زيـد لعـب اهـواء ةسـتار غرفـة زينـب  الناطق مبا يكنه من ول معـاين اهـوى. وأنـه حـني
ووانـت ممـددة علـى فراشـها يف ثيـاب نومهـا، فعصـ" منررهـا بقلـب هـذا الرجـل الشـديد الولـع ابملـرأة 

. وأمثـال هـذه الصـورة الـت (46)ومفاتنها، فكتم ما يف نفسه وإن مل يطق الصرب على ذلت طويالً بب. 
ويف در مــنجم ويف واشــنطن إيــرفنج ويف  مــانس وغــريهم مــن  أبــدعها اييــال وثــري، تراهــا لــدى مــوير

 املستشرقني واملبشرين.
ونتوقــ" قلـــيال عنـــد هــذه القصـــة وخصوصـــا عنــد العـــرض الـــذى قدمــه هـــا د. حممـــد حســـني   

هيكل ىف وتابه القيم "حياة حممد" إذ يقول: " ما يرويه التاري  احلق عن قصـة زينـب، هـو أن حممـدا 
زيد، فةم أخوها عبد هللا بن جح  أن تكون أخته وهى قرشية هامشيـة وهـى قد خطبها على مو ه 

فوق ذلت ابنة عمة الرسول، حتت عبد رق اشـأته خدقـة مث أعتقـه حممـد، ورأى يف ذلـت عـاراً وبـرياً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



علـى زينــب. ووــان ذلـت عــاراً حقــا عنـد العــرب وبــرياً، فلـم تكــن بنــات األشـرا  الشــريفات ليتــزوجن 
قـــوا. لكـــن حممـــداً يريـــد أن تـــزول مثـــل هـــذه ا عتبـــارات القائمـــة يف النفـــوس علـــى مـــن مـــوال وإن أُعت

العصبية وحدها، وأن يدرث الناس مجيعا أن   فضل لعرم علـى أعجمـي إ  ابلتقـوى. "إن أوـرمكم 
عنــد هللا اتقــاوم". وهــو   يــرى أن يســتكره لــذلت امــرأة مــن غــري أهلــه. فلــتكن زينــب بنــت جحــ  

تمــل هــذا ايــرو  علــى تقاليــد العــرب، وهــذا اهــدم لعادا ــا، معرضــة يف ذلــت بنــت عمتــه هــى الــت حت
عما يقول الناس عنها مما ختضي باعـه. ولـيكن زيـد مـو ه الـذى تبـين، والـذى أصـبأ حبكـم عـادات 
العــرب وتقاليــدها صــاحب حــق يف أن يرثــه وســائر أبنائــه ســواء، هــو الــذى يتزوجهــا فيكــون مســتعداً 

شــارع احلكــيم لألدعيــاء الــذين اختــذوا أبنــاء. وليبــد حممــد إصــراره علــى أن تقبــل للتضــحية الــت أعــد ال
زينب ويقبل أخوها عبد هللا ابن جح  زيدا زوجا ها، ولينزل يف ذلـت قولـه تعـا : "ومـا وـان ملـؤمن 
و  مؤمنة إذا قضي هللا ورسوله أمراً أن يكـون هـم ايـرية مـن أمـرهم ومـن يعـص هللا ورسـوله فقـد ضـل 

 مبينا". ومل يبق أمام عبد هللا وأخته زينب بعد نزول هـذه اآليـة إ  اإلذعـان، فقـا  : رضـينا   ضال 
زوجهـا مل يسـلس  إىلرسول هللا. وبين زيد بزينب بعد أن ساق الني إليهـا مهرهـا. فلمـا سـارت زينـب 

عليهـــا رق.  لـــه قيادهـــا و   ن إابةهـــا، بـــل جعلـــت تـــؤذى زيـــدا وتف ـــر عليـــه بنســـبها وةهنـــا مل قـــر
النــي غــري مــرة مــن ســوء معاملتهــا إ ه، واســتةذنه غــري مــرة يف تطليقهــا، فكــان النــي  إىلواشــتكي زيــد 

قيبـــه: "أمســـت عليـــت زوجـــت واتـــق هللا ". لكـــن زيـــداً مل يطـــق معاشـــرة زينـــب وإابءهـــا عليـــه طـــويالً 
 .(47)فطلقها. 
يضـرب مـثال حيـا علـى املسـاواة هنا تبـدو القصـة طبيعيـة، ىف اعتقـادا، فمحمـد أراد أن  إىلو 

اإلنسانية املطلقة ىف اإلسالم بل وىف أحد أخص األمور عند الناس وأوثرها أتثرا وخضوعا ملا بينهمـا 
من فروق، إذ أن وثريا من الناس املتفاوتني شةا ىف عصرا مثال، قد ينشة بيـنهم مـن الصـداقة واملـودة 

مصــاهرة الصــديق األعلــى منــه  إىلإلجتمــاعى يتطلــع مــا قعــل الفقــري أو غــري ذى النســب أو املروــز ا
اعتمادا على هذه املودة، فإذا ما حاول ذلـت فعليـا فإنـه يواجـه الصـدمة الشـديدة ىف أغلـب األحيـان 

النســب الــذى تقــ" دونــه  إىلألن النــاس يعتــربون املــودة اإلنســانية نــوع مــن التعــاط" الــذى   يرقــى 
غـري املـربر  إىلوسر هذه الدائرة من ايصوصـية املزيفـة والتعـاملوانع وايصوصيات ب. لقد حاول حممد  

بني املسلمني، فإذا ابحملاولة تنهزم أما الطبيعـة اإلنسـانية لـدى زينـب نفسـها، فهـى تـرف  ىف البدايـة، 
وأخيهــا وــذلت، مث هــى تتــةىب وتتمنــع ىف النهايــة. وعنــدما وــان الطــالق بينهــا وزيــد إعــالا عــن فشــل 

اواة ، فــإن حممــد وإبهــام مــن هللا اعتربهــا فرصــة   لــزوا  املتعــة مــن زينــب ومـــا تكتيكــى حملاولــة املســ
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يتقول امل رصون، ولكن لتشريع جديـد يقـنن عالقـة النـاس بـرابئبهم وينفـى شـبهة التحـرمي عـن الـزوا  
بزوجـا م إذا مـا طُل  قــَن مـنهم، ذلـت أن التشــريع للنـاس وـان هــو اهـد  األبـرز واملعــىن احلقيقـى اجلــاد 

ياة حممـد، وإذا وـان طـالق زيـد مـن زينـب فـو ت عليـة فرصـة لتكـريس املسـاواة املطلقـة، فـإن زواجـه حل
 هو هبا مينحه فرصة لتشريع الزوا  من زوجات الرابئب.

وإذا وان بع  املتقولني على النىب يدعون أن زينب وانت قد وقرت ىف نفس الرسـول، وانـه   
تعــذب برغبتــه فيهــا ومــن مث أذن لــه ابلــزوا  منهــا بعــد قــد علــم ذلــت جلــت حكمتــه فلــم يــرد لــه أن ي

طالقهــا استشــهاداً ابآليــة القرآنيــة : " وإذ تقــول للــذى أنعــم هللا عليــه وأنعمــت عليــه أمســت عليــت 
ــــة   يــــربر هــــذا  ــــه" فــــإن التفســــري الصــــحيأ لآلي زوجــــت، واتــــق هللا، وختفــــى ىف نفســــت مــــا هللا مبدي

ابلقصــة ىف اجتاههــا الصـحيأ . . " ولعــل أصــأ تفســري ا ستشـهاد ومــن مث هــذا التقــول، بـل يــذهب 
هذه اآلية فيما ذُور من آراء هو ما جاء عن على ابن احلسـني، اإلمـام زيـن العابـدين رضـي هللا عنـه، 
وهــو أن هللا تعــا  وــان أعلــم نبيــه أن زينــب ســتكون مــن أزواجــه، فلمــا شــكاها إليــه زيــد قــال لــه: " 

ي منــه يف نفســه مــا أعلمــه هللا بــه مــن أنــه ســيتزوجها، ممــا هللا أمســت عليــت زوجــت واتــق هللا " وأخفــ
عـن الزهـري  –األسـوارى  –مبديه ومرهره بتمام التزويج وطالق زيد ها. وروي حنوه عمرو بـن فائـد 

.. ويوضأ هذا أن هللا مل يبـد مـن أمـره معهـا غـري زواجـه هـا..  ومثـة حجـة منطقيـة شـديدة األ يـة ىف 
يقال : "رآها فةعجبته، وهي بنت عمته ومل يزل يراها منذ ولدت، و  وـان  هذا السياق .. إذ وي"

النسـاء حيتجـنب منـه صـلي هللا عليــه وسـلم وهـو زوجهـا لزيـد ؟. وإيــا جعـل هللا طـالق زيـد هـا وتــزويج 
النـي صــلي هللا عليــه وســلم إ هــا، إلزالـة حرمــة التبــين وإبطــال ســنته، ومـا قــال عــز وجــل : " مــا وــان 

أحـــد مـــن رجـــالكم" وأضـــا  جـــل شـــةنه : " لكـــيال يكـــون علـــى املـــؤمنني حـــر  يف أزوا   حممـــد أاب
 .(48)أدعيائهم". 

ولعــل الــدليل العقلــى علــى صــحة هــذا التفســري، ميكــن اوتشــافه مــن خــالل اإلعمــال الــدقيق 
للمــنهج التــارخيى النقــدى الــذى قعــل حيــاة حممــد ىف وــل أطوارهــا وســياقا ا مــدخال طبيعيــا لعالقتــه 

رأة، ومــا يفهــم هــذه احليــاة الشــاملة ىف إطــار دوره وأثــره ىف نريــ  قومــه، فلــو وــان حممــدا شــهوانيا ابملــ
حقــا، وحســبما انتبــه تومــاس وارليــل حمتجــا ومــدلال : " فمــا وــان مالقيــا مــن أول ــت العــرب الغــال  

 وعشــرين تـوقريا واحأامــا وإوبــارا وإعرامــا، ومــا وــان ممكنــه أن يقــودهم ويعاشــرهم معرــم أوقاتــه ثــالاث
حجــة وهــم ملتفــون بــه يقــاتلون بــني يديــه وقاهــدون حولــه. لقــد وــان ىف هــؤ ء العــرب جفــاء وغلرــة 
قـــادة صـــعاب الشـــكيمة، فمـــن قـــدر علـــي 

َ
وابدرة وعجرفـــة، ووـــانوا محـــاة األنـــو  أابة الضـــيم ُوعـــر امل
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مـا أبصـروا فيـه  ر ضتهم وتذليل جانبهم حت رض وا له واستقادوا، فـذلكم وأمي هللا بطـل وبـري، ولـو 
 .(49)من آ ت النبل والفضل ملا خضعوا له و  أذعنوا. ووي" وقد وانوا أطوع له من بنانه؟. 

ومن جانبنا خضع القضية ملنطق بسيط جوهره أن حممدا مل يكن نبيا فقـط، بـل وـان الـزعيم  
أن حيقـق الثـراء السياسى حاوم املدينة، وقائـد اجليـوش. ومـن مث فقـد وانـت لـه السـلطة والقـدرة علـى 

أى مــدى يريــد. ومــن املفــأض أن رجــال عاشــقا للنســاء إيــا يقــوم لــيال وهنــارا  إىلوالــأ  ألهــل بيتــه 
على ز دة هذا الثراء ألجـل أن تزيـد حروتـه لـدى النسـاء، ويـزددن إعجـااب بـه، فالنسـاء ىف وـل بـالد 

لســلطان. غــري أن الثابــت ىف  الــدنيا، وىف وــل دورات التــاري  إيــا يُقبلــون علــى ذى املــال، وصــاحب ا
ول وتب السرية، وما يعأ  به املستشرقني أنفسهم، حى املغرضني منهم، أن حممدا مل يكـن يسـعى 

درجــة مؤرقــة دفعــتهم  إىلحتقيــق احليــاة الرغــدة لزوجاتــه حــت أهنــم عــانوا مــن زهــده  إىلالثــراء، و   إىل
تغيــري أوضـاعهم. وبـد  مـن تــدليلهم أو إلعـالن الغضـب والثـورة علـى يــط حيـا م املتقشـ" أمـال ىف 

مطالبهم، مل يكـن مـن النـىب األمـني سـوى أن يهـددهم ابلطـالق ردا علـى ثـور م، مطالبـا  إىلإجابتهم 
إ هم ـ فيما سجله القرآن الكرمي ـ اب ختيار بني مصاحبته وما هو حاله املعروفة لديهم، أو التسريأ 

ا عنـــه، وهــى قصـــة معروفـــة نـــزل فيهـــا قـــرآن وـــرمي عاشـــها إبحســان لكـــى يتمتعـــوا بثمـــرات الـــدنيا بعيـــد
صــحابته ومحــوه حلرــة بلحرــة، وترويهــا وتــب الســرية، وىف أحــداثها، ود   ــا علــى الســواء   تلمــأ 
ســـوى نـــي صـــاحب رســـالة خيضـــع حياتـــه ملتطلبـــات رســـالته، و  قعـــل رســـالته أبـــدا مطيـــة لشـــهوته، 

 فكذب املت رصون.
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 املبحث الثاىن:

 العامل حميطا .. جهاد حضارى
   

تؤسـس عقيـدة "التوحيـد" اإلسـالمى ملفهـوم "الــذات اإلنسـانية املسـت لفة"  والـت متثـل نوعــا 
مــن التوفيــق بــني عبوديــة اإلنســان د، وســيادته علــى الكــون ولــه. بــل أهنــا جتعــل مــن هــذه العبوديــة 

، إذ حتفـــ  للفـــرد اإلنســـاين حضـــوره ىف الكـــون وأولويتـــه علـــى ايالئـــق وافـــة، شـــرطا لتلـــت الســـيادة
إسقاطه  إىلولكنها تبقى هذا احلضور ىف ظل هللا وىف إطار عهد است الفه،   تتنكر له و  تسعى 

من عليائه أو ا دعاء مبوته. فالـذات املسـت لفة هنـا مبثابـة نـوع مـن الأشـيد ملفهـوم "الـذات املطلقـة" 
ى الغرىب، والذى صاغته النزعة "اإلنسانية" املتطرفة الت ادعت، ىف ذروة عصر التنوير، مبروزية فىالوع

اإلنســان ىف الوجــود، ومشــرع لنفســه ورقيــب علــى ذاتــه وصــاحب حــق مطلــق ىف اهيمنــة علــى هــذا 
اإلضــرار بنفســه ومــا جتســد ىف تناقضــات احلــروب العامليــة /  إىلالكــون الواســع، حــت لــو أدى ذلــت 

إهــدار اإلنســانية املغــايرة عــرب الـروح الكولونياليــة الزاعقــة ىف القــرنني املاضــيني والــت مل  إىلوربيـة، أو األ
اإلنســانية غــري األوروبيــة، أو حــت تــدمري الطبيعــة ابســتنزا  طاقا ــا ومــا هــو  تتوقــ" عــن اســتغالل
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هـذه، فـإن هللا غـري موجـود  الـذات اإلنسـانية املطلقـة إىلاملآل منذ هبت الثورة الصناعية. إذ ابلنسـبة 
 أصال، أو أنه قد مات مع بزوا اإلنسانية اجلديدة املتوجة بسي" العقل البتار. 

وحسـب هــذا الفهـم يعكــس مفهـوم "الــذات املسـت لفة" تصــاحلا بـني األرض والســماء، أو           
الســماء،   ىلإبـني عـاملى الغيـب والشـهادة، فـال حيـرم اإلنسـان مـن أن يقـ" علـى األرض وهـو يتطلـع 

الســــماء وهــــو يقــــ" علــــى األرض. ومــــا ميثــــل تصــــحيحا لـــــ "عهــــد  إىلومــــا   حيرمــــه مــــن التطلــــع 
ا ســت ال " املمنــوح مــن هللا  الواحــد األحــد مطلــق التنزيــه، لإلنســان الكــائن علــى هــذه األرض، 

مــز والـذى يفهمـه اإلسـالم ابعتبـاره عهـد شـامال يضـم البشـرية ةسـرها، إذ املسـت ل" هـو اإلنسـان ر 
اإلنسانية ولها.. قبائلهـا، وشـعوهبا، وأممهـا،   قبيلـة أو شـعب أو أمـة بـذا ا وهـو الفهـم الـذى يتفـق 
وجـوهر الـدين التوحيــدى الـذى يعـدو اإلســالم طبعتـه الثالثــة املنقحـة، وشـريعته اجلامعــة ايامتـة، وهــو 

 السابقتني ؛الفهم الذى أوجب نزول اإلسالم أصال لتجاوز مةزقني أساسيني ىف الشريعتني 

ـ ففى اليهودية وان الفهم القبلى لأللوهية مبطال لشمول العهـد ألهنـم قلصـوا طرفـه الثـاىن /  
اإلنسان .. فعندما استةثر بنو إسـرائيل مبلكيـة العهـد، فـإهنم قـد أبطلـوه ىف اللحرـة نفسـها إذ نسـفوا 

 إطاره وهو "إنسانيته". 

لأللوهيـة مشـوها لـروح العهـد ىف املسـيحية،  ـ وىف املسـيحية وـان الفهـم اإلشـراقى / الغنوصـى
إذ عنــدما ألــه النصــارى عيســى، وجعلــوه أقنومــا وــامال مــن أقــانيم ثــال  هنائيــة ىف "الــذات اإلهيــة "، 

 فإهنم قد أبطلوا العهد أيضا إذ شوهوا طرفه األول املانأ / هللا إذ نسفوا جوهره وهو "مطلقيته". 
لعرب فكان واضحا أنه وحى هللا مطلق التنزية، وأما اإلسالم ومن حلرة نزوله على ا 
العاملني.. هكذا قال القرآن .. وهكذا دعا حممد ..  وحت عندما توفاه هللا، وان قد  إىلورسالته 

استقر ىف ضمري املسلمني وةمة وليدة أهنا "أمة النىب" أى قومه فقط، وأما أمة اإلسالم فهى العامل  
أحسن ايلفاء األولون فهم جوهر العهد فلم يتوانوا عن تنفيذ  وله حيث وان اإلنسان ويكون. وقد

ول البشر واألمم،   من أجل فرض اإلسالم على الناس، بل   إىلبنوده، وحماولة إبالا الدعوة 
لتمكينهم من ا ختيار الصحيأ ما وان يقضى أو  حترير إراد م ممن حيكموهنم، مث عرض الرسالة 

 عليهم. 
األوائـــل هبـــذه املهمـــة ىف مواجهـــة أمـــم عريقـــة، وإمرباطـــور ت جبـــارة،  وقـــد هنـــ  املســـلمون 

وجيوش جرارة، فلم يرهبوهم، ألهنم  حتلوا ابلشجاعة الت يوفرها هم اإلسالم ، واإلصرار الـذى ميليـه 
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عهد ا سـت ال  والـذى يصـوا فهمـا رائقـا ملعـىن "اجلهـاد" ومبنـاه، عنـدما يقـيم ذلـت التـوازن الرائـع 
طـرىف الثنائيـة الوجوديـة األساسـية "احليـاة واملـوت". فاجلهـاد ىف اإلسـالم مشـروع إنسـاىن  والدقيق بني

ــــا عــــن طهار ــــا وســــالمتها  ــــنفس لردهــــا عــــن ضــــعفها وشــــهوا ا حبث حضــــارى شــــامل يبــــدأ جبهــــاد ال
وخالصــها مــن النفــاق وا زدواجيــة ليتســىن هــا أفضــل ممارســة لعهــد ا ســت ال  الــذى يبقــى رســالة 

، وعمـــل واجــب علــى أصـــحابه. ومــن مث تصـــبأ حليــاة اجملاهــد قيمـــة ىف ذا ــا، فهـــى مقصــودة لــذا ا
املـــوت عـــرب اجلهـــاد "العســـكرى"، بـــل رويـــزة إلعـــادة صـــياغة عـــامل الشـــهادة  إىلليســـت جمـــرد مـــدخل 

الـــدنيوى/ الـــواقعى/ اإلنســـاين علـــى النحـــو الـــذى يُرضـــى هللا، فـــإذا مـــا حتـــدى طواغيـــت البشـــر هـــذه 
تحرير إرادة اإلنسان من الرلم وا غأاب واجلرب على هذه األرض. وهنا يُقبـل الرسالة يكون قتاهم ل

املسلم على اجلهاد واثق ايطى، رابط اجلةش صبورا،   يهمه من أمر دنياه شىء مبجـرد أن يسـتعيد 
تصـوره الكلـى والشـامل للوجــود املـوزع بـني عــامل الشـهادة وعـامل الغيـب. فــإذا وـان معانيـاً ىف شــاهده، 

غيبه مزهر مثمر مورق واعد ابجلنة والفالح،   ينفت عنه يقينه الكامل ىف النصر اإلهـى الـذى فإن 
ــن املقهــورين مــن التحــرر واملشــاروة ىف إعمــار الوجــود، فــإذا مل يــتمكن مــن النصــر، وــان لــه ثــواب  مُيك  

و تعقــل، املــوت "الشــهادة" مــن دون تــردد أ تفضــيل إىلالشــهادة. ومــن مث فاملســلم الصــحيأ   ينــزع 
 ولكنه يرضى به فقط إيثاراً د وعند الضرورة القصوى. 

ولعل هذا الفهم العميق، واملمارسة اإلقابية للجهاد  ا اللذين أوسبا مجاعة املؤمنني ىف دولة 
"املدينة" الشجاعة الكافية لفتأ اجلزيرة العربية ولها والقضاء املربم على الوثنية، مث مكن الدولة / 

جمرد عاصمة ها، من فتأ البالد والشعوب  إىلبية انطالقا من "املدينة" الت انكمشت األمة العر 
حدود األمة اإلسالمية اآلن، عرب نوع من  إىلاجملاورة ىف الشام ومصر والعراق وفارس وصو  

ا وتساح الديىن، والثقاىف، والسياسى، والعسكرى أى الفتأ احلضارى الشامل، ىف دورة خصيبة 
 إىلدورات التاري  احلضارى... حتولت اجلزيرة العربية معها من فراا حضارى موح ،  من أنضر

  ومن هنا نبدأ .. مروز حضارى مشع وجاذب وملهم ىف حنو القرن أو أقل ...

 
 

 اإلسالم تقدد: إنسانية 

ضرورة التفريق بـني البشـر إذ ختتلـ" منـاحى تطلعهـم، وحروـة أف ـد م،  إىليؤدى تفر ق اآلهة 
التعصــب ملــا آمــن بــه واختــذه إهــا لــه. وىف ذلــت يكمــن  إىلوجهــة قلــوهبم، فيــذهب وــل فريــق مــنهم و 
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جــذر العـــداء، أو العنصــرية الـــت قــد تنـــتج عــن اســـتعالء مجاعــة علـــى أخــرى إبههـــا الــذى تـــراه أقـــوى 
هـم وأعلى وأجدر ابلعبادة مما سواه. وأما وحدة اإلله فهى ـ على العكس ـ توحد منـازع اجلميـع، جتمع

والعقيــدة  علـى قبلـة واحـدة، وغـا ت متقاربـة، ورمبـا حيــاة مشـأوة ترـل اجلميـع عبـادا لإللـه الواحـد. 
اإلسالمية توص" ابلشمول ألهنا تشمل األمم اإلنسانية مجيعا وما تشمل الـنفس اإلنسـانية جبملتهـا 

هـو للسـادة من عقل وروح وجسد. فليس اإلسالم دين أمة واحدة و  هو دين طبقة واحدة، وليس 
املسلطني دون الضعفاء املس رين، و  هو للضـعفاء املسـ رين دون السـادة املسـلطني، ولكنـه رسـالة 

ومـا أرسـلناث إ  وافـة " تشمل بـين اإلنسـان مـن وـل جـنس وملـة وقبيلـة، فهكـذا خاطـب هللا رسـوله:
: " قــل   وهكـذا خاطــب الرسـول حممــد "ص" النـاس يف القــرآن (28سةةبأ : ). للنـاس بشــريا ونـذير"
   .(158األعراف: )ل هللا إليكم مجيعا" أيها الناس إين رسو 

ويف هذا النطاق تعترب نقاط متيز الني استيعااب للسابق من الشرائع وليس رفضاً له: "أعطيت 
".  النـــاس عامـــة .." إىلقومـــه خاصـــة وبعثـــت  إىلمخســـاً  مل يعطهـــن نـــي قبلـــي، وـــان النـــي يبعـــث 

لــت أتتـــى فيهــا شــريعة باويـــة   حتتكــر ألهلهــا طــرق النجـــاة، وإيــا تقــر بتعـــدد فكانــت املــرة األوىل ا
الســبل واملنــاهج والطــرق "الشــرائع وامللــل" ىف إطــار وحــدة الــدين وا حتــاد علــى التوحيــد ىف األلوهيــة 
واإلميــان ابلبعــث والعمــل الصــاا. فتقــيم، هبــذه "التعدديــة"، أســباب الغــىن والثــراء ىف ميــدان احلضــارة 

لثقافـــة، موســـعة بـــذلت مفهـــوم األمـــة احلضـــارى ومضـــموهنا ونطاقهـــا. بـــل لقـــد وجـــدا أئمـــة تفســـري وا
سـبحانه  –القرآن الكرمي يـرون ىف هـذه التعدديـة "احلكمـة" اإلهيـة و"املشـي ة" الرابنيـة مـن وراء خلقـه 

ة و  للنـاس. ومـا هـو ىف تفسـري قـول هللا ســبحانه: "ولـو شـاء ربـت جلعـل النـاس أمـة واحــد – إىلوتعـ
. فا ختالفــــات (1)( 119ة  118)هةةةةوود:  يزالـــون خمتلفـــني إ  مــــن رحـــم ربـــت ولــــذلت خلقهـــم"

ال  العرقيــة، واللغويــة ليســت إ  آ ت قــدرة هللا الــذى: "مــن آ تــه خلــق الســماوات واألرض واخــت
 وليسـت اللهجـات، واأللـوان، واألعـرا ، إ  جمـرد اختالفـات (.22: )الرومألسنتكم وألوانكم..." 

وجعلنــاوم شــعوابً  -شــكلية، عرضــية لغايــة عمليــة:  "  أيهــا النــاسب إا خلقنــاوم مــن ذوــر وأنثــي، 
ألن مجيــع البشــر مــن جــوهر  (2)وقبائــل لتعــارفوا". فــال ف ــر إذن ابللــون أو اب نتســاب أليــة عشــرية 

 واحـــد. وومـــا جـــاء يف حـــديث يرويـــه الب ـــارى: "ولكـــم مـــن آدم، وآدم مـــن تـــراب". بـــل إن النبيـــني
ــون منهــا ســائر النــاس، فهــم أيضــا أشــ اص، وأشــ اص   أوثــر:  أنفســهم مــن ذات الطينــة الــت تك 

                                                
  323 – 1/322. وسنن الدارمي  1/371. وصحيح مسلم  92 – 1/91)حديث صحيح في البخاري . 
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: )األعةرافولتتقوا لعلكم ترمحون؟" "أوعجبتم أن جاءوم ذور من ربكم، على رجل منكم، لينذروم 
)لقـد جـاءوم رسـول  (144)آل عمةران: "وما حممد إ  رسول قد خلـت مـن قبلـه الرسـل" ،  (63

وولمــا حتــد  القــرآن والســنة، عــن . (128آيةةة  9)التوبةةة م، عزيــز عليــه مــا عنــتم ..." مــن أنفســك
اجلنس البشرى، استعمال ولمت "إنسان" أو "آدم" )أبو البشرية( ، فال يفضالن عصبية أو عرقاً ما: 

،   بوصـفه منتسـباً ، اإلنسان بصفة مطلقة، ونوع(4: )التنيا اإلنسان يف أحسن تقومي" "لقد خلقن
 . (3)مة، أو قبيلة، أو أسرة معينة. أل

رسالة اإلسالم إذن عاملية، ألهنا   ختتص بشعب خمتار، و  خيتص هبا شعب و  قومية 
معينة، و  هي حمدودة بزمان أو جمتمع بعينه، وألهنا   تقسم الناس وفقا ألي خالفات موروثة. 

حلرة للفرد. فتقسيم الناس بسبب اللون خالفات   سبيل إ  اوتساهبا أو الت لص منها ابإلرادة ا
يعين عزل قطاع من اإلنسانية خل" سور ليس من صنع اإلنسان، و  ميلت اإلنسان أن يهدمه أو 
يقيمه إبرادته احلرة ب إذ   سبيل إ  تغيري لون اجللد. وتقسيم الناس حبواجز القوميات يعين فرض 

ولدهم عند خط الطول والعرض املعني، أو قدرية عليهم   ميكن ختطيها بسبب من "حادثة" م
بسبب لغة أمها م. وتقسيم الناس بسبب الطبقات ا جتماعية الت ينتمون إليها، وجعل العالقة 
الوحيدة املسموح بقيامها بني هذه الطبقات، هي عالقة الصراع واإلفناء، يعين أن بع  الناس 

طوط التقسيم ا جتماعية يصبحون يف بسبب من حاد  ميالدهم علي هذا اجلانب أو ذاث من خ
جانب احلق أو جانب الباطل بصر  النرر عن إراد م الفردية، ألن احلق هنا متحيز، يعرب عن 
مصلحة ومن مث عن إرادة طبقة بعينها، ويصبأ علي من يريد اإلميان "حبق" هذه الطبقة أن خيون 

 طبقته. 

بقى ىف اإلسالم مؤقتا إذ أن وليهما يعد وحت التمييز الوحيد بني املؤمن وغري املؤمن، ي
ش صًا يساوى مجيع الناس من حيث الكرامة اإلنسانية وقداستها، ولكل منهما  قدرته الطبيعية 

رمبا  (.13: )احلجراتمكم، عند هللا، أتقاوم" على الشت واإلميان. فعندما يزيد القرآن: "إن أور 
ؤمنني ووافرين، وذلت صحيأ، وشر عقيدة تلت قيل أن التقسيم الديين أيضًا يقسم الناس إ  م

الت تقسم الناس إ  مؤمنني "بعقيد ا" ووافرين هبا، مث حترم علي الناس الدخول يف عقيد ا، 
وتقصرها علي جنس بعينه ب هذه العقيدة تتحول إ  شر مستطري إن امتلكت وسائل القوة املادية 

هُنا من تصفية خمالفيها.  ِ ن رسالة اإلسالم تبقى إنسانية حت من هذه الزاوية، ألهنا غري أ الت متَُت  
تعأ  بكل هذه التقسيمات، وتلتزم مبسؤوليات إزاءها .. إذ متنأ ول إنسان حق ا نتماء إليها، 
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فال حرر علي جنس أو لون أو طبقة أو قومية، أو عقيدة، فمن حق ول إنسان أن خيتار إبرادته 
لإلسالم يكتسب وافة احلقوق الت للمسلمني، ويلتزم بكافة واجبا م  احلرة اإلسالم، ومبجرد اعتناقه
 .(4) "هم مالنا، وعليهم ما علينا"

وحضارة اإلسالم ذات طابع إنساين ألهنا تتعامل مع اإلنسان أ  وان موقعه، و  تقتصر 
يف نسيج  على اجلماعة الت شكلتها فحسب، وإيا قبلت مشاروة وافة الف ات واجلماعات املنضوية

اجملتمعات اإلسالمية، أ  وانت أعراقها: "بل أن حضارة اإلسالم هي الوحيدة، منذ فجر التاري  
إ  أن مشي األمريكي علي القمر، الت شهدت حكاما سودا وصفرا وبيضا ... عراب وفرسا وتروا 

ينية والثقافية. وزنوجا، حكموا أمة املسلمني علي اختال  أجناسها وألواهنا، وشكلوا قياد ا الد
أحبهم الناس، واتبعوهم، واختلفوا معهم، وقاتلوهم، وبعضهم عريوا ةلواهنم وجنسيا م، وعجمة 
لساهنم أو شر" ابديتهم، ولكن ما من أحد استطاع أن قد نصا دينيا واحد حيرم علي لون معني 

 .(5) سيادة والقيادة يف أمة املسلمني"أو جنس معني، ال
اجملموعة السامية، مث انتشر بني  إىلابللغة العربية على شعب ينتمي  لقد نزل اإلسالم 

الفرس والأث واملغول والزنو ، وجمموعات عرقية أخرى فيما بعد، دون أن يفقد صفته األساسية. 
وبدً  من العصبية اجلاهلية، وبدياًل عن اإلطار العرقى والقبلى للعروبة اجلاهلية، أرسى اإلسالم 

مًا حضار ً، وحدد ألمتها معيارا فكرً  وثقافياً. وعندما أنكر البع  عروبة الذين للعروبة مفهو 
استعربوا حضارً  وفكرً  وو ء وانتماء، رغم بلوغهم ىف ا ستعراب درجة الفقه للقرآن العرىب 
املعجز، والوعى مبرامى آسراره البالغية مثل بالل احلبشى، وصهيب الرومى، وسلمان الفارسى، 

أنه إبزاء املفهوم اجلاهلى للعروبة، فغضب، ودعا الناس، وخطبهم  فيهم قائال: " ..  الرسول  بصر
أيها الناس .. ليست العربية ةحدوم من أب و  أم، وإيا هى اللسان، فمن تكلم العربية فهو 

للعروبة،  ومنذ ذلت التاري ، ووفقا هذا املعيار احلضارى والثقاىف الذى حدده اإلسالم. (6)عرىب" 
ول الذين تعربوا ابلفكر   –وعلى قدم املساواة  –اتسعت دائرة األمة العربية واجلماعة العربية لتضم 

واحلضارة وا نتماء والو ء، مع الذين احندروا من أصالب عربية صرحية. فكما انفتأ معيار األمة 
انفتأ  –امللل األخرى من أهل  –وغري املسلمني  –العرب من غري املسلمني  –ومفهومها ليضم 

ليضم عرب احلضارة والثقافة، من ذوى األصول العرقية غري العربية. فاتسع األفق  –وذلت   –
 .(7)ا ستيعاىب لألمة ىف اجتاه  العاملية. واغتنت التعددية ىف إطارها
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وقد نبن من هذه األمم يف عصور اإلسالم قادة وملوث ووزراء وفضالء، هم ةوم  
اإلنسانية، وحسنات العامل، فضيلة ومروءة وعبقرية ودينًا وعماًل،   حيصيهم إ  هللا. األرض وةباء 

ومل مت  مخسون سنة على ظهور اإلسالم حت وانت الكثرة الساحقة من فقهاء األمصار الكربى 
أماون الصدارة دون أن قدوا أمامهم عائقاً. وإننا لنلقى  إىلرجاً  من األعاجم وغريهم، وصلوا 

ررة على نري  اإلسالم الطويل، فنجد أن علوم الشريعة من تفسري وسنة وتشريع، بل علوم اللغة ن
العربية نفسها، قد بلغت متامها واعتلت قمتها على أيدى رجال   ينتمون للعروبة إ  بصلة 
التجنس. ولو  اإلسالم وما بثه ىف النفوس واجلماعات من باحة مشكورة ما حد  هذا قط. قال 

وجدوا ىف مجيع األمصار، وشارووا  – إىلأى املو  –ايضرى ىف وتابه "نري  التشريع": "إهنم 
الصحابة ووبار التابعني من العرب ىف العلم والتعليم. فقلما يذور عبد هللا بن عباس إ  ومعه راويته 

أنس بن مالت  ومو ه "عكرمة". وقلما يذور عبد هللا بن عمر إ  ومعه مو ه "افع". وقلما يذور
إ  ومعه مو ه "حممد بن سريين". ووثريًا ما يذور أبو هريرة ومعه مو ه "عبد الرمحن بن هرمز 
األعر . وهؤ ء األربعة أوثر الصحابة حديثًا وفتوى، وملواليهم األربعة فضل وبري. ومن ايطة أن 

شاروة، فلم يوجد مصر حيسب أن ح  العرب من الفقه ورواية احلديث وان أحسن، وإيا وانت امل
والبصرة، وعلى   إىلإ  وفيه من الفريقني عدد وافر. إ  أن بع  األمصار وان ا متياز فيه للمو 

رأسهم احلسن ابن أىب احلسن البصرى. وىف بعضها وان ا متياز لفقهاء العرب "والكوفة". هل 
ال .. فقد زاد شةهنم رفعة، احنصر ىف نطاق العلم والبحث فقط ؟ و إىلنفهم من ذلت أن نشاط املو 

وزاد سلطاهنم سعة حت بدأ احلكم العرىب ينكم  أمام نفوذهم املمتد. مث وان قيام الدولة العباسية 
من أهل خراسان والعراق. وبذلت استطاعت األجناس الداخلة ىف اإلسالم أن  إىلأثرًا لنشاط املو 

 .(8) جتمع بني السيادتني العلمية والسياسية 

ت دولة املدينة، الت أقامها املسلمون األوائل حتت قيادة النىب "ص" وفق معيار لقد أتسس
"العروبة احلضارية" ووجدا "دستورها" الذى اشتهر ىف التاري  ومصادره بـ "الصحيفة" وبـ "الكتاب" 
 يعدد "اللبنات" الت وونت بناء الرعية ىف هذه الدولة، فإذا هى مجيعًا "قبائل عربية". وىف هذا
"الدستور" وجدا التمييز بني "أمة الدين" و"أمة السياسة" وما وجدا اجلمع بينهما. فالوحدة 
قائمة على التنوع والتمايز. القبائل تتوحد ىف األمة. والعرب املؤمنون من املهاجرين واألنصار هم " 

واحدة". أمة السياسة أمة الدين". وهم مع القطاعات العربية املتهودة من قبائل املدينة يكونون "أمة 
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ورعية الدولة. فاملسلمون "نواة" منها تبدأ دائرة الدولة، لتنداح شاملة العرب املتهودين، استشرافاً 
 .(9) لدائرة أوسع. دائرة الشعوب األخرى والقوميات األخرى

ومل يكن الفاحتون العرب خدمة جنس، ورسل شعب أو وطن، يسعون لرفاهيته        
ويؤمنون بفضله وشرفه على مجيع الشعوب واألوطان. ومل خيرجوا ليؤسسوا ومصلحته وحده، 

إمرباطورية عربية ينعمون ويرتعون يف ظلها، ويشم ون ويتكربون حتت محايتها، وخيرجون الناس من 
حكمهم أنفسهم. إيا قاموا لي رجوا الناس من عبادة  إىلحكم العرب و  إىلحكم الروم والفرس 

بادة هللا وحده، وما قال ربعي بن عامر رسول املسلمني يف جملس يزدجرد : "هللا ع إىلالعباد مجيعًا 
سعتها، ومن جور  إىلعبادة هللا وحده، ومن ضيق الدنيا  إىلابتعثنا لن ر  الناس من عبادة العباد 

ويف ظل هؤ ء الفاحتني وحتت حكمهم استطاعت األمم . (10) عدل اإلسالم" إىلاألد ن 
أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب  –املضطهدة منها يف القدمي  حت –والشعوب 

واحلكومة، وأن تشارث العرب يف بناء العامل اجلديد، بل نستطيع القول ةن عدالة اإلسالم املطلقة 
 إىلىف املساواة بني األجناس وحمق الفوارق اياصة، قد استغلت ضده استغال ً قبيحاً. فقد تطلعت 

سلمني مجيعًا عناصر من األتراث واألعاجم واهية الصلة ابلعروبة، مع أن الرسو  ىف لغة حكم امل
العرب ضرورة  بد منها لفهم الدين قبل احلكم به. ومن مث قامت دول إسالمية قوية من األتراث، مل 

أن  حتسن سياسة رعا ها، و  سياسة األجانب عنها، فةحلقت ابلدين وأهله أضرارًا فادحة. افأى
رعية ىف ميدان احلكم، لو أن أسلوهبم ىف أ م  إىلرعية ىف ميدان العلم، مث  إىلالعرب يتحولون 

 .(11)الفتوح وان قائماً على إهانة األمم املغلوبة، ووضع أبنائها ىف مراوز دني ة ؟ 

وهنا وقفة موجزة عند هذه العملية التارخيية الكربى "الفتوح اإلسالمية" الت قامت هبا 
جلماعة العربية األوىل "املؤمنة" انطالقا من املدينة املنورة ، وعرب مراحل خمتلفة جهادا ىف سبيل هللا ا

نشرا لدينه "اإلسالم"، وىف سبيل اإلنسانية الت نزل من أجلها اإلسالم، إشراوا ها ىف مدنيته 
ألرض. وإذ تبدأ هذه اجلديدة، ودجما ها ىف عهد ا ست ال  الذى وول هللا به اإلنسان لعمارة ا

"مبناه"  إىلالوقفة بتعري" ملعىن "اجلهاد" ىف اإلسالم وشفا عن وجهه احلضارى الشامل، فإهنا متتد 
جمرد عاصمة  إىلأى مراحله األساسية الت حولت "دولة املدينة " مهد اجملتمع اإلسالمى األول 

لة اإلسالمية الكربى عاصمة للدو  إىلللدولة العربية الكربى مع موت الرسول "ص"، مث 
مروز إشعاع فقهى، ساهم مع غريه من مراوز اإلشعاع ىف  إىل"اإلمرباطورية" ىف عهد خلفائه، و 

دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة، ىف بناء معامل "احلضارة" اإلسالمية. قبل أن ختتم الوقفة املوجزة هذه 
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العقل الغرىب املعاصر، حول هذه  إبطاللة على "اإلشكاليات" الفكرية وخصوصا تلت الت يثريها
الراهرة التارخيية الكربى "اجلهاد احلضارى" الت طبعت بطابعها حنو األل" عام من الزمن العاملى، 

تشويهها أو  إىلوالت يسعى هذا العقل مدفوعا بتمروزه حول ذاته، وغياب حسه التارخيى النقدى، 
العني" على عقائد الناس مع أراضيهم، رغم ول  اختزاها ىف حم  عملية عسكرية م هبا ا ستيالء

شواهد التاري  القيم والوسيط واحلديث الت وشت و  تزال تشى ةن العن"   يغري العقائد، و  
يصنع الضمائر وإن أفرز أرواحا منافقة على مدى قصري، وتلت األرواح املنافقة   تصنع حضارة 

وقفاتنا  إىل   يبقى طويال و  حيسب نرخيا. وهنا نو و  تنشر عقيدة، وما أن ذلت املدى القصري
 الثال  أو  عند املعىن واثنيا عند املبىن واثلثا عند اإلشكاليات.

 
 أوال : معىن اجلهاد .. إرادة حترير االعتقاد
عبادة هللا وفق شريعته "إ ث نعبد وإ ث نستعني"  إىلألن مقاصد الدين هى هداية اإلنسان 

حتصـيل  إىلهى مثرة لإلميان، الذى هـو تصـديق قلـىب، اسـتحال أن يكـون اإلوـراه طريقـا  وألن اهداية
اهداية واإلميـان .. ومـن مث اسـتحال أن تكـون احلـرب سـبيالً مـن سـبل اإلميـان ابلـدين. وألن الشـريعة 

يف  اإلسالمية هى خامتـة الشـرائع اإلهيـة لـدين هللا الواحـد .. فقـد جـاءت مؤوـدة علـى املنهـا  اإلهـى
سـبيل ربـت ابحلكمـة واملوعرـة احلسـنة وجـادهم ابلـت هـى أحسـن إن  إىلاإلميـان..: "أدع  إىلالدعوة 

ربت هو أعلم مبن ضل عـن سـبيله وهـو أعلـم ابملهتـدين. وإن عـاقبتم فعـاقبوا مبثـل مـا عـوقبتم بـه ولـ ن 
ضـيق ممـا ميكـرون.  صربم هـو خـري للصـابرين. وأصـرب ومـا صـربث إ  ابد و  حتـزن علـيهم و  تـت يف

ويقـول هللا لرسـوله ىف سـورة  .(128 – 125النحةل: ) إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسـنون"
يــونس منكــرا عليــه شــدة حرصــه علــى إســالم املشــروني مــن أهــل مكــة: "ولــو شــاء ربــت آلمــن مــن ىف 

النـــاس مجيعــــا األرض ولهـــم مجيعـــا أفةنـــت تكـــره النـــاس حـــت يكونــــوا مـــؤمنني". فلـــو شـــاء هللا جلعـــل 
متساوين ىف عقوهم وىف إدراوها السليم هداه واإلميان بوحدانيته، ولكنـه خلقهـم متفـاوتني ىف عقـوهم 
وىف إدراوهم حلقيقة اهدى واإلميان، ولذلت ينكر على رسوله حرصه على إسالم أهل مكـة الـوثنيني 

ينزلـه منزلـة  –عـز شـةنه  – وسعيه لتحقيق ذلت بكل ما يستطيع من الوسائل املمكنـة، ممـا جعـل هللا
 .(12)من حياول إوراه أهل مكة على اإلميان ابد" 

العنـــ" و حيبـــذ ســـفت الـــدماء، والرســـول "ص" يقـــول: "أول مـــا  إىلاإلســـالم إذن   يـــدعو 
جنـــب ..  إىليقضــى بــني النــاس يــوم القيامــة ىف الــدماء". ويضـــع قتــل الــنفس مــع الشــرث ابد جنبــاً 
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بقـات" وقعـل منهـا قتـل الـنفس بغـري حـق. ويبلـن "حممـد" أو  اإلميـان ابلـنفس فينهى عن "السـبع املو 
اإلنســانية حــني يقــول يف ولمــات شــاهقة: "لــزوال الــدنيا مجيعــا، أهــون علــى هللا مــن ســفت دم بغــري 
حـق" .. فلــو مل يكـن "حملمــد" ســوى هـذا احلــديث، لكـان وافيــاً للد لــة علـى مــا يكنـه هــذا اإلنســان 

حياة منقطع النرري.ب. ومن تقـدير حلرمـة اإلنسـان يفـوق وـل تقـدير.ب. فـذات يـوم العريم من و ء لل
عثـر أهـل املدينـة علـى جثـة قتيـل مل يعـر  قاتلـه، فجمـع "الرسـول" النـاس وصـعد املنـرب غاضـباً وقــال: 
"يقتـــل قتيـــل وأا فـــيكم، و  يعلـــم مـــن قتلـــه ..؟. لـــو اجتمـــع أهـــل الســـماء واألرض علـــى قتـــل امـــر  

ولكبهم مجيعاً علـى وجـوههم يف النـار". بـل إن "حممـداً" لـريى جمـرد التهـرمي ابلسـالح، أو  لعذهبم هللا.
أخيـه ابلسـالح، فإنـه  إىلآبلة حادة مؤذية، عمالً يستوجب اللعنة. يقـول "ص": "  يشـرين أحـدوم 

ده أخيـه حبديـ إىلاجلرمية ". ويقول: "مـن أشـار  إىلأى يدفعه  –  يدرى لعل الشيطان ينزع يف يده 
فــإن املالئكــة تلعنــه، حــت ينتهــى".. وميعــن يف اســتبعاد وــل أســباب العــدوان فيقــول: "إذا مــر أحــدوم 

. بـل أن لفـ  اإلسـالم (13)مبجلس أو سوق، وىف يده نبل، فليةخـذ بنصـاها   خيـدش هبـا أحـداً .ب" 
ملة، وضـد املسـاملة ومعناه: إذا تتبعنا مادة "س ل م" ونشوء ولمة اإلسالم رأينا أن معـىن السـالم املسـا

احلـــرب وايصـــام، جـــاء يف القـــرآن: "وعبـــاد الـــرمحن الـــذين ميشـــون علـــى األرض هـــوا، وإذا خـــاطبهم 
معرفــة الســبب يف تســمية  إىلاجلــاهلون قــالوا ســالما"، ولعــل هــذه اآليــة هــى املفتــاح الــذى نصــل بــه 

هليـة ليسـت مـن اجلهـل العهد الذى قبل حممد صلي هللا عليه وسلم جاهليـة، ومـا بعـده إسـالم. فاجلا
الـــذى ضـــد العلـــم واملعرفـــة، ولكـــن مـــن اجلهـــل الـــذى هـــو الســـفه والغضـــب واألنفـــة جـــاء يف حـــديث 
اإلفت: "ولكن اجتهلتـه احلميـة" أى محلتـه األنفـة والغضـب علـى اجلهـل، ويف احلـديث أن رسـول هللا 

ليـة" أى فيـت روح وقـد عـري  رجـال ةمـه: "إنـت أمـرة فيـت جاه –صلي هللا عليه وسلم قـال ألم ذر 
 .(14)اجلاهلية " 

وقد رف  اإلسالم ول الفلسفات واألنساق الفكرية الت زعمت أن العنـ" والقتـال وسـفت 
الــدماء هــى "غريــزة" و"جبلــة" مروــوزة يف طبيعــة اإلنســان .. وقــرر أن القتــال اســتثناء ولــيس القاعــدة، 

اإلنســـان، بـــل ومكـــروه مـــن وشـــذوذ عـــن طبيعـــة الفطـــرة الســـوية، وأنـــه مكتـــوب ومفـــروض علـــى هـــذا 
املســـتوى احلقيقـــى لإلنســـان. وبينـــت الســـنة النبويـــة هـــذه احلقيقـــة القرآنيـــة  إىلاإلنســـان الـــذى يرتقـــى 
: "  تتمنوا لقـاء العـدو، واسـةلوا هللا العاقبـة، فـإذا لقيتمـوهم فـاثبتوا، وأوثـروا  عندما قال رسول هللا 

كـن أن تبقـى طـويالً  ىف صـور ا املعنويـة وحـدها أمـام غـري أن العقائـد واملـذاهب   مي. (15)ذور هللا" 
اعتــداء املعتــدين ابلقــوة املاديــة. فــالروح ميكــن أن تصــمد للــروح. ولكنهــا أمــام قــوة ماديــة  بــد هــا مــن 
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درع مادى حيميها. ووذلت احلال ىف املذاهب السياسية وا جتماعية إذا ما اعتدى عليهـا املعتـدون. 
ن قاهد لنشره على الـدوام بشـت أنـواع اجلهـاد احلضـارى، فـال ميكـن الروـون م إىلوالدين القيم حيتا  

 :  (16)من يدافع عنه، فهذه مسلمة ابهرة غبية من جانبني  إىلمسل مة أنه   حيتا   إىل

: أن دينـــا مـــن األد ن   ميكـــن أن يكـــون قـــادراً "بذاتـــه" علـــى الفـــتأ، أو حـــت علـــى أوهلمةةةا
لكل رسالة.. من "ني" لكـل ديـن .. مـن "دعـاة" علـى مسـتوى الفهـم  الدفاع بب فالبد من "رسول"

واإلصـرار وا ســتعداد وــل يـوم للشــهادة لكــل عقيـدة تريــد لــدورها أن يـؤدى، ولضــوئها أن ينســاح يف 
 آفاق البقاء بب . 

: أن إمكانيــة ايلــود يف ديــن مــن األد ن تكمــن ابلضــرورة يف وونــه قــابال ملزيــد مــن  واثنيهمةةا
زيد من العطاءات، مبا هو ابلضـرورة وـذلت أوـرب مـن أن حيتويـه عصـر، وأرحـب مـن أن الكش"، ومل

 حيتازه جيل، وأثرى من أن ق" فيه ايصب بعد أول قطا  بب 
األرض هكـــــذا يف ليونـــــة ونعومـــــة  إىلواإلســـــالم وـــــدين بـــــاوى خالـــــد مل ينـــــزل مـــــن الســـــماء    

 عليـه السـي" غـري جيـل وغـري قبيـل، وذا وانسياب .. لقد عانده من عاند، ووفـر بـه مـن وفـر، وسـل  
وـل مـا مـن شـةنه نشـر   إىلشرع اإلسـالم مبـدأ "اجلهـاد" ىف سـبيل هللا، ومفهـوم حضـارى شـامل ميتـد 

العقيــدة وتنميــة اإلميــان، والــذود عــن الــوطن حاضــن هــذا اإلميــان. فاجلهــاد لغــة يعــىن: "بــذل الوســع 
عـة هللا ورضـوانه وايضـوع حلكمـه واإلسـالم وغاية اجلهد لنيل أورب مطلـوب، وأوـرب وطـر للمسـلم طا

جهــاد طويــل شــاق ضــد وــل مــا يــزاحم ذلــت مــن عقيــدة وتربيــة، وأخــالق  إىلألوامــره، وذلــت حيتــا  
وأغــراض، وهــوى، ووــل مــا ينــافس يف حكــم هللا وعبادتــه مــن آهــة يف األنفــس واآلفــاق، فــإذا حصــل 

يف العـــامل حولـــه، وعلـــى بـــين جنســـه، ذلـــت للمســـلم وجـــب عليـــه أن قاهـــد لتنفيـــذ حكـــم هللا وأوامـــره 
 .(17)فريضة من هللا وشفقة على خلق هللا" 

و"اجلهــاد" هبــذا املعــىن ينبــع مــن حتديــد مهمــة اإلنســان يف هــذا الكــون ... تلــت املهمــة الــت   
أعلنهــا هللا ســبحانه وتعــا  عنــدما أخــرب املالئكــة أنــه "جاعــل يف األرض خليفــة". ومهمــة "ايليفــة" 

دة هللا سـبحانه وتعـا  ... إرادة مــن اسـت لفه. وقـدر أن ننبـه هنـا، إ  أن "اإلنســان"  هـي حتقيـق إرا
ونــوع هـــو ايليفــة، و  حيـــق إلنســان بعينـــة أن يــدعي هـــذه الصــفة، وهـــذا مــا وعـــاه املســلمون، فـــإن 
النص القرآين عن ا ست ال ، مل يسمأ إبطالق لقب خليفة هللا يف األرض،   علـي الرسـول، و  

لفــــاء، وإيــــا هــــو رســـول هللا، وهــــم خلفــــاء رســــول هللا. وهـــذا هــــو الفهــــم الصــــحيأ والصــــايف علـــي اي
لإلســالم. بــل وهــذا مــا فهمتــه املالئكــة عنــدما تســاءلت .. " أجتعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفت 
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الــدماء ... " فمــا وــان "آدم" بعينــه ليفعــل ذلــت، ولكــن احلــوار وــان يــدور عــن "اجلــنس البشــري" أو 
  الذي قرر هللا خلقه."اإلنسان" 

ومــن مث فجهـــاد املســـلم، إيــا يكـــون لتنفيـــذ شــريعة هللا الـــت جـــاء هبــا األنبيـــاء، واعـــالء ولمتـــه 
ومــن . يــوم القيامــة إىلونفــاذ أحكامــه، فــال حكــم إ  د و  أمــر إ  لــه، وهــذا اجلهــاد مســتمر مــاض 

اهـد ألجلـه وابلكفـر واجلاهليـة مقتضيات هذا اجلهاد: " أن يكـون اإلنسـان عارفـاً ابإلسـالم الـذي ق
الت قاهد ضد ا، يعر  اإلسالم معرفة صحيحة ويعر  الكفر واجلاهلية معرفة دقيقة، فـال ختدعـه 
املرـاهر و  تغـره األلـوان، وقـد قـال عمـر بـن ايطـاب رضـى هللا عنـه: "إيـا يـنق  اإلسـالم عـروة مــن 

لم أن تكــــون معرفتـــه دقيقــــة ابلكفــــر نشـــة يف اإلســــالم ومل يعـــر  اجلاهليــــة. و  قـــب علــــى وــــل مســـ
واجلاهليـــة ومراهر ــــا وأشــــكاهما وألواهنمــــا، ولكــــن علــــى مــــن يتــــزعم اإلســــالم ويتــــوىل قيــــادة اجلــــي  
اإلســـالمى ضـــد الكفـــر واجلاهليـــة، أن تكـــون معرفتـــه ابلكفـــر واجلاهليـــة فـــوق معرفـــة عامـــة املســـلمني 

 .(18)وأوساطهم" 
وخالفاً للرأى السائد يف الغرب اليـوم، فهـو أيضـا واجلهاد ليس أحد أروان اإلسالم ايمسة. 

النضـال علــى  إىللـيس دعامـة اإلســالم احملوريـة إ  ىف معنــاه احلضـارى الشـامل الــذى يـدفع املســلمني 
مجيــــع اجلبهــــات، األخالقيــــة منهــــا والسياســــية والروحيــــة مــــن أجــــل خلــــق جمتمــــع عــــادل وــــرمي جــــدير 

هللا، و  يســتغل يف ظلـــه الفقـــراء والضـــعفاء. وقـــد تكـــون اب حــأام، يعـــي  فيـــه اإلنســـان وفقـــاً إلرادة 
احلــرب والقتــال ضــرورة يف بعــ  األحيــان، لكــن ذلــت جــزء اثنــوي مــن اجلهــاد حــت ىف زمــن الرســول 
"ص" نفســه، فقــد روى عنــه لــدى رجوعـــه مــن أحــدى املعــارث مــا معنـــاه : " لقــد عــدا مــن اجلهـــاد 

ثر صعوبة هو النضال ضد الشر واألهـواء والرغبـات اجلهاد األورب"، أى أن اجلهد األو إىلاألصغر، 
 الكامنة ىف نفس اإلنسان. 

ومــــن مث فاجلهــــاد حيتــــوى القتــــال، ولكــــن القتــــال يقصــــر عــــن إدراث حــــدود اجلهــــاد، فــــاملؤمن 
"املقاتل" الذى يصنعه اجلهاد ليس هو املـؤمن الالبـس خـوذة احلـرب املعـرب عنهـا ابلصـراع العضـلي مث 

مــن ذلــت بكثــري: "إنــه قــد يلــبس خــوذة احلــرب العضــلية، وقــد يلــبس خــوذة   شــئ .. ولكنــه أمشــل 
القتـال الفكــري، وقـد يلــبس خـوذة املواجهــة احلضــارية، وقـد يلــبس خـوذة اجلــدل العقائــدي..املهم أن 
يكون إمياا جماهدا على ثغر من الثغور، بنوعية ما يتاح له مـن سـالح قـادر علـى مواصـلة العمـل، أو 

ومـن مث فـــ "إن أوـرمكم عنــد هللا اتقــاوم" لـيس معناهــا أزهـدوم أو أعبــدوم علــى  مواصـلة احلــوار بب".
مســـتوى الســـلب وا نســـحاب، وإيـــا معناهـــا أزهـــدوم يف اإلخـــالد للراحـــة وأرغـــبكم يف جـــدل املـــوت 
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واحلياة، معناها أعبدوم حتت رايـة السـي"، واحلـر ، والـدموع، والـدم، إذا هـي  للعقيـدة جنـاح، أو 
ال.. أن اتقاا قد يكون يف احلرب أشجعنا، وقد يكون يف السلم أنفعنا، وقد يكون أستبيأ لألمة جم
 .(19) يف الدين أورعنا".

وينبـع هـذا الفهـم احلضـارى الشـامل للجهـاد مــن فلسـفة اإلسـالم الـت تؤوـد ضـرورة املـز  بــني 
ان والواقـــــع، الــــدين والــــدنيا ... ضـــــرورة ا لتحــــام بـــــني العقيــــدة والشــــريعة ضـــــرورة العنــــاق بـــــني اإلميــــ

فاملتصدى للـر دة العقائديـة هـو نفسـه الـذى ينـام علـى محائـل سـيفه يف انترـار غـزوة مـن الغـزوات أو 
فتأ من الفتوح .. وهو ميلت عافيته على أى من الوجهني، فهو   ميضـن وعرـا عقائـد  ليشـبع هنـم 

... أن القضية املؤرقـة  اإلبداع الفين يف نفسه .. وهو   يضرب بسيفه عشقا لولوا ظامئ يف الدماء
هــــى أن حيــــل إســــالمه علــــى األرض، وهــــو ميتشــــق "احلكمــــة واملوعرــــة احلســــنة" أول األمــــر .. فــــإذا 

أمــا قصــر اجلهــاد علــى اجلهــاد   .(20)تصــاممت الــرءوس هزهــا خبفقــات موقرــة مــن ســيفه العــادل بب 
بــين اإلســـالم  احلــرم حيــث اعتــربه بعــ  الفقهــاء يف القــرون الوســطي ســادس األســس ايمســة الــت

عليها، فهو ما أاثره وأا عليه قبل وقت قصري بصـراحة ودون هـوادة األب الكـاثوليكي هـانز وـونج، 
حمــاو ً إيقــاع املســلمني يف مــةزق يرــن أ  خمــر  منــه، وذلــت بقولــه: "إن مــن يــزعم أن اجلهــاد   يعــىن 

النفس، إيـا ينكـر مـا نـص سوى جماهدة األعداء دفاعاً عن النفس والوطن وغري ذلت، أو أنه جهاد 
"  القـول إن عليه القرآن، وما أقرته السنة فيما انتهت إليـه". مبعـىن آخـر، يريـد األب الكـاثوليكي "

املســلم الــذى يــرف  اليــوم نشــر اإلســالم حبــد الســي" أو شــن احلــروب علــى غــري املســلمني ليســلموا، 
، أمــا لــو أراد أن يكــون مســلماً لــيس مســلماً حقيقيــاً، وأقصــي مــا يوصــ" بــه أنــه إنســان مســامل فقــط

حقاً، فإن عليه أن يعمل على تنفيذ آ ت القرآن الت تستنفره لسفت دماء غـري املسـلمني علـى حـد 
زعمـــه، مستشـــهداً ابآل ت التاليـــة: " فـــإذا انســـل  األشـــهر احلـــرم فـــاقتلوا املشـــروني حيـــث وجـــدمتوهم 

وأيضـــاً آيـــة : "  أيهـــا النـــي جاهـــد  .(5التوبةةةة: ) ..قعـــدوا هـــم وـــل مرصـــد وخـــذوهم واحصـــروهم وا
ووــذلت آيــة: " فــإذا لقيــتم الــذين وفــروا فضــرب  (73التوبةةة :)الكفــار واملنــافقني وأغلــ  علــيهم ... 

و  شـــت هنـــا ىف أن هـــذه الطريقـــة يف  .(4حممةةةد: )الرقـــاب حـــت إذا أث نتمـــوهم فشـــدوا الـــواثق .. 

                                                
  لصادر في فرانكفورت عام مقالة األب الكاثوليكي هانز كونج عن الجهاد في مجلة )سي بي دور( التى تخاطب المسلمين والمسيحيين، العدد ا

)كتــوبر  10مـا بعـدها. ومقالـة الـدكتور فـناد قنـديل فـي مجلـة فرانكفـورتر )لجماينـه ) مجلـة فرانكفـورت العامـة( بتـاري   17( صـفحة 1رقـم ) 1991
 .  1991لعام  وما بعدها 24( ، صفحة 1، وكذلك مقالته في مجلة )سي بي دور( التى تخاطب المسلمين والمسيحيين ، العدد رقم ) 1990
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دة فــرض علــى وــل مســلم ومســلمة، هــى الربهنــة علــى أن شــن احلــروب علــى غــري املســلمني وبــال هــوا
طريقــة متجنيــة بــل وفجــة، فلــيس مــن الربهنــة العلميــة أن يقتطــع أحــد آيــة أو آيتــني جمــردا ذلــت مــن 
السياق الكلي، ومن املناسبة التارخييـة وأسـباب النـزول مث يبـين علـى ذلـت حكمـا ظاملـا والـذى زعمـه 

 . (21)األب الكاثوليكي" 
قــــة الفجــــة ىف الربهنـــة، عنــــد التعامــــل مــــع الــــنص األةيلــــى، ولـــو أننــــا اســــت دمنا هــــذه الطري 

"  ترنــــوا أين ج ــــت  :( 37 – 34:  10مةةةةىت: )وخصوصــــا اآل ت املنســــوبة للمســــيأ ســــواء ىف 
أللقــي ســالما علــى األرض، مــا ج ــت أللقــي ســالما بــل ســيفاً ... فــإين ج ــت ألفــرق اإلنســان ضــد 

اإلنسـان أهـل بيتـه. مـن أحـب أابً أو أمـاً أوثـر مـين أبيه وا بنة ضد أمها والكنة ضد محا ا، وأعـداء 
"أمــا  :(27: 19 ،لوقةةا)أو ىف   فــال يســتحقين. ومــن أحــب ابنــاً أو ابنــة أوثــر مــىن فــال يســتحقين".

أعــدائي أول ــت الــذين مل يريــدوا أن أملــت علــيهم فــةتوا هبــم إ  هنــا واذحبــوهم قــدامي". أقــول: لــو أننــا 
اليـة والربهنــة الفجـة  ســتنتجنا مـن أقــوال املسـيأ دعــوة صـرحية لشــن مثــل هـذه الرةيــة ا ختز  إىلجلـاا 

احلروب الت   تبقي و  تذر ...ب. غري أن الفهـم العـام للسـياق الـذى نبتـت فيـه دعـوة عيسـى عليـه 
السالم، واإلدراث العميق لروح املسيحية  بـد وان قنبـاا هـذا املنزلـق، أتويـدا علـى روحانيـة املسـيأ، 

درجـــة مثاليـــة رمبـــا تفـــوق مـــا ذهـــب إليـــه اإلســـالم. ومـــا أهنمـــا معـــا، أى  إىلســـيحية األوىل ومســاملة امل
سياق النبوة، وروح الرسالة فيما خيـص حممـد "ص" واإلسـالم، يؤوـدان أن القـرآن علـى امتـداد آ تـه، 
 يفأض السالم حالة طبيعية بني البشر، و  يسمأ ابلقتال أو احلروب إ  دفاعاً عـن الـنفس واألهـل

 وغري ذلت مما   يعد عدوااً، بل رداً لعدوان املعتدى. 
نصـرهم  ولعل أو  اآل ت يف هذا الصدد: "أذن للـذين يقـاتلون ةهنـم ظلمـوا، وإن هللا علـى 
تــدوا إن هللا   ، مث آيــة: "وقــاتلوا يف ســبيل هللا الــذين يقــاتلونكم، و  تع(39سةةورة احلةةج :)لقــدير" 

يعتـدوا، عق ـب يف اآليـة التاليـة ، بل إن القرآن بعد أمـره املـؤمنني أ  (190البقرة : )حيب املعتدين" 
مواصـــــال احلــــديث عـــــن دفــــع املعتـــــدين البــــادئني : "واقتلـــــوهم حيــــث ثقفتمـــــوهم،  (191البقةةةةرة : )

وأخرجوهم من حيث أخرجووم، والفتنة أشد مـن القتـل ...". ومـا أا القـرآن مـن جديـد علـى حتـرمي 
م علــى املــؤمنني أن حيــاربوا مــن مل حيــارهبم ومل يعتــدي علــيهم ".. ولــو شــاء هللا احلــرب العدوانيــة، فحــر 

لســلطهم علــيكم، فلقــاتلووم، فــإن اعتزلــووم فلــم يقــاتلووم، وألقــوا إلــيكم الســلم، فمــا جعــل هللا لكــم 
. وحـــت   تبقـــي ز دة ملســـتزيد، ةـــد القـــرآن يستوصـــي خـــرياً بغـــري (90: النسةةةاء) علـــيهم ســـبيالً "

، املســاملني للمســلمني، ومــا نصــت اآليــة : "  ينهــاوم هللا عــن الــذين مل يقــاتلووم يف الــدين املســلمني
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فــإذا  (8 املمتحنةةة :)ومل خيرجــووم مــن د روــم أن تــربوهم، وتقســطوا إلــيهم، إن هللا حيــب املقســطني" 
 وحيــرمهــذه ايلفيــة نرــرة متةنيــة، عــر  أن اإلســالم يــدعو للســالم فرضــاً مفروضــاً،  إىلنرــر القــار  

 .(22) العدوان ويستنكر ول حرب عدوانية
بل وحت احلرب الدفاعية مل قعلها اإلسالم رهـن الرغبـة املطلقـة ىف الثـةر والـت قـد تصـل حـد 
العدميــة، بــل وضــعها ىف الســياق اإلنســاىن الرحيــب النــابع مــن مهمتــه اإلســت الفية، أى العمــل علــى 

"ضــرورة، إ  أهنــا تبقــى "اســتثناء"، وىف ســياق تنرــيم  العمــران   الــدمار. فــإذا وانــت احلــرب أحيــاا 
هــذه "الضــرورة ا ســتثنائية" وضــع هللا ورســوله حلـــروب اإلســالم ســبعة قــوانني حضــارية رحيمــة، هـــى 
مبثابـة قواعــد "للفروســية اإلســالمية" غــري مســبوقة و  ملحوقــة، يف نريــ  احلــروب .. : " ففضــال عــن 

نيـة بـل تكــون دائمـا رداً لعــدوان، مثـة القـانون الثــاىن منهـا، وهــو القـانون األول وهـو أن   تكــون عدوا
أن أســرى احلــروب   يقتلــون. والقــانون الثالــث أنــه   ميثــل بقــتالهم. والقــانون الرابــع أنــه   توضـــع 
األغــالل يف رقــاب األســرى. والقــانون ايــامس إبطــال األخــذ ابلثــةر ووضــع قــانون القصــاص مكانــه. 

قتــل الصــبية والنســاء والشــيو  والرهبــان. والقــانون الســابع حتــرمي هنــب زروع  والقــانون الســادس حتــرمي
األعـــداء. واستشـــعر املســـلمون هـــذه القـــوانني يف مجيـــع حـــروهبم حبيـــث نســـتطيع أن نقـــول إن حـــروب 
الرســـول واملســـلمني وانـــت دائمـــا حـــروابً حضـــارية رحيمـــة، خبـــال  حـــروب املســـيحيني حـــت احلـــرب 

 .(23) العاملية املاضية "

ووما جاء يف خمتار مسلم: "وان رسول هللا إذا أمر أمريا على جي  أو سرية أوصاه يف 
خاصته بتقوى هللا ومن معه من املسلمني خرياً مث قال: "إغزوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، تقاتلون من  

ذا لقيت عدوث و  تغدروا، و  متثلوا، و  تقتلوا وليداً.  وإ –أى   ختونوا  –وفر ابد،    تغلوا 
 إىلثال  خصال، فةيتهن ما أجابوث فاقبل منهم وو" عنهم. مث أدعهم  إىلمن املشروني فادعهم 
دار املهاجرين، وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلت فلهم ما للمهاجرين فإن أبوا أن  إىلالتحول من دارهم 

غنيمة والفئ شئ، إ  أن يتحولوا منها فةخربهم أهنم يكونون وةغراب املسلمني و  يكون هم يف ال
قاهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فسلهم اجلزية. فإن هم أجابوث فاقبل منهم وو" عنهم، فإن هم 

".. وعن رواح بن ربيعة: أنه خر  مع رسول هللا صلي هللا وعليه وسلم "أبوا فاستعن ابد وقاتلهم
فوق" عليها مث قال: "ما وانت هذه  يف غزوة غزاها فمر رسول هللا وأصحابه علي امرأة مقتولة،

لتقاتل" مث نرر يف وجوه أصحابة وقال ألحدهم "احلق خبالد بن الوليد فال يقتلن ذرية و  عسيفاً 
                                                

   . ]رواه البخارى ومسلم ومالك في ]الموطأ 
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"" :ًو  امرأة". وغضب عليه الصالة والسالم حني بع بقتل بع  األطفال يف غزو فقال غاضبا .
    تقتلوا الذرية .. أ    تقتلوا الذرية أ    تقتلوا "ما ابل قوم جتاوز هبم القتل حت قتلوا الذرية أ

الذرية". وهني عن املثلة وإن ج فيها العدو فلم ميث ل ةحد من قتلي املشروني لتمثيلهم جبثة محزة بن 
 . (24)عبد املطلب يف غزوة أحد وقال: "إ وم واملثلة". 

ى يقول فيه: " أمرت أن أقاتل الناس الذى يساء فهمه وثرياً والذ وأما حديث رسول هللا 
أداة التعري" ـ يف ولمة "الناس" هى "للعهد"، أى  –". فإن "أل حت يقولوا   إله إ  هللا.."

الناس املعهودين، املقاتلني، املعتدين على املؤمنني بفتنتهم يف دينهم وإخراجهم من د رهم .. 
لمؤمنني، وليس ول الناس و  مطلق الناس .. واملقام فاحلديث هنا عن املشروني املعتدين املقاتلني ل

مقام زمن احلرب والقتال .. وولمة "الناس" يف هذا احلديث وكلمة "الناس" يف القرآن الكرمي عندما 
يراد هبا أاس معهودون حمدودون: "الذين قال هم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

. ويشهد على ذلت أن إحدى روا ت (173 : آل عمران) عم الوويل"إمياا وقالوا حسبنا هللا ون
هذا احلديث: " أمرت أن أقاتل املشروني" .. ويشهد على ذلت أيضاً حترمي اإلسالم مقاتلة املشروني 
غري احملاربني، من املعاهدين، ومن النساء واألطفال والقاعدين ورجال الدين .. إ  .. ومن مث فال 

ابلتشريع لقتال امل الفني يف ا عتقاد الديىن  –من قريب أو بعيد  –يث النبوى عالقة هذا احلد
 .(25)جملرد ا ختال  يف ا عتقاد .. فاملقصود بـ "الناس": املعتدون املقاتلون من املشروني. 

ومـــن ايطـــة الشـــائع مـــا يـــذوره مؤرخـــوا الســـرية مـــن أن للرســـول ســـبعا وعشـــرين غـــزوة وســـبعا 
قبــل  تيبــة حربيــة. والواضــأ أن مــا بــاه مؤرخــو الســرية النبويــة غــزوات للرســول وأربعــني ســرية أى و

قــري  يف  إىلغـزوة بـدر إيــا وـان مســريات لـه يقصــد هبـا عقــد معاهـدات مــع القبائـل، حــت   تنضـم 
غزوهــا للمدينــة إن حاولــت ذلــت ومــا يتضــأ يف معاهدتيــه مــع بــين ضــمرة يف غــزوة "ودان" ومــع بــين 

شـــرية". ومل يكــن يف غـــزوة "بــواط" حـــرب و  يف تعقــب وـــرز ممــا بـــوه غــزوة بـــدر مــدج يف غــزوة "الع
مسـريات فحسـب.  –ومـا رأينـا   –تعقبه حت نواحي بدر، وفاتـه فعـاد. وهـى  األو  ألن الرسول 

ومثلهــا مــا بــوه غــزوات للرســول بــني غــزويت بــدر وأحــد، ووانــت أربــع مســريات للرســول لــيس فيهــا 
ارب إ  يف تســع فقــط، وأو هــا غــزوة بــدر، وقــري  هــى الــت بــدأ ا ومــا حــرب، والصــحيأ أنــه مل حيــ

بدأت غزوة أحد وغـزوة اينـدق الـت مل تقـع فيهـا حـرب. وبقيـت سـت بعـد غـزوة اينـدق، وهـى بنـو 
                                                

  .عسيفا )ي )جيرا  
  ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى و)بو داود واإلمام )حمد رواه البخارى 
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ريرـة وفـتأ مكـة، املصطلق وقريرة وخيرب وفتأ مكة وحنني والطائ"، ومل حيارب يف غـزوة اينـدق وق
 .(26) وهذه هى ول حروبه

وقد صاا أبو بكر الصـديق وهـو علـى رأس دولـة ايالفـة الراشـدة .. السـنة النبويـة الراقيـة ىف 
وثيقــة لشـــمائل "الفروســية اإلســـالمية" عنــدما أوصـــى "يزيــد بـــن أىب ســفيان" وهـــو يودعــه أمـــرياً علـــى 

الشـــام، فقـــال لـــه: "إنـــت ســـتجد قومـــاً زعمـــوا أهنـــم حبســـوا أنفســـهم د .. وإىن  إىلاجلـــي  الـــذاهب 
وصيت بعشر:   تقتلن امرأة. و  صبيا. و  وبرياً هرماً. و  تقطعن شـجراً مثمـراً. و  ختـربن عـامراً. أ

".  ومشلـت و  تعقرن شاة و  بعرياً إ  ملةولة. و  حتـرقن خـاًل. و  تفرقنـه. و  تغلـل. و  جتـنب.."
ن .. والنبـات .. واجلمـاد .. ألن أخالقيات الفروسية اإلسالمية آداب التعامل مع اإلنسان.. واحليوا

الطبيعة" ولها حية، تسبأ خالقها وإن مل نفقه لغا ا يف التسبيأ، فالعالقة اإلسالمية هبـا  –"ايليقة 
  .(27)هى عالقة آت  ورفق وارتفاق، وليست عالقة قهر وتدمري واستغالل" 

نصـــوص األساســـية وهنـــا يعـــأ  بـــرارد لـــويس ـ املعـــرو  عنـــه تعصـــبه ضـــد اإلســـالم ـ ةن ال
لإلسالم الت صاغت معامل اجلهاد: "مل أتمر ىف أى موضـع مـن مواضـعها ابإلرهـاب والقتـل. ومـا أهنـا 
مل تتناول ىف أى موضع منها القتل العشوائى ملن   شةن هم ابألمـر. ويشـدد بعـ  الفقهـاء علـى أن 

 إىلا. بل يذهب بعضـهم أضرار احلرب قب أن تكون أمراً عرضياً وليست غاية أساسية ىف حد ذا 
حد أنه إذا أصبحت تلت األضرار غرضاً أساسياً للحرب فإن ذلت يبطـل اجلهـاد ويلغـى فائدتـه، إن 
مل يكن ىف هذه الدنيا ففى الدار اآلخرة. وحت يكون اجلهاد صحيحاً فإنه قـب أن يكـون ىف سـبيل 

 ( .28)هللا وليس من أجل املكاسب املادية" 
العالقات الدولية، لتصبن عالقة املسلمني ابمل الفني ىف  إىلسالمية ومتتد هذه الروح اإل

العقيدة، فمعيار الدولة اإلسالمية، يف السلم أو احلرب ليس"اإلميان" و"الكفر" وإيا هو التعاي  
السلمى بني اآلخرين وبني املسلمني، أو عدوان اآلخرين على املؤمنني، ابلفتنة يف الدين أو اإلخرا  

ر ... وأما التقسيم الشائع عن "دار احلرب ودار السالم" وما يستتبعه من ضرورة فرض من الد 
مشي ة هللا على دار احلرب، أى بقية العامل غري املسلم  والت قب أن ختضع حلكم هللا، فريد عليه 

 أوثر من حتف  :

                                                
 1ـ رواه مالك في : الموطأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وت من : أنه تقسيم دار  بل وتلقائى لدى ول احلضارات السابقة، فعلماء الالهأوهلا 
املسيحيني يف العصور الوسطي قسموا العامل إ  قسمني: العامل املسيحي، والعامل الوثين. واليوان 
والرومان من قبل املسيحيني تصوروا العامل خار  حدودهم وربابرة   يستحقون ا نتماء الكامل 

ظل السالم الروماىن مل  إليهم، فةن تعي  ىف أثينا مل يكن يعىن أن تكون مواطنا أثينيا، وأن تعي  ىف
يكن يعىن أنت حبق من الشعب الروماىن، بل أن الفكرة الكامنة وراء سور الصني العريم مل تكن 
سوى عزل اهمج عن الشعب الصيىن املتمدين ب، اهيت عن احلضور املروزى ملفهوم األغيار ىف 

 الشريعة والتاري  اليهوديني.
املتةخرين الذين عاشوا ىف مرحلة تفكت اإلمرباطورية : أنه أصال من تنرري الفقهاء واثنيها

دويالت، وهى مرحلة طاملا تشهد نوعا من التشدد لدوافع نفسية، أوثر منها موضوعية، فاألمم  إىل
واحلضارات ت خصوصا الكربى ـ  ىف حلرات أتزمها تسلت وةسد جريأ، وقد شعر املسلمون 

صليىب والتأى. ومن مث فهو مل ينفذ يف الواقع، ألن هبذا الشعور ىف جماهبة اهجومني العاتيني ال
اإلمرباطورية اإلسالمية قد بلغت حدود توسعها بعد مائة عام فقط من وفاة الرسول، ومل تشهد 

 فتوحات وربى بعد ذلت، أو ىف ظل هذا التنرري املتةخر. 

الــرئيس األمريكــى  : فهــو أنــه مل يكــن علــى هــذا النحــو مــن التبســيط امل ــل، الــذى يطرحــهاثلثهةةاوأمـا 
بوش ىف القرن احلادى والعشرين عرب ثنائيته الضـدية الشـهرية "مـن لـيس معنـا، فهـو ضـدا"، بـل وـان 
بـــه مــــن املرونــــة مــــا أمكنــــه مــــن تضــــمن املوقــــ" الثالــــث، فبــــني دار الســــالم، ودار احلــــرب هنــــاث دار 

رة، إذ يشــتمل علــى املوادعـة، وهــى مفهــوم واسـع يكــاد يســتوعب تفـاعالت العالقــات الدوليــة املعاصـ
درجــات متباينــة مــن الصــداقة والعــداء،   تبلــن الســلم الكامــل أو احلــرب املشــتعلة، مــا وــان يســمأ 

 ذلت العصر.  إىلابستقرار نسىب للعالقات بني األمم والشعوب قياسا 
وحسب رةية الفقهاء فإن: " دار اإلسـالم هـي مـا وانـت للمسـلمني فيهـا املنعـة والقـوة وهـم  
سيادة والسلطان، أما دار احلرب فقـد اختلفـوا حوهـا، وإن ذهـب أوثـرهم إ  أهنـا الـدار الـت عليها ال

ليس للمسلمني عليها حكم و  سلطان وليس هم فيها منعة وليس هم معهـا عهـد ويتوقـع املسـلمون 
مل يعقـد العدوان من جانبها. أما دار املوادعة فقد رأي بع  الفقهاء أهنا مما يدخل يف دار السـلم إذ 

أو أهـل  –املسلمون عهدهم معها إ  وهم علي منعة وقـوة، فـإذا مل يكـن القـائمون علـي احلكـم فيهـا 
 .(29) "من أهل املوادعة، انتفت املوادعة ابنتفاء العهد –السلطة واملنعة بتعبري الفقهاء 
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ذميــون  .. " فةول ـت امل ـالفون، للمسـلمني، إمـا معاهـدون وإمـا   عهـد هـم واملعاهـدون إمـا
وإما مستةمنون. والذمي من يقـيم يف أرض الدولـة اإلسـالمية ويتمتـع برعويتهـا ولـه مـا للمسـلمني مـن 
حقـوق وعليــه مـا علــيهم مـن واجبــات مـع وفالــة حريتـه الدينيــة والش صـية فيمــا يتصـل ةحكــام دينــه  

ب ايمــر وةحكــام األســرة ومــا يبيحــه دينــه مــن مطعــم ومشــرب فــةابح احلنفيــة هــم أوــل اينزيــر وشــر 
وخالفهم مجهـرة الفقهـاء معتـربين أن اإلابحـة لـيس هـا سـند يف ديـنهم. والضـريبة الـت تقتضـيها الدولـة 
منـــه هـــي اجلزيـــة ويعفـــي مقابلهـــا مـــن واجـــب الـــدفاع وفريضـــة الزوـــاة، وإن وـــان حقـــه يف الزوـــاة وحـــق 

  قبـل لـه بـدفع املسلم   ينقضه أنـه ذمـي، وقـد رد أبـو عبيـدة اجلزيـة ألهـل محـص يف وقـت ظـن أنـه 
الروم عنهم، وقال هم: "إيا أخذاها جزاء منعتكم والدفاع عـنكم وقـد عجـزا". وللـذمي ذمـة رسـول 
هللا وعهده، ويف احلديث "من آذى ذميا فليس منا". والعهد هم وألبنائهم مـن بعـدهم أبـدي دائـم   

غـري ازحـني راضـني ابحليـاة معهـم ينق ، يقيمه و  األمر ويرعاه ما وـانوا يف د ر املسـلمني مقيمـني 
.. ". غــري وـــارهني، ومـــن   يرضـــي فلـــه أن يرحـــل، أو يقــيم مســـتةمناً للمـــدة الـــت يرغـــب حـــت يرحـــل

"ومــن الــذميني مــن يقيمــون يف أرض هــم وحــدهم ودارهــم دار عهــد أو دار موادعــة عقــد هــم ابتــداء 
سـاملة ويصـاحلون املسـلمني علـي شـروط عندما خيريهم املسلمون بـني اإلسـالم أو املسـاملة في تـارون امل

يتفقــون عليهــا ويكــون علــي املســلمني محــايتهم والــدفاع عــنهم ويكــون علــي هــؤ ء الــذميني أن يــؤدوا 
اجلزيــة للمســلمني مقابــل ذلــت ومــا وــان عهـــد النــي لنصــارى ةــران وعهــد أم عبيــدة ألهــل محـــص 

ويـة مـع أهـل أرمينيـة. ويـري الشـافعي وعهد عبد هللا بن سعد بن أم السرح مع أهل النوبة وعهد معا
أن املوادعــة أو العهــد   يكــون إ  مــع املــوادعني مــن احلكــام فــإن وــانوا مــن غــري املــوادعني فلــيس هــم 
عهــد و  موادعــة، وهــو مــا عــرب عنــه الشــيباين ابملنعــة والســلطان ألهــل اجلماعــة الــت يعقــد معهــا عقــد 

ضوعهم لدولة أخري فليس إلحدا ا عهد إ  أن يكـون املوادعة، فإن مل تكن هم املنعة والسلطان خب
 .(30)مع وليهما" 

... "وأما املستةمن ويسمي ابحلرم يف رأي من يعدون ول من   عهد له ضمن دار احلرب 
فهو من دخل د ر اإلسالم عابرًا أو مرحتاًل أو مقيمًا ألجل وليس له حق اإلقامة الدائمة فإذا 

دائمة أصبأ من أهل الذمة ومل يعد مستةمنا. وللمستةمن حق احلماية  أرادها وأقام فيها إقامة
والرعاية وإن وانت داره يف حرب مع املسلمني اشبة ما دام   ينكث بعهد األمان و  يفتةت عليه 
بغدر أو خيانة تضر ابلدولة، فاحلرب يف اإلسالم هي حرب املقاتلني من اجلماعات والدول   

ا دام بعيدًا عن القتال غري مشارث فيه، بفعل أو برأي، وهو آمن علي ماله يصلي سعريها اآلمن م
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وملكه وما وسبت يداه حال ً من غري راب يف دار اإلسالم ويبقي له ماله وإن عاد إ  بلده الت هي 
حت وإن محل السالح ضد يف حرب أو يف حالة حرب مع املسلمني و  تزول عنه ملكيته 

 .(31) املسلمني"
ويسهب الفقهاء والشراح يف حقوق املستةمن ويقولون ببقاء األمان يف ماله ويف نفسه  ...

إذا دعته دواعي التجارة أو النزهة أو قضاء حاجة لنفسه ولغريه فعاد إ  دار احلرب مث قفل منها 
دار راجعًا إ  د ر اإلسالم ألنه مل خير  عن نية اإلقامة فيها فهو والذمي يف هذا، فإذا استوطن 

احلرب بطل األمان يف نفسه وبقي يف ماله  ختصاص املبطل بنفسه في تص البطالن به، ويقولون 
إنه إذا مات املستةمن يف دار اإلسالم وجب أن يرسل ماله لورثته وإن وانت دارهم يف حرب مع 

ملريا  املسلمني، ويزيدون علي ذلت إنه لو قتل يف حرب مع املسلمني فإن ذلت   حيرم ورثته حق ا
يف ماله، وعلي و  األمر أن يرسلها إليهم واملة غري منقوصة، وخيالفهم الشافعي يف ذلت ألنه يري 
األمان له وليس لورثته الذين مل يعقدوا. و  يصادر مال املستةمن إ  يف حالة واحدة هي أن يؤسر 

 .(32)عتق عبده. يف حرب ويسأق إذ يصبأ غري أهل للتملت ويؤول ما ميلت إ  بيت املال وي
... ومـــا وفـــل اإلســـالم أمـــان املســـتجري يف قولـــه تعـــا : "وإن أحـــد مـــن املشـــروني اســـتجارث 

ومما يروي يف ذلت ما وـان مـن واصـل بـن  ".  6فةجره حت يسمع والم هللا مث أبلغه مةمنه" التوبة : 
  مــن شــدة يف عطــاء زعــيم املعتزلــة وقــد وقــع مجاعــة مــن صــحبه يف أيــدي ايــوار  وهــم علــي مــا نعــر 

الدين ف شي واصل أن ميسوهم بسوء فقال ألصحابه: دعوين وإ هم ووانوا قد أشرفوا علي العط" 
فقالوا شةنت. ف ر  إليهم فقالوا: مـا أنـت وأصـحابت قـال: مشـروون مسـتجريون ليسـمعوا وـالم هللا 

مصــاحبني فــإنكم  ويعرفــوا حــدوده، فقــالوا: قــد أجــراوم فجعلــوا يعلمــوهنم أحكــامهم مث قــالوا: امضــوا
إخواننا. قال واصل: ليس ذلت لكم فإن هللا تبارث وتعا  يقول: ) وإن أحد من املشروني استجارث 
فـةجره حـت يسـمع وـالم هللا مث أبلغــه مةمنـه ( فـةبلغوا مةمننـا فنرــر بعضـهم إ  بعـ  مث قـالوا: ذلــت 

 .(33)لكم وساروا ةمجعهم حت أبلغوهم املةمن. 
م اإلسالم على أحكام مفصلة لكل حالة من احلا ت الـت تعـرض بـني املتحـاربني وما تشتمل تعالي  

يف أثناء القتال أو بعده. وهي حا ت األمان وا ست مان واملهادنـة واملوادعـة والصـلأ علـى معاهـدة. 
 فاألمان هو "رفع استباحة احلرم ورقه وماله حني قتاله أو العزم عليه". وا ست مان هو "أتمني حرم
ينزل ألمر ينصر  ابنقضائه". وأما املهادنـة فهـو "عقـد ملسـلم مـع حـرم علـى املسـاملة مـدة لـيس هـو 
فيهــا علــى حكــم اإلســالم". وأخــريا املوادعــة وهـــو "عقــد غــري  زم حمتمــل الــنق ، لإلمــام أن ينبـــذه 
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". 58حســب قولــه تعــا : "وإمــا ختــافن مــن قــوم خيانــة فانبــذ إلــيهم علــى ســواء".  ســورة األنفــال: 
جنـده وإ  األعـداء وهـم علــى حكـم األمـان حـت يعلمــوا  إىلويشـأط يف حالـة النبـذ أن يبلغـه القائــد 

 .  (34)ابنتهاء املوادعة. 

هذه املفاهيم مجيعا، وما ترتبه من حقوق وواجبات، تبني لنا أن التقسيم  إىلفإذا نررا 
رب ودار السالم" ليس على ذلت النمطى الشائع لدى الفكر الغرىب املعاصر حتت عنوان "دار احل

النحو من ضيق األفق، ومن العدائية السافرة لكل امل الفني ىف العقيدة، وما مل يكن تقسيما قرآنيا 
تصويره،  إىلجسده حممد "ص" لتوه ومنذ بداية دعوته، وما يسعى الكثريون من مفكرى الغرب 

حلرته التارخيية األوىل على األرض، وبدون استنتا  ابلن ا ختزالية وهو أن اإلسالم منذ  إىلوصو  
أى اعتبار معقول حلواد  الزمن ومتغريات األ م، وان حدي الرةية، ضيق األفق، يكره امل الفني 

اجتثاثهم ومن مث يضعهم مجيعا ىف موقع "دار احلرب".  فالتقسيم أصال وان فقهيا    إىلويسعى 
حاوما أو صانعا هذا التاري ، بل هو ربيب حلرات  قرآنيا، وقد يا ىف نري  املسلمني ومل يكن

التدهور ىف هذا التاري . وهو أيضا ليس تقسيما حد  بل حيتوى املوق" الثالث الوسطى الذى 
يسمأ بعالقات نسبية من الصداقة والسالم جتاوز العداء املطلق. وما أنه وهو األهم مفهوم نرخيى 

وهذا السياق هو عامل احلروب الصليبية الذى شهد مذحبة   ميكن فهمه موضوعيا إ  ىف سياقه، 
بيت املقدس للمسلمني واليهود على أيدى محلة الصليب األوروبيني، وهو زمن التتار بكل 
وحشيتهم، وهو يسبق بقليل بداية حماوم التفتي ، واحلروب املذهبية ىف أورواب املسيحية ب. و  بد 

شهد نضو  احلداثة السياسية عرب ثالثة قرون من التحو ت أنه سياق مغاير للقرن العشرين الذى 
جترمي احلرب. وبرغم ذلت وقعت  إىلاملتنامية ورست ا عتبار ملفهوم سيادة الدولة القومية، وقادت 

فيه احلربني األوروبيتني املدعونن بـ "العامليتني" زورا وهبتاا. بل أننا شهدا تقسيم بوش الثنائى 
لع هذا القرن نفسه، الذى يسعى العقل الغرىب املتمروز أن قعل منه، وسابقه، احلدى للعامل، مط

 مرجعا يقاس إليه القرن السابع امليالدى. 
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 اجلماعة.. األمة .. والعامل: اجلهاد بىن ماثنيا 
ىف إطار النزوع اإلنساىن / العاملى لإلسـالم والـذى مل يكـن حمـال لشـت لـدى اجلماعـة العربيـة 
األوىل الــت تلقــت الـــدعوة الوليــدة، وــان حممـــد"ص" يــري لنفســه رســـالتني: إحــدا ا قوميــة / عربيـــة، 

"األمـة " مفتوحـة، أى يف "حالـة حتقـق" مـا دام يف واألخرى عاملية / إنسانية. ما يفأض بقاء حـدود 
العـامل احيـة مل تقتحمهـا الرسـالة اإلسـالمية فتسـيطر أو تـوازن أو توحـد. و  شـت ىف أن دعـوة وهـذه 
تفأض الشمول بـل تتةسـس عليـه،   تسـتطيع أن  ـادن أو تتـةقلم أو تتنـازل ابعتبـار أن تنازهـا يعـين 
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ا يف العامل بداية حمليـة أو إقليميـة   حمالـة. إهنـا  بـد أن تسـيطر زوال مسوغات وجودها. لكن بدايته
"قلــب" لألمــة، ومروــز للــدعوة نشــراً واســتمراراً وقيــادة، فكيــ" ينضــوى اجلــزء يف  إىليف إقلــيم يتحــول 

 الكل، واياص يف العام ؟.  

مـة أنـه للقرآن هنا منطقه يف حل اإلشكالية، فقد اتضأ مـن ا سـتعما ت امل تلفـة ملفـرد األ
مشــأث بــني معــان عــدة، ومــن بــني هــذه املعــاين معــىن وــون األمــة قــوم الرســول أو ابلتحديــد اجلماعــة 
املؤمنــة بدعوتــه منــذ البدايــة. إن هــذه األمــة اجلزئيــة املؤمنــة عليهــا أن حتقــق األمــة الشــاملة، أمــة آخــر 

بلــورة لألمــة اجلزئيــة، األمــة األنبيــاء فتكــون هبــذا املعــىن آخــر األمــم آلخــر األنبيــاء. وإذا وانــت هــذه ال
الناشــ ة، األمــة املتحققــة ابلقــوة عــن طريــق وجــود قلبهــا أو جزئهــا ابلفعــل،   تبــدو واضــحة متامــاً يف 
القــرآن إ  مــن ضــمن ســياقه الشــامل، فــإن املــةثورات النبويــة الــت ميكــن الوثــوق مــن ظهــور أوثرهــا يف 

تفرق بني األمتني أو بني املعنيـني املتمـايزين لألمـة فأة مبكرة نسبياً جتعل القضية واضحة متاماً عندما 
يف القــــرآن عــــن طريــــق اســــت دام مفــــردين خمتلفــــني. فالرســــالة الشــــاملة الواقعــــة يف أفــــق حتقــــق مفتــــوح 
ومســـتمر تبقـــى يف هـــذه املـــةثورات مســـماة ابألمـــة، يف حـــني تســـمى "أمـــة اإلجابـــة"، األمـــة اجلزئيـــة: 

ة األوليـة لألمـة الشـاملة، بـل هـى أيضـاً التعبـري القـانوين األول اجلماعة. إن مجاعة املسلمني هـي البلـور 
واملســتجد عــن أتســيس الــدعوة ، وظهــور رويز ــا الــت تعطــي األمــل إبمكــان التحقــق الشــامل آلخــر 

 .(1)األمم 
الوضع البشري يف القـرن السـابع املـيالدى ابعتبـاره وضـعاً اضـجاً  إىلوإذا وان القرآن قد نرر        

والتطـوير ابجتـاه األمـة "اجلامعـة للشـعوب والقبائـل"، فإنـه أوـد علـى ضـرورة انتمـاء الرسـول للتصحيأ 
قوم معينني، وثقافة "لسان" معينة حت يف مرحلة األمة اجلامعة. إن األمر   ميكن أن يكون غري  إىل

"قبيلـــة أو ذلـــت، إذ  بـــد أن تنطلـــق الـــدعوة مـــن موقـــع معـــني، وهـــذا املوقـــع املعـــني ثقافتـــه وانتماءاتـــه 
شـــعب"، ولكـــي يســـتطيع الرســـول أن يكســـب "قومـــه" ويت ـــذهم قاعـــدة ملـــد آفـــاق دعوتـــه  بـــد أن 
يتحد  بلساهنم، وأن حيس اب نتماء إلـيهم، وبغـري ذلـت   حيـد  اللقـاء، و  تـنجأ الـدعوة: "ومـا 

ي يف ولكـن يف حـني يبـدأ وـل نـ .(4-3إبةراهيم : ) أرسلنا من رسول إ  بلسـان قومـه ليبـني هـم.."
قوم معينـني قاعـدة  نطالقـه ابجتـاه األمـة الـت  إىلقومه وينتهي فيهم، يت ذ ني اإلسالم من ا نتماء 

تســتغرق قومــه، وإن وــانوا يبقــون منهــا يف مروــز القلــب، بســبب مــن دورهــم ايــاص يف تبــىن الـــدعوة 
 "ســـــةلونونشـــــرها، وملروـــــز القلـــــب هـــــذا ميزاتـــــه ومســـــؤولياته: "وإنـــــه لـــــذور لـــــت ولقومـــــت وســـــو  ت

أقـــوم النـــاس بـــه،  .. إن القــرآن أنـــزل بلغـــتهم فهـــم أفهـــم النـــاس لــه فينبغـــي أن يكونـــوا(44:الزخةةةرف)
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. ومـــن مث تعـــني علـــى مجاعـــة املـــؤمنني ىف املدينـــة "اجملاهـــدة " أن حتمـــل الرســـالة (2) وأعملهـــم مبقتضـــاه
. نعــم وــان ممكنــا، العــاملني، وأن تــنه  مبســرية حتريــر اإلنســانية، فهــل وــان ذلــت ممكنــا؟ إىلالشــاقة 

الت يرجع إليهـا الفضـل يف غالـب عجائـب اإلنسـانية ومعرـم اآلاثر ايالـدة  –بفضل العاطفة القوية 
فحـل   يف التاري ، والت يسميها الناس )احلب( ... " ففى اجملتمع العرىب احلـائر املرلـوم قـام حممـد 

القلــب والعـني. .. فانــدفع إليــه  عقالـه وفــت إسـاره مث حــل منـه حمــل الـروح والــنفس وشـغل منــه مكـان
 إىلاحلـــدور. واةـــذبت إليـــه النفـــوس والقلـــوب اةـــذاب احلديـــد  إىلاحلـــب الصـــادق ومـــا ينـــدفع املـــاء 

املغنــاطيس. وةيــا وــان مــن القلــوب واألرواح علــى ميعــاد، وأحبــه رجــال أمتــه وأطــاعوه حبــاً وطاعــة مل 
رق احلــب والتفــاين يف طاعتــه وإيثــاره علــى يســمع مبثلهمــا يف نريــ  العشــاق واملتيمــني. ووقــع مــن خــوا

 . (3) النفس واألهل واملال والولد ما مل حيد  قبله ولن حيد  بعده"

العربيـة مـن قلـب املدينـة الـت اسـتنارت حبضـوره،  وقـد بـدأ حممـد "ص" لتـوه ىف ممارسـة رسـالته
ول جمتمـع، وأول وأسلست له قيادها، وأعطته ول احلب، فةعطاها ول اجلهـد، مسـ را طاقتـه لبنـاء أ

دوله ىف اإلسالم، سائرا على طريقى اجلهاد الروحى والسياسى معا، حيث أن الدين والدولة ابلنسـبة 
 إىلالــروح العربيــة، مل يكــوا لينفصــالن ىف هــذا الوقــت. وإذا وانــت العقيــدة العربيــة الوثنيــة حتتــا   إىل

اإلحمـــاء بقصـــد إعـــادة  إىلىف حاجـــة اهـــدم ألجـــل زراعـــة اإلميـــان اجلديـــد، فقـــد وانـــت الـــروح القبليـــة 
حممد )ص( من أنه قـام ـ  إىلالتنريم. وهذا يفسر لنا ويرد يف اآلن نفسه على ا عأاض الذي يوجه 
 عكس املسيأ عليه السالم ـ ابلدعوة الدينية وابلدعوة السياسية معا.

 

 
 

 الدولة : صياغة املثال  إىلأوال : من اجلماعة 
يـرم مجاعـة  ار اجلهـاد الروحـى للجماعـة املؤمنـة، فلـم يـزل الرسـول نشة جمتمع املدينة ىف إط

املـــؤمنني األوىل تربيـــة دقيقـــة عميقـــة. ومل يـــزل القـــرآن يســـمو بنفوســـهم ويـــذوي مجـــرة قلـــوهبم. ومل تـــزل 
تزيــدهم رســوخاً ىف الــدين وعزوفــاً عــن الشــهوات، وتفانيــاً يف ســبيل املرضــاة وحنينــاً  جمــالس الرســول 

رصــا علــى العلــم وفقهــاً يف الــدين وحماســبة للــنفس، يطيعــون الرســول يف املنشــط واملكــره اجلنــة، وح إىل
... وقــد دخلــوا يف الســلم وافــة بقلــوهبم وجــوارحهم وأرواحهــم وافــة،   يشــاقون الرســول مــن بعــد مــا 
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تبــني هــم اهــدى، و  قــدون يف أنفســهم حرجــاً ممــا قضــى، و  يكــون هــم ايــرية مــن بعــد مــا أمــر أو 
ثوا الرسول عما اختانوا أنفسـهم، وعرضـوا أجسـادهم للعـذاب الشـديد إذا فرطـت مـنهم زلـة  هنى. حد 

نزل حترمي ايمر والك وس املتدفقة على راحا م، فحال أمر هللا بينها وبني الشـفاة  -استوجبت احلد 
ميــــان . فكــــان اإل (4) املتلمرــــة واألوبــــاد املتقــــدة، ووســــرت دان ايمــــر فســــالت يف ســــكت املدينــــة 
املطـــامع والشـــهوات  إىلالعميـــق حارســـاً ألمانـــة اإلنســـان وعفافـــه وورامتـــه، ميلـــت نفســـه أمـــام النـــزوع 

اجلارفة ويف ايلوة والوحدة حيث   يراها أحد. ويف سلطانه ونفوذه حيث   خيا  أحداً. وقد وقـع 
هــا واإلخــالص لــه، أهل إىليف نريـ  الفــتأ اإلســالمي مــن قضــا  العفــا  عنــد املغــنم وأداء األمــاات 

ما يعجز التاري  البشري عن نرائره، وما ذاث إ  نتيجة رسـو  اإلميـان ومراقبـة هللا واستحضـار علمـه 
 . (5)يف ول مكان وزمان

ووـــان العـــرب قبـــل هـــذا اإلميـــان   خيضـــعون لســـلطان و  يقـــرون و  ين رطـــون يف ســـلت،  
ء، فةصـــبحوا اآلن يف حرـــرية اإلميـــان يســـريون علـــى األهـــواء ويروبـــون العميـــاء وخيبطـــون خـــبط عشـــوا

والعبودية   خيرجون منها، واعأفوا د ابمللت والسلطان واألمر والنهي، وألنفسهم ابلرعوية والعبودية 
والطاعــة املطلقــة، وأعطــوا مــن أنفســهم املقــادة واستســلموا للحكــم اإلهــي استســالماً وــامالً ووضــعوا 

هم، وأصبحوا عبيداً   ميلكون ما ً و  نفساً و  تصرفاً ىف احلياة أوزارهم، وتنازلوا عن أهوائهم وأانيت
إ  مـــا يرضـــاه هللا ويســـمأ بـــه،   حيـــاربون و  يصـــاحلون إ  إبذن هللا و  يرضـــون و  يســـ طون و  

وملـا وـان القـوم حيسـنون اللغـة الــت  يعطـون و  مينعـون و  يصـلون و  يقطعـون إ  إبذنـه ووفـق أمــره".
وعرفــوا اجلاهليــة ونشــةوا عليهــا، وعرفــوا معــىن اإلســالم معرفــة   القــرآن وتكلــم هبــا الرســول  نــزل هبــا

حكــم، أو  إىلمملكــة، ومــن حكــم  إىلحيــاة، ومــن مملكــة  إىلصــحيحة، وعرفــوا أنــه خــرو  مــن حيــاة 
العبوديـة، وإذا دخلـوا  إىلاستسـالم وخضـوع، ومـن األانيـة  إىلسلطة، أو من حـرب  إىلمن فوضوية 

اإلسالم فال افت ات يف الـرأي و  نـزاع مـع القـانون اإلهـي و  خـرية بعـد األمـر و  مشـاقة للرسـول يف 
غري هللا و  إصدار عن الرأي، و  متست بتقاليـد وعـادات و  ائتمـار ابلـنفس، فكـانوا  إىلو  حتاوم 

سـالم خبصائصـه وعاداتـه اإل إىلإذا أسلموا انتقلـوا مـن احليـاة اجلاهليـة خبصائصـها وعادا ـا وتقاليـدها 
 .(6)وأوضاعه، ووان هذا ا نقالب العريم حيد  على أثر قبول اإلسالم من غري أتن 

ـــة العليلـــة الغامضـــة امليتـــة  معرفـــة عميقـــة  إىلومـــع التوحيـــد انتقـــل املســـلمون مـــن املعرفـــة الوثني
ــــروح والــــنفس والقلــــب واجلــــوارح، ذات أتثــــري يف األ خــــالق واضــــحة، وروحيــــة ذات ســــلطان علــــى ال

ـــه األبـــاء احلســـىن واملثـــل  وا جتمـــاع، ذات ســـيطرة علـــى احليـــاة ومـــا يتصـــل هبـــا، آمنـــوا ابد الـــذي ل
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األعلى، آمنوا برب العاملني الرمحن البار  املصور، العزيز احلكيم، الغفور الودود، الـرءو  الـرحيم، لـه 
ء يف القـرآن مـن وصــفه، آخـر مـا جــا إىلايلـق واألمـر، بيـده ملكــوت وـل شـئ، قـري و  قــار عليـه، 

يثيــب ابجلنــة ويعــذب ابلنــار، ويبســط الــرزق ملــن يشــاء ويقــدر، يعلــم ايــبء يف الســماوات واألرض، 
ويعلــم خائنــة األعــني ومــا ختفــي الصــدور، علــى آخــر مــا جــاء يف القــرآن مــن قدرتــه وتصــرفه وعلمــه، 

فـإذا آمـن أحـد ابد وشـهد أن  فانقلبت نفسيتهم هبذا اإلميان الواسع العميـق الواضـأ انقـالابً عجيبـاً،
مجيــــع عروقـــــه  إىل  إلــــه إ  هللا انقلبــــت حياتـــــه ظهــــراً لـــــبطن، تغلغــــل اإلميـــــان يف أحشــــائه وتســـــرب 

ومشـــاعره، وجـــرى منـــه جمـــرى الـــروح والـــدم واقتلـــع جـــراثيم اجلاهليـــة وجـــذورها، وغمـــر العقـــل والقلـــب 
ان واليقـني والصـرب والشـجاعة، ومـن بفيضانه وجعل منه رجاًل غري الرجـل، وظهـر منـه مـن روائـع اإلميـ

خوارق األفعال واألخـالق مـا حـري العقـل والفلسـفة ونريـ  األخـالق، و  يـزال موضـع حـرية ودهشـة 
 . (7)األبد، وعجز العلم عن تعليله بشئ غري اإلميان الكامل العميق  إىلمنه 

د  دينيــة واجتماعيــة يقــوم علــى مبــامتامــا وقــد أفــرزت الــروح اإلميانيــة املتوثبــة جمتمعــا جديــدا 
وأخالقيـة تتكامــل مجيعــا ىف شــريعة اإلســالم اجتمعــت عليهـا وآمنــت هبــا ف ــة قليلــة ىف البدايــة مث يــت 
هذه الف ة ووربت فكانت نواة اجملتمع الكبري الـذى بـرزت منـه وقامـت عليـه الدولـة اإلسـالمية. ووـان 

يصـلأ مــن أمـوره ويكفــل لـه األمــن علـى النـىب أن يــدير مـن شــ ون هـذا اجملتمــع اإلسـالمى الناشـئ مــا 
وا ســتقرار وحريــة الــدعوة ويقــيم حياتــه علــى مــا يرضــى لــه اإلســالم مــن قواعــد الســلوث واملعــامالت 
والقـيم اإلنســانية. فـإن مل يغــري شـي ا مــن أنرمـة احلكــم الـت ألفهــا العـرب، علــى مـا بــني تلـت األنرمــة 

معــا م ومــا اعتــادوا أن يوجهوهــا، إ  مــا  مــن اخــتال  وتبــاين وتــرث للنــاس أمــورهم يوجهوهنــا ىف جمت
وان ينزل به الوحى من قواعـد ختـال" مـا ألـ" العـرب ىف حيـا م، ومـا جتـرى بـه شـريعة اإلسـالم مـن 
أصـول وإن مل تعــرض لنرــام احلكــم فقــد تناولـت مــن شــ ون احليــاة مــا وـان وفــيال بقيــام جمتمــع جديــد 

اعى اجلديـد. وأول مـا يقـوم عليـه هـذا اجملتمـع من ول الوجوه، وقيـام حكـم مياثـل هـذا الكيـان ا جتمـ
  .(8) لواحد األحد   شريت له و  وفاءاجلديد اإلميان ابد ا

ولقــــد بعــــث اإلميــــان ابآلخــــرة يف قلــــوب املســــلمني شــــجاعة خارقــــة للعــــادة واســــتهانة ادرة   
إليهـــا طــريان محـــام  ابحليــاة، متثلــوا اآلخـــرة وجتلــت هـــم اجلنــة بنعمائهـــا وــةهنم يروهنــا رأي عـــني، فطــاروا

الزاجـل   يلــوي علـى شــئ. تقـدم أنــس بـن النضــر يـوم أحــد وانكشـ" املســلمون فاسـتقبله ســعد بــن 
معاذ فقال:   سعد ابن معاذ، اجلنة ورب الكعبة، إين أجد رحيها من دون أحد، قال أنس: فوجـدا 

مثـل بـه املشـروون، فمـا به بضعاً ومثانني ضربة بسي" أو طعنة برمأ أو رمية بسهم ووجداه قد قتل و 
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. ووـان عمـرو بـن اجلمـوح أعـر  شـديد العـر ، ووـان لـه أربعـة بنـني "  (9)عرفه أحد إ  أخته ببنانـه"
أحـد أراد أن يتوجـه معـه فقـال لـه بنـوه: إن هللا  إىلإذا غزا، فلما توجه  شباب يغزون مع رسول هللا 

اجلهـاد، فـةتى عمـرو بـن اجلمـوح قد جعل لت رخصة فلو قعدت وحنن نكفيـت وقـد وضـع هللا عنـت 
فقــــال: "   رســــول هللا إن بــــين هــــؤ ء مينعــــونين أن أخــــر  معــــت، وهللا إىن ألرجــــو أن   رســــول هللا 

: أمـا أنــت فقـد وضـع هللا عنـت اجلهــاد، استشـهد فةطـة بعـرجت هـذه يف اجلنــة، فقـال لـه رسـول هللا 
فقتـل  قه الشـهادة، ف ـر  مـع رسـول هللا وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل هللا عز وجل أن يرز 

 .(10)يوم أحد شهيداً" 
ـــــة احلكيمـــــة الدقيقـــــة   ـــــيم النبـــــوي املـــــتقن، وهـــــذه الأبي ـــــق والتعل وهبـــــذا اإلميـــــان الواســـــع العمي

وبش صيته الفذة، وبفضل هذا الكتاب السماوي املعجز الذي   تنقضي عجائبه و  ختلق جدتـه، 
تضرة حياة جديدة جوهرها اجلهاد الروحـى واألخالقـى والسياسـى يف اإلنسانية احمل بعث رسول هللا 

وىف هذا اإلطار احلضارى الشامل ملفهوم اجلهاد، تشكلت دولة املدينة وــ "نقطـة  والعسكرى ىف آن.
ارتكــاز وانطــالق". ووــان  بــد مــن خطــوة جديــدة لكــي تتســع الــدائرة، وتشــرق الشــمس علــى إطــار 

ملؤمنـــة الـــت تكونـــت ىف املدينـــة ليســـت ســـوى لبنـــة أوىل ىف اإلطـــار أوســـع مـــن اإلنســـانية، فاجلماعـــة ا
األوســـع احملـــيط هبـــا، فثمـــة حلقـــة مـــن العـــرب الـــوثنيني ىف شـــبة اجلزيـــرة العربيـــة ومـــا حوهـــا، ومثـــة حـــزام 

 اإلنسانية ولها، الت متثل "األمة النهائية". 
ري أهـل الكتـاب، انطالقـا مـن دولـة وقد وانت ايطوة األوىل ىف اجتاه العرب الوثنيني يف اجلزيرة من غـ

املدينة "األوىل" حنو دولة العرب "الكربى"، إذ قرر القرآن أن على املؤمنني أن يقاتلوا املشروني "حـت 
وورد األمــر ابلقتــال يف   (.183 : البقةةرة ،39 :األنفةةال)"تكــون فتنــة، ويكــون الــدين ولــه د  

ابـن إسـحاق، رجـل السـرية النبويـة األول مغـزى هـذا القرآن أحد عشر مرة بصين خمتلفـة. ولقـد أدرث 
التــدر  وأوــد عليــه عنــدما قــال إن معــىن اآل ت األوىل لألمــر ابلقتــال: "إين إيــا أحللــت هــم القتــال 
ألهنم ظلموا، ومل يكن هم ذنب فيما بينهم وبـني النـاس إ  أن يعبـدوا هللا ... مث أنـزل هللا : وقـاتلوهم 

ت   يفنت مؤمن عن دينه : ويكون الـدين د، أى حـت يعبـد هللا   يعبـد حت   تكون فتنة، أى ح
معــه غـــريه". ومضـــت اآل ت قــدما بعـــد األوامـــر الصـــرحية ابلقتــال لتعتـــرب هـــذا القتــال ســـنة مـــن ســـنن 
الكـون لتحقيـق إرادة هللا علــى األرض يف وجـه الطغــاة واملسـتكربين والعـالني. ويصــرح القـرآن بكراهيــة 

                                                
  .متفق عليه 
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 :)البقةةةرة "لكنـــه مكتــوب علـــيهم رغــم ذلـــت .. "وتــب علـــيكم القتــال وهـــو وــره لكـــم النــاس للقتــال
وعلـــــيهم أن خيتـــــاروا بـــــني مســـــاملة خصـــــومهم وانكماشـــــهم ابلتـــــا  بـــــل وفنـــــائهم أو اجلهـــــاد  ،(216

فا متــداد والفــتأ واستشــرا  آفــاق األمــة، أمــة آخــر النبيــني الــت جــاءت لت ــر  النــاس مــن عبوديــة 
  .(11) محة رب العبادعبودية ور  إىلالعباد 

وعرب سبع وعشرين غزوة وسرية ومسرية عددها وتـاب السـنة النبويـة، وحـارب الرسـول فقـط  
ىف تسع منها، وان اإلسالم يتمدد ىف اجلزيرة العربية، بينما وانت الوثنية تنكم  ىف املكـان وحتتضـر 

عــد فــتأ مكــة حيــث فىالزمــان، حــت متكــن الرســول الكــرمي مــن فــرض الســالم اإلســالمى وخصوصــا ب
املدينة بصورة متواليـة، ووـان علـى وـل قبيلـة أن تعـد بتحطـيم أصـنامها  إىلأخذت وفود القبائل تصل 

وتقـدمي املقـاتلني إذا طلـب منهـا ذلـت، وأن متتنـع عـن مهامجـة األمـة وحلفائهـا، وأن تـدفع الزوـاة. وىف 
 بكـر ابلنـاس، والـت م فيهـا حتـرمي لفتأ مكة وانت الدعوة الت أذن هبا على يوم حـج أىب إىلالعام الت

الكعبة، آية على ذبول عصر الوثنية وبـزوا فجـر اإلسـالم علـى النـاس ىف وـل بـالد  إىلحج املشروني 
العــرب مــن أهــل اجلنــوب يف شــبه اجلزيــرة ودخــوهم يف ديــن هللا أفواجــاً ومــن بينهــا وفــود مــن املشــروني 

إمـارا م. ومـن  إىلفد عليه ويرد األمـراء مكـرمني ووفود من أهل الكتاب حيث وان النىب يكرم ول وا
ذلت أن األمشث ابن قـيس قـدم يف وفـد ونـده يف مثـانني راوبـاً، دخلـوا املسـجد علـى النـىب وقـد رجلـوا 
ملهــم وتكحلــوا ولبســوا جبــب احلــرب بطنوهــا ابحلريــر، فلمــا رآهــم النــىب قــال: أمل تســلموا ؟ قــالوا: بلــى. 

م، فشــقوه. وقــال لــه األشــعث:   رســول هللا، حنــن بنــو آوــل املــرار قــال: فمــا هــذا احلريــر يف أعنــاقك
العباس بن عبد املطلب وربيعة بن احلـار . وقـدم  إىلوأنت ابن آول املرار فتبسم النىب ونسب ذلت 

وائل بن حجر الكندى مع األشعث ووان أمري بالد الشاطئ من حضر موت فةسلم، فةقره النـىب يف 
جبـــاة الرســـول. وولـــ" النـــىب معاويـــة بـــن أىب  إىلمـــن أهـــل بـــالده لـــريده  إمارتـــه علـــى أن قمـــع العشـــر
بـالده. وأىب وائـل أن يردفـه أو أن يعطيـه نعليـه يتقـى هبمـا حـرارة القــي   إىلسـفيان أن يصـحب وائـالً 

مكتفيـــا ةن يدعـــه يســـري يف ظـــل بعـــريه. وقبـــل معاويـــة ذلـــت علـــى خمالفتـــه ملـــا جـــاء بـــه اإلســـالم مـــن 
 . ( 12) ومن جعل املؤمنني إخوة ، حرصاً على إسالم وائل وقومه التسوية بني املسلمني
م أرغمـت مدينـة الطــائ" علـى ا ستسـالم، ووانـت آخــر معقـل للوثنيـة بعــد 631ويف ينـاير 

ما   يزيد عن عام من رفـع احلصـار الـذى وـان حممـد قـد ضـربه حوهـا. وـان أهـل الطـائ" يكابـدون 
حلفاء الرسول، بعد غزوة حنني، ووـان مـن احملـال مواصـلة  ازد د عزلتهم منذ أن أصبحت هوازن من

حممد أن مينحهم شروطاً خاصـة، فقـالوا أهنـم جتـار يقومـون ةسـفار   إىلعنادهم، وتوسل وفد الطائ" 
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وثــــرية، وأهنــــم يريــــدون مــــن مث أن أيذن هــــم مبضــــاجعة نســــاء أخــــر ت غــــري زوجــــا م أثنــــاء رحــــالت 
وا النبيـذ املصـنوع مـن أعنـاهبم، وأهـم مـن ذلـت ولـه أن حيتفرـوا أعماهم، وما طلبوا السماح ةن يشـرب

هبيكـل الـالت بضـعة أعــوام أخـرى، أو ـ  وهــذا هـو الطلـب األخــري ـ عامـاً واحــداً علـى األقـل. ولكــن 
حممــداُ رفــ  وــل طلبــا م. أمــا مــا تنــازل عنــه فقــط فهــو أهنــم ليســوا ملــزمني ةن حيطمــوا معبــد الــالت 

الطـائ" لتـدمري هيكـل  إىل، ومـن مث أرسـل حممـد أاب سـفيان نيابـة عنـه ةنفسهم فيغضب الناس منهم
أهلــه يعلمهــم ويفقههــم  إىل. ومــا انتشــر اإلســالم يف ربــوع الــيمن، وأوفــد النــىب معــاذاً (13) تلــت الربــة

وأوصاه قائاًل: يسر و  تعسر. وبشر و  تنفر. وإنت سـتقوم علـى قـوم مـن أهـل الكتـاب يسـةلونت: 
فقل: شهادة أن   إله إ  هللا وحده   شريت له ". وذهب معاذ ومعه طائفـة مـن  ما مفتاح اجلنة ؟

  .(14)املسلمني األولني ومن اجلباة يعلمون الناس ويقضون بينهم بقضاء هللا ورسوله" 
جنوهبــا، مل تعــد  إىلغرهبــا ومــن مشاهــا  إىلوابنتشــار اإلســالم يف ربــوع شــبه اجلزيــرة مــن شــرقها 

رة ابملدينـــــة "دار اهجـــــرة"، بعـــــد أن انكمشـــــت دار الكفـــــر علـــــى أرض اجلزيـــــرة، دار اإلســـــالم حمصـــــو 
دار إميان، وأصبحت أمة واحدة يرلها لواء واحـد هـو لـواء حممـد رسـول هللا  إىلوحتولت اجلزيرة ولها 

  ًعبـادة هللا وحـده   شـريت لـه، ومل  إىل، وتدين ولها بدين واحد هو اإلسالم، وتتجه قلوهبا مجيعا
حــد أن يســتل ســيفه مــن قرابــه إ  أن يــدافع عــن وطنــه أو يــدفع املعتــدى علــى ديــن هللا. بــل يبــق أل

ايــار  يف صــورة جهــاد مــن أجــل حتقيــق األمــة اجلامعــة،  إىلوصــار مــن الضــروري أن تتحــول اهجــرة 
ولـذلت جـاء يف إحـدى روا ت احلــديث: "  هجـرة بعـد الفـتأ ب ولكــن جهـاد ونيـة ، وإذا اســتنفرم 

. وهنــا وانــت النفــرة احلضــارية الكــربى لدولــة اإلســالم األوىل "العربيــة" حنــو ابقــى األمــم  () فــانفروا
والشـــعوب، بعــــد أقــــل مــــن عشــــر ســــنوات قضــــاها الرســــول ابملدينــــة، متكــــن خالهــــا مــــن إعــــادة بنــــاء 
"اإلنســــان العــــرىب املســــلم" حيــــث خشــــعت قلــــوب العــــرب للقــــرآن الــــذى نفــــذ إ  قلــــوهبم واســــتةثر 

أ هم آفاقاً وانت مغلقة أمامهم قبل أن يتلى عليهم، ووحدهم بعد الفرقة وأعزهم بعـد بضمائرهم وفت
الذله ومأل قلوهبم نـوراً، ةـدهم قـد انبثـوا يف األرض ينشـرون نـور هللا مـا وجـدوا إ  نشـره سـبيال. فـإذا 

مل الرحبـة أرجـاء العـا إىلالصحراء ايامدة تقذ  جبيـل مـن النـاس   عهـد للتـاري  هبـم، عـربوا أرضـهم 
 هنار ب.  إىلفحولوا ليلها 

 

                                                
     (3/8)في سنن أبي داود 
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 األمة .. تكوين اإلمرباطورية  إىلاثنيا : من الدولة 
متثلـت الرســالة العامليــة لإلســالم ىف جتـاوز الوضــع الــذى رصــده القـرآن عشــية الــدعوة احملمديــة 
ة ويصــه ىف وجــود التمــايز بــني النــاس "الشــعوب والقبائــل" ويف ا جتمــاع الــداخلي "ف ــات اجتماعيــ

تشــكيل أمــة قرآنيــة تســتعيد الوضــع التـارخيي األول يلــق البشــر مــن نفــس واحــدة، فةمــة  إىلخمتلفـة"، 
واحدة، دون أن تعين تلت ا ستعادة جتاهل الطوار  واملتغريات وجدليات الوحدة يف الكثـرة والكثـرة 

وهكـــذا يصــــبأ . (15)وحـــدة مثـــال اهــــدى والعدالـــة عـــرب التـــاري  ولـــه  إىليف التوحيـــد، بـــل  اســـتنادا 
املؤمنــون ابلنــي ورســالته مــن العــرب وأهــل الكتــاب هــم فقــط "أمــة اإلجابــة"، أمــا العــامل اإلنســاين ولــه 
الــذي أرســل النــىب إليــه فيشــكل " أمــة الــدعوة ". ويف هــذا النطــاق ـ  نطــاق ضــرب ويــاات التســلط 

" ـ أمكــن للنــي أن وا ســتعباد لتقــوم علــى أنقاضــها أمــة واحــدة البشــر فيهــا "سواســية وةســنان املشــط
يعترب نفسه ومبعثه ورسالته: "رمحة للعاملني"... إنه "خام النبيني" وأمتـه "خامتـة األمـم" وألنـه "  نـي 
بعـده"، و  أمـة بعــد أمتـه، وألن هللا   يـأث البشــر  ـال، لـذلت ولــه وـان النـي نــي العـامل ولـه، ووــان 

 إىلهـــي يف نرـــر القـــرآن خامتـــة هـــدا  الســـماء علـــى أمتـــه "آخـــر األمـــم" أن تســـتوعب العـــامل ولـــه، ف
أتســيس  –وللمــرة األخــرية  –املستضــعفني واألراذل. وعلــى هــؤ ء املستضــعفني واألراذل أن حيــاولوا 

 .(16)" األمة يف العامل، واستيعاب العامل يف األمة 

  ومل يكــن النــي رجــال مقــاتال يطلــب احلــرب للحــرب أو يطلبهــا ولــه مندوحــة عنهــا، ولــذا فقــد
امللــوث واألمــراء يــبلغهم دعوتــه ابحلســىن، ويتضــأ هــذا مــن أســلوبه "ص" يف توجيــه األمــراء  إىلوتــب 

النجاشي حيث قال: "أسلم أنت. فةين أمحد إليت  إىلأسلوبه يف رسالته  إىلوالو ة، فانرر، مثال ، 
مـرمي روح هللا  هللا الذى   إله إ  هو، امللـت القـدوس السـالم املـؤمن املهـيمن، وأشـهد أن عيسـي بـن

مرمي البتول الطيبة احلصينة فحملت بعيسي ف لقه هللا من روحه ونف ه ومـا خلـق  إىلوولمته ألقاها 
هللا وحــده   شــريت لــه واملــوا ة علــى طاعتــه، وأن تتبعــىن وتــؤمن  إىلآدم بيــده ونف ــه" وأين أدعــوث 

معـــه مــن املســـلمني، فـــإذا  ابلــذى جـــاءين فـــإين رســول هللا "وقـــد بعثـــت إليــت ابـــن عمـــي جعفــرا ونفـــرا
هللا فقــــد بلغــــت ونصــــحت فــــاقبلوا نصــــحي  إىلجــــاءث فــــةقرهم ودع التجــــرب. فــــإين أدعــــوث وجنــــودث 

 . (17)"والسالم على من اتبع اهدى" 

األمـراء  إىلقيصر الروم ووسرى الفـرس ومقـوقس القـبط يف مصـر .. مث أرسـل  إىلوما أرسل 
اإلســالم،  إىلرين وملــت غســان .. دعــاهم مجيعــا صــاحب ةــد وصــاحب البحـ إىلالعـرب النــائني .. 

ومح لهم مس ولية رعـا هم .. أمـا ملـت الـروم فقـد أوـرم رسـل حممـد ولكنـه مل يعطهـم رداً أى رد. وأمـا  
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املدينــة قــوة  إىلعاملــه علــى صــنعاء أن يرســل  إىلوســرى فقــد مــز ق الكتــاب وطــرد الرســول، ووتــب 
صــفاد. ومل يقــو حــاوم صــنعاء علــى هــذا، وظــل يــراوا العاصــمة يف األ إىلتقــب  علــى حممــد وترســله 

وا  صــنعاء: "أمهــل الرجــل الــذى   إىلحــت مــات وســرى وتــو  مكانــه ابنــه، فةرســل وســرى اجلديــد 
وأما مقوقس القـبط يف مصـر فلـم يـرد علـى . وتب فيه أم إليت فال تقب  عليه حت أيتيت أمرى".

واب فاخرة من وتـان مصـر، وذهـب، ومسـت، ونـد، الرسالة بل بعث مع الرسول هدا  حملمد فيها أث
وقــوارير، وعســل وثــري، وبغلــة شــهباء وفــرس بلجــام فضــة ومحــار أشــهب وجاريــة ســوداء مليحــة أبهــا 
بريــرة، وجاريــة بيضــاء مجيلــة ابهــا ســريين، وفتــاة مــن أمجــل نســاء مصــر أبوهــا مصــرى وأمهــا يوانيــة 

اإلســالم، وأحســن  إىلالم فةســلم ودعــا رعــا ه إبهــا ماريــه. وأمــا صــاحب البحــرين فقــد اقتنــع ابإلســ
صاحب ةد الرد على الرسالة وبعـث مـع الرسـول بـبع  اهـدا ، ومل يسـلم هـو ولكنـه أابح ملـن شـاء 
مـن رعـا ه أن يـدخل يف الـدين اجلديــد. ولكـن ملـت غسـان مـزق الرســالة وأعلـن التعب ـة العامـة وقــال 

ينتزع مين ملكي". مث أرسـل يسـتةذن قيصـر الـروم يف  للرسول: "أبلن صاحبت أين سائر إليه، وأنه لن
 .(18)غزو املدينة فلم أيذن له قيصر. 

ول   إىلوعندما اجتمعت عند حممد ول الردود ، رأى أن يعاود الكره مرة أخرى وأن يرسل  
ة الذين رفضوه أو مزقوا رسائله أو اوتفـوا مـن الـرد عليـه إبرسـال اهـدا  .. فلريسـل إلـيهم للمـرة األخـري 

دعوة السالم قبل أن يعلـنهم ابحلـرب .. وأنـه ليقاتـل دفاعـا عـن املستضـعفني ويف سـبيل العـدل، ومـن 
أجــل حريــة اإلنســان يف وــل مكــان .. "ومــا لكــم   تقــاتلون يف ســبيل هللا واملستضــعفني مــن الرجــال 

مـن لـدنت وليــا والنسـاء والولـدان الـذين يقولــون ربنـا أخرجنـا مــن هـذه القريـة الرــامل أهلهـا وأجعـل لنــا 
 واجعل لنا من لدنت نصريا ". وقبل أن يشهر هذه احلرب التحريرية يسأجع ربه روحه الطاهرة. 

اإلســالم أ م النــي، لــذلت جعــل أمــة  إىلولكــن القــرآن يتصــور إمكــان عــدم حتــول العــامل ولــه 
أن تكــون  اإلجابـة األمـة الوسـط "شــهداء علـى النـاس"، أى شــهداء علـى أمـة الــدعوة. إنـه   يتصـور

آمتــه آخــر األمـــم، إن مل يكــن العـــامل أمتــه، وإن مل تتـــابع أمــة اإلجابــة الـــدعوة بعــد النـــي فتنفــتأ علـــى 
ومـن مث فقـد وـان علـى رجـال حجـة الـوداع الـذين   الناس، هادية ومستوعبة أو ضـاغطة ومسـتلحقة.

وا علـــى الوحـــدة يف العـــامل "وافـــة"، وأن حيرصـــ إىلبعـــوا ولمـــات نبـــيهم األخـــرية أن حيملـــوا "الرمحـــة" 
األمة، أمته، مبتابعة الرسالة، ومحل الدعوة مـن بعـده، وأشـهد  إىلالتبلين وعدم ا ختال . لقد عهد 

هللا عليهـا أن تفعــل ذلــت "ووفــى ابد شــهيداً ".. وعنــدما تـوىف النــي يف بــدا ت العــام احلــادي عشــر 
يــوم  إىليــة اجلهــاد وأنــه "مــاض للهجــرة وانــت اجلماعــة قــد حتققــت علــى أرض اجلزيــرة. ووانــت مبدئ
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القيامــة قــد ثبتــت وجتــذ رت. ووــان املوقــ" ا جتمــاعي املستشــر  آلفــاق مســتقبل األمــة علــى النحــو 
" : "لقـــد تـــرث النــي النـــاس يـــوم تـــويف علـــى أربـــع منـــازل، مـــؤمن الــذي وصـــفه عبـــد هللا بـــن عبـــاس "

ون إبحســــان ..". وعلــــى الف ــــات مهــــاجر، واألنصــــار، وأعــــرام مــــؤمن مل يهــــاجر ... والرابعــــة التــــابع
الثال  األوىل ووفاحها وجهادها وان يتوق" وجود التـابعني إبحسـان أو عدمـه. إن نـواة هـذه األمـة 
الت شكلها القرآن والنـي وـان مطلـوابً منهـا منـذ ذلـت اليـوم أن تتحـرث ابسـم هللا واببهـا هـي ملتابعـة 

ليـــوم أوملـــت لكـــم ديـــنكم، وأمتمـــت علـــيكم الـــدعوة، إذ إن الـــدين قـــد ومـــل، والنعمـــة قـــد متـــت:  "ا
نعمـــت. ورضـــيت لكـــم اإلســـالم دينـــاً ". ومل يبـــق إ  أن يعـــر  العـــامل ذلـــت. ومـــن مث فقـــد وـــان يـــوم 
الســـقيفة علـــى أوــــرب درجـــة مــــن األ يـــة، ىف مســــار الـــدعوة، فلـــو وقــــع فســـاد أو فتنــــة نتيجـــة انفــــراد 

األمـة، وصــار هنـاث إسـالمان يتصــارعان املهـاجرين أو األنصـار بقـرار يف مســةلة السـلطة،  نقسـمت 
 بــد أن ينهــي أحــد ا اآلخــر مث يفقــد النصــر معنــاه، و  يعــود اإلســالم ديــن دعــوة بــل طائفــة إابدة. 
غري أن قرار إيالء قري  األمر ابلسـقيفة، مهـم أيضـاً يف ذلـت السـياق املؤقـت علـى األقـل. فـإذا وـان 

املكلفـة حبمـل الـدعوة للعـامل، فكيـ" ميكـن هـم ذلـت  "أمة إجابة " هي اجلماعـة إىلالعرب قد حتولوا 
إن مل يكــن ألمــورهم نرــام ؟ ب وقــد احــتج املهــاجرون علــى األنصــار ذلــت، لكــنهم انكمشــوا وطــالبوا 
بسـلطة حمليـة يف مـدينتهم دون أن يعـوا أبعـاد ذلـت إ  قلـيالً مـنهم "مثـل بشـري بـن سـعد الـذى سـارع 

رون علــى ذلــت ملـا قامــت دولـة إســالمية مقرهـا املدينــة املنــورة، بيعـة أىب بكــر". فلـو وافقهــم املهـاج إىل
 .(19) وملا وان اإلسالم دين دعوة جامعة

وهنــا يتســع األفــق ويتمــدد املثــال اإلســالمى يف تربــة القــرن الســابع املــيالدي، مستشــرفا آفــاق 
إلسـالمى وبوقــه املسـتقبل يف تلـت املنطقـة الـت وانـت مروـز الصــراع يف العـامل آنـذاث. إن بـو املثـال ا

هــو مــا جعــل مــن "الشــمول" و"العامليــة" ضــرورة مــن ضــروراته.. " وانــت األمــم تطلــب عقــال ىف ديــن 
عــدل ىف إميــان فةنهــا.. ووانــت الشــعوب تــ ن مــن ضــروب ا متيــاز الــت رفعــت  إىلفوافاهــا، وتتطلــع 

مــــت بعـــ  الطبقـــات علـــى بعـــ  بغـــري حـــق، ووــــان مـــن حكمهـــا أن   يقـــام وزن لشـــ ون األدنـــني 
عرضــت دوهنــا شـــهوات األعلــني، فجــاء ديـــن حيــدد احلقـــوق ويســوى بــني مجيـــع الطبقــات ىف احـــأام 
الــنفس والــدين والعــرض واملــال، ويســوا  مــرأة فقــرية غــري مســلمة أن أتىب بيــع بيــت صــغري ةيــة قيمــة 
ألمــري عرــيم مطلــق الســلطان ىف قطــر وبــري ومــا وــان يريــده لنفســه، ولكــن ليوســع بــه مســجداً، فلمــا 

ايليفـة فـورد أمـره بـرد بيتهـا إليهـا  إىلعقد العزمية على أخذه مع دفع أضعا  قيمته رفعت الشكوى 
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، عدل يسمأ ليهودى أن خياصم مثل علـى بـن أىب طالـب أمـام  ()مع لوم األمري على ما وان منه 
بق أن قضـى احلـق بينهمـا، هـذا ومـا سـ إىلالقاضى وهو من نعلـم مـن هـو ؟ ويسـتوقفه معـه للتقاضـى 

من وانوا أعـداءه، ورد إليـه أهـواءهم حـت صـاروا أنصـاره  إىلبيانه مما جاء به اإلسالم هو الذى حببه 
 .(20)وأولياءه" 
لقد ود عت الشعوب املغلوبة حكام األمس، واستقبلت حكام اليوم، وقارنت عن وثب            

والذين حيمل خليفتهم الأاب ىف حجره  بني الرفقاء اجلدد، الذين   يشربون مخراً و  يقأفون وزراً،
ويشارث ىف بناء املسجد بعرقه وجهده. " فلما وعت هذه الصورة واست رجت من دفائن املاضى 

ىف أهبته، ومن حوله البطارقة واألمراء والكرباء  إىلالقريب صورة اإلمرباطور امل تال ىف حاشيته، املتع
ماهري، مل قدوا حرجاً، بل وجدوا أل" وازع يغريهم حيتسون ايمور ويرتكبون اآلاثم ويهضمون اجل

ابلدخول أفواجاً ىف الدين اجلديد، فلما دخلوا فيه مل يلبثوا إ  قلياًل حت نقلوا اإلسالم من عواصمه 
عواصمهم أنفسهم معتقدين أن اإلسالم مباد  عامة   حيتكرها  إىلاألوىل، حيث نزل الوحى 

 . (21)نس دون جنس" مكان دون مكان، و  خيتص هبا ج

جي   إىلومن ذلت مثال ما جرى عند فتأ مصر، فقد أرسل "املقوقس" بع  رجاله 
 –القائد الفاتأ فاحتجزهم "عمرو" يومني، مث أعادهم للمقوقس فقالوا  إىل"عمرو" حيملون رسالة 

أحدهم من  إىلأحدهم من احلياة، والتواضع أحب  إىليصفون املسلمني : "رأينا قوماً، املوت أحب 
الرفعة، ليس ألحدهم ىف الدنيا رغبة و  هنمة. إيا جلوسهم على الأاب، وأولهم على روبهم، 
وأمريهم وواحد منهم. ما يعر  رفيعهم من وضيعهم، و  السيد منهم من العبد. وإذا حضرت 

 .(22)الصالة مل يت ل" عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم ابملاء، وخيشعون ىف صال م" 
ووذلت عند فتأ فارس، إذ عندما أحس "وسرى" ابليةس من بقاء ملكه رأى أن يهرب        

قطر آخر، فينتقل إليه بثروته، إن مل يستطع ا نتقال إليه بسدنته بب. بيد أن  إىلةمواله وونوزه 
الشعب الذى استيق  آخر األمر حرمه من هذا األمل الباقى: " فعندما قصد "يزدجرد" شطر 

"فرغانة" أو "الصني"، فيقيم  إىلحصر حاميتها واست ر  منها خزائنه، وأراد أن يرحل هبا "مرو" 
 –املسلمني  –هؤ ء القوم  إىلإبحدا ا، فلم ميكنه من ذلت أهل "خراسان" قائلني: ارجع بنا 

ه و  فصاحلهم. فإهنم أوفياء، وأهل دين. وإن عدوا يلينا ىف بالدا أحب إلينا من عدو يلينا ىف بالد
دين له، و  ندرى ما وفاةه فلم يقبل ب .. فةخذوا منه ايزائن قهراً، فلحق "خباقان" ملت الأث 
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"األحن" بن قيس" فصاحلوه،  إىلالذى مل يتمكن من الوقو  أمام املسلمني. وجاء ايراسانيون 
حاً  من أ مهم  بلداهنم وأمواهم موفورين. فكانوا أفضل إىلودفعوا إليه خزائن "وسرى" وتراجعوا 

على عهد األواسرة. واغتبطوا مبلت املسلمني، ألن الرجل منهم مل يكل" إ  بدفع شئ قليل جزاء 
ومن مث أصبأ الناس   قدون عائقًا عن اإلسالم، و  يواجهون صعوبة وعنتًا ىف . (23)محايته" 

يف اإلسالم فال خيسر سبيل قبول اإلسالم، و  يرون للجاهلية مرجحًا ومصلحة، ويدخل الرجل 
شي ًا و  يفقد شي ًا وقد برد اليقني وحالوة اإلميان وعزة اإلسالم ودولة قوية يعتز هبا وأنصاراً 
يفدونه ةرواحهم وأنفسهم، ونفسًا مطم نة وثقة يف احلياة بعد املوت، فصار الناس ينتقلون من 

جلاهلية تنتقص من أطرافها، معسكر اإلسالم ابختيارهم، وصارت أرض ا إىلمعسكر اجلاهلية 
 وولمة اإلسالم تعلو، وظله ميتد، حت ارتفعت الفتنة ووان الدين د.  

ووان ا نتشار اإلسالمي خيال أو  األمر ووان انسياح املسلمني يف األرض يفوق تقدير 
فتأ  عمر بن ايطاب ايليفة الذي قدر له أن يشهد هذا ا نسيا  الباهر فقد تتابعت الفتوح، إذ

عدا سكان البالد  –العراق ووان يسكنه بع  قبائل عربية من ربيعة ومضر، وبع  من الفرس 
وان منهم نصارى، ومنهم مزدوية وزرادشتية. وأنشة العرب مدينت البصرة والكوفة. أمر   –األصليني 

ةمر أن يرند عمر بن ايطاب إبنشائهما ملا رأى أن منا  املدائن والقادسية مل يوافق مزا  العرب، ف
موضع   يفصله عن جزيرة العرب بر و  حبر، ووان الغرض منهما أن يكوا معسكرين يشم العرب 

هـ والكوفة سنة 15منهما هواء الصحراء، ويتجنبون هبما وخم املدن، فةنش ت البصرة حنو سنة 
يني" الذين وفتحت فارس، ووان يسكنها الفرس، وقليل من اليهود، وبع  الروم "الرومان هـ .17

قد تداولت عليه األمم امل تلفة  –قدميًا  –أسروا يف احلروب الفارسية الرومانية. وفتأ الشام، ووان 
واملدنيات امل تلفة من فينيقيني وأموريني وونعانيون غزاه وفراعنة مصر واليوان والرومان وعرب 

دين ابلنصرانية دينهم، ففتحه غسان، وأخريًا وان إقليمًا رومانيا يتثق" بثقافة الرومانيني ويت
اإلسالم، وقد ور  وثريًا من مدنيات األمم الغابرة. وفتحت سور  ووان يسكن هذه البالد عند 

واألرمن واليهود، وبع  من )الروم( الرومان، وبع  قبائل عربية.  –أهل البالد  –الفتأ السوريون 
وقضاعة، وطائفة من تغلب، ووانوا ووان من أشهر هذه القبائل: "غسان، ويم، وجذام، وولب، 

يف القسم اجلنوم من الشام أوثر منهم يف القسم الشما ، حبكم اجلوار لبالدهم، ووان هؤ ء 
العرب يتكلمون لغة هى مزيج من اآلرامية والعربية، ووانوا يعدون أنفسهم شاميني،   تربطهم بعرب 

رومان يف حماربة املسلمني عند الفتأ".  وفتحت احلجاز إ  العالقات التجارية، وقد وقفوا جبانب ال
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مصر مهد املدنية القدمية، والوارثة حلضارة قدماء املصريني واليوان والرومان، وهبا اإلسكندرية جممع 
املذاهب الفلسفية والطوائ" الدينية، وملتقي اآلراء الشرقية والغربية، ووان يسكنها املصريون ومزيج 

مضيق  إىللرومان. وفتحت بالد املغرب من برقة وتونس واجلزائر ومراو  من أمم أخرى واليهود وا
جبل طارق، ووانت وذلت يف يد الرومان. ويف عهد الوليد بن عبد امللت فتحت السند وخباري 

 .(24)واشغر، وفتحت وذلت األندلس بداية القرن الثامن امليالدى   إىلوخوارزم وبرقند 
ى لل الفـــة العباســـية ىف عصـــرها الثـــاىن لصـــاا املنرومـــات وىف مـــوازاة تصـــدع املروـــز السياســـ

والكيـــاات السياســــية اإلقليميــــة، أو مــــا أطلــــق عليــــه اســــم "الــــدويالت اإلســــالمية" الــــت جتــــاوزت يف 
ــــة  واملــــرابطني واملوحــــدين واحلفصــــيني وبــــين محــــاد يف املغــــرب  عــــددها العشــــرات، واألدارســــة واألغالب

ــــر وتــــونس، والطولــــونيني واإل ــــوبيني واملماليــــت يف مصــــر والشــــام، واجلزائ خشــــيديني والفــــاطميني واألي
واحلمدانيني واملرداسيني والعقيليني واألنبكة يف اجلزيرة والشـام، والصـليحيني وبـين زبيـد وبـين ةـاح يف 
اليمن، والطـاهريني والصـفارين والزيـديني والسـامانيني والغزنـوين والسـالجقة والغـوريني وايـوارزميني يف 

. نقــول ىف مــوازاة هــذا التصــدع السياســى، فإننــا ســو  ةــد تغــايراً علــى صــعيد التعبــري (25) املشــرق"
الثقــــايف ولكــــن يف دائــــرة اإلســــالم، وعاملــــه نشــــراً لإلســــالم يف بي ــــات جديــــدة، وتعزيــــزاً وإغنــــاء للقــــيم 

 احلضارية اإلسالمية الت تلتقي على املبدأ الواحد واملصري املشأث". 

الـت ميكـن مالحرتهـا ىف هـذا السـياق هـى أن انسـياح الدولـة اإلسـالمية   ولعـل السـمة البـارزة
وان دوما أقل من أو لنقل أبطـة مـن انسـياح اإلسـالم، فعلـى النقـي  مـن حروـة الفتـوح الكـربى الـت 

( ، تساوق خالها التمدد الديىن مع التوسع السياسـي وخصوصـا ىف القـرن األول بعـد وفـاة حممـد )
ة مزيــدا مـن التمــدد الــديىن خاصـة يف شــرق أفريقيـا وغرهبــا، وجنـوب شــرق أســيا شـهدت القــرون التاليـ

"اآلن مــاليز  وإندونيســيا" مــن دون توســع سياســى، حيــث انضــمت شــعوب وثــرية مــن هــذه املنــاطق 
اإلسـالم لتصـبأ جــزءا مـن العـامل اإلســالمى أو الكيـان التـارخيى املعــرو  بعـامل اإلسـالم، مــن دون  إىل

رــم حكــم مســيطرة. وجــاء اعتنــاق أهلهــا لإلســالم ونتيجــة لنشــاط التجــارة بصــفة جيــوش فاحتــة، أو ن
رئيســية: " فقــد وــان هــؤ ء التجــار املســلمون أثنــاء ز را ــم لألقطــار الوثنيــة، يــؤدون صــلوا م اليوميــة 
ايمــــس جهــــراً، وَخل ــــ" إخالصــــهم وإميــــاهنم الرصــــني اهــــاد  بفضــــل اإلســــالم علــــى ســــائر األد ن، 

 ىف نفــوس الــوثنيني الــذين دخلــوا معهــم يف معــامالت جتاريــة. وأدى التــزاو  فيمــا بيــنهم انطباعــاً قــو ً 
وإقبــال بعــ  الــوثنيني علــى اعتنــاق اإلســالم، علــى قيــام طوائــ" مســلمة صــغرية يف األقطــار الوثنيــة، 

 .(26)تزايد أفرادها مبضي الزمن" 
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 . ووذا انتشر اإلسـالم ىف منغوليا ومنشور  إىلوعلى هذا النحو وصل اإلسالم مبضى الزمن  
جنـــوب  إىلحـــت أن الرحالـــة الشـــهري ابـــن بطوطـــة الطنجـــى، حينمـــا نفـــذ  –أواســـط الصـــني وجنوهبـــا 

الصــني ىف أواســط القــرن الرابــع عشــر املــيالدى رأى وثــريا مــن املســلمني ىف املــدن الــت زارهــا، ويوجــد 
اجلنوبيــة والوســطى والشــمالية حــت  اليــوم ىف القــارة الصــينية زهــاء مخســني مليــون منتشــرين ىف أحنائهــا

 ()منشور . وانتشر اإلسالم ىف اهند عقب افتتاح املسلمني للسند .... واجتـه التجـار واملسـتعمرون 
 إىلجزائر اهند الشرقية وسومطرة، وشبه جزيرة املاليو وعربوا منها  إىلاملسلمون من اهند حنو الشرق 

جزائــر اهنــد الشــرقية النائيــة،  إىلقصــد املســتعمرون املســلمون جــاوة ... فنشــروا فيهــا اإلســالم، ... و 
واسـتقروا ىف جزيـرة بورنيـو وجزائـر الفلبـني، ووـان اإلسـالم ينتشـر أينمـا اسـتقروا، وقامـت بتلـت اجلزائـر 
جمتمعـات وحكومـات إســالمية قبـل أن يسـيطر عليهــا ا سـتعمار اهولنـدى ىف القــرن السـادس عشــر" 

.... (27) 

نتشــار اإلســالم ىف قلــب افريقيــة وىف غرهبــا قصــة مماثلــة ... " ففــى أواخــر القــرن وتوجــد وراء ا
ايامس اهجرى )احلادى عشر امليالدى( وانت طوائ" من األعراب من بىن هالل وبىن سـليم وبـىن 

افريقيـة، وأخـذت ىف أحنائهـا ... ووصـلت ىف غارا ـا حـت  إىلرابح وغريهم ... قد نزحت من مصر 
حوض هنر النيجر ونشـرت تعـاليم اإلسـالم بـني القبائـل السـودانية النائيـة  إىللكربى و قلب الصحراء ا
الســـوداء الواقعـــة ىف مشـــال هنـــر النيجـــر وهـــى الـــت يـــذورها ابـــن بطوطـــة ىف رحالتـــه،  إىلوىف مملكـــة مـــ

م ووـان اإلسـالم قـد 1353ويص" أحواهـا وأحـوال املنـاطق املتامخـة هـا وذلـت حينمـا زارهـا ىف سـنة 
السـنغال وغريهـا مـن املنــاطق  إىللـى معرـم أهلهـا .... مث وصـلت تعـاليم اإلسـالم بعـد ذلـت غلـب ع

اجملاورة على يد الرواد والتجار املغاربة، ووانت قد انتشرت مشـا  ىف منطقـة موريتانيـا ... ونفـذ الـرواد 
ا حلـوا .... أشانت وغرب افريقية ... وهناث انتشر اإلسالم على يدهم أينمـ إىلاملسلمون بعد ذلت 

 .(28)وأخذ اإلسالم ينتشر ىف شرق إفريقية منذ القرن الثامن امليالدى ... " 

يومنا هـذا بقـي علـم اإلسـالم مرفرفـاً علـى هـذه الربـوع مجيعـاً، خـال األنـدلس  إىلومن يوم ذ  
اد الت أغارت عليها أورواب الصليبية ىف هجوم طويل استمر حنو ثالثة قـرون،  وأبـى حبـروب ا سـأد

الت وانت نوعا من التعوي  النفسى للذات األوروبية، فيما يبدو، عـن الفشـل الكبـري ىف حروهبـا ىف 
الشرق للسيطرة علـى بيـت املقـدس. علـى أن مـا خسـره اإلسـالم يف األنـدلس عـرب حـروب ا سـأداد 

                                                
    .لعل املقصود هنا النازحني من املسلمني الذين يستوطنون تلت البقاع ويعمروهنا ولبس ا ستعمار مبفهومه السياسى السائد 
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ــــه اســــتطاع تعويضــــه ىف شــــرق أورواب حــــني فــــتأ العثمــــاني ون ىف غــــرب أوراب خــــالل حنــــو القــــرنني، فإن
خصـر روسـيا تشــكيال  إىلالبلقـان حــت سـادها ولهـا، وصـو   إىلالقسـطنطينية، ومنهـا امتـد اإلسـالم 

ملنطقـــة جغرافيـــة التحمـــت مـــع جغرافيـــة أســـيا الوســـطى لتكـــوين حـــزام واســـع مـــن اجلغرافيـــة السياســـية 
وقــد   اإلســالمية علــى حافــة متــاس مــع الشــرق األوروىب يفــوق وثــريا ذلــت احلــزام األندلســى ىف الغــرب.

وانــت هــذه احلروــة العثمانيــة، بــني القــرنني ايــامس والســابع عشــر هــى آخــر ا متــدادات اجلغرافيـــة 
الكـــربى لإلســـالم، الـــذى توقـــ" اليـــوم عـــن التوســـع جغرافيـــا، وإن مل يتوقـــ" عـــن التغلغـــل عقـــد  ىف 

بعضــهم  مليــوا مــن املســلمني، 60أغلــب أحنــاء العــامل وخصوصــا ىف أورواب الــت يعــي  هبــا اليــوم حنــو 
 من املهاجرين، وبعضهم اآلخر من الوطنيني الذين اعتنقوا اإلسالم ىف اجليلني األخريين.  

 

 احلضارة بناء العامل..  إىلمن األمة اثلثا : 
يف التجربة احلضارية اإلسالمية وان "الدين" هو الطاقة الت أمثرت توحيد األمة وقيـام الدولـة 

الفنـــون واآلداب، شـــرعية وعقليـــة وجتريبيـــة، ومـــا وـــان هـــو الـــدافع مث اإلبـــداع يف وـــل ميـــادين العلـــوم و 
للتفـتأ علــى املواريــث القدميــة واحلديثـة للحضــارات األخــرى وإحيائهــا وغربلتهـا وعرضــها علــى معــايري 
اإلسالم، واستلهام املتسق منهـا مـع هـذه املعـايري، لتصـبأ جـزءاً مـن نسـيج هـذه احلضـارة اإلسـالمية، 

 بشر ً إ  أهنا قد اصطبغت بصبغة اإلسالم، وما وانت مثرة للطاقة الت مثلها الت وإن وانت إبداعاً 
التعـــاليم اإلســـالمية قـــد رفعـــت املســـتوى أن  . ذلـــت(29)وأحـــدثها عنـــدما جتســـد يف واقـــع املســـلمني. 

درجـة وــربى، إذ نقلـتهم مـن عبــادة أصـنام وأواثن، ومـا يقتضــيه ذلـت مـن احنطــاط  إىلالعقلـي للعـرب 
عبادة إله وراء املادة "  تدروه األبصار وهو يدرث األبصار". وـان  إىلإسفا  يف الفكر، يف النرر و 

اإللــه عنــد أوثــرهم إلــه قبيلــة، وإن اتســع ســلطانه فهــو إلــه قبائــل أو إلــه العــرب، فةابنــه اإلســالم إلــه 
 إىلرقـي العاملني ومـدبر الكـون، بيـده وـل شـئ، وعاملـا بكـل شـئ، فاسـتطاع العـرم هبـذه التعـاليم أن ي

فهــم إلــه متســام، واســع الســلطان، واســع العلــم وأفهــم اإلســالم العــرب أن ديــنهم خــري األد ن، وأن 
العامل حوهم يف ضالل، وأن نبيهم هادى الناس مجيعاً، وأهنـم ورثتـه يف هدايـة األمـم، فكـان ذلـت مـن 

ن وةحـدهم. وىف ديـنهم، ويبشـرون بـه، فمـن دخـل فيـه وـا إىلالبواعث على فتأ هـذه األمـم يـدعوهنا 
إطـار هــذا الفــتأ اإلســالمى وــان ا متــزا  احلضــارى تــدرقيا بــني الشــعوب املســلمة وافــة ىف إطــار مــا 
ميكن تسـميته ابحلضـارة العربيـة اإلسـالمية، فالعـادات الفارسـية والرومانيـة امتزجـت ابلعـادات العربيـة، 

كـــم الفـــرس وقـــانون الفـــرس والقـــانون الرومـــاين امتزجـــا ابألحكـــام الـــت أوضـــحها ا لقـــرآن والســـنة. وح 
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وفلسفة الروم امتزجت حبكم العرب، ويط احلكم الفارسي ويط احلكم الروماين امتزجا بـنمط احلكـم 
العـرم، وابإلمجـال وـل مرافـق احليـاة والـنرم السياسـية وا جتماعيـة والطبـائع العقليـة أتثـرت أتثـراً وبـرياً 

 ها ثال  رئيسية ؛بفعل مجلة أمور أ  تكرس الذى هبذا ا متزا 

: هــو تعــاليم اإلســالم يف الفــتأ والــت تقضــي ةنــه إذا أراد املســلمون فــتأ بلــد  األمةةر األول 
الــــدخول يف اإلســــالم، فــــإن أســــلموا وــــانوا هــــم وســــائر  إىلأن يــــدعو أهلــــه  –أو   –وجــــب علــــيهم 

هللا، فــإذا قالوهــا املســلمني ســواء، جــاء يف احلــديث:  "أمــرت أن أقاتــل النــاس حــت يقولــوا   إلــه إ  
أن يســلموا  إىلعصــموا مــىن دمــائهم وأمــواهم إ  حبقهــا، وحســاهبم علــى هللا، وإن مل يســلموا دعــوهم 

فــإن قبلــوا ذلــت   ()ويــدفعوا اجلزيــة –إن شــاءوا  –بالدهــم للمســلمني حيكموهنــا، ويبقــوا علــى ديــنهم 
مــوهنم ويــدافعون عــنهم، ومــن وــان هــم مــا للمســلمني وعلــيهم مــا علــيهم، ووــانوا يف ذمــة املســلمني حي

، وإن مل يقبلـوا اإلسـالم و  الـدخول حتـت حكمـه ودفـع اجلزيــة ()أجـل هـذا يسـمون "أهـل الذمـة"
أعلنت عليهم احلرب وقوتلوا، ويف أثنـاء القتـال حيـل للمسـلمني أن يقتلـوا احملـاربني، أو مـن يعـني علـى 

قعـــد وحنـــوهم فـــال قـــوز قـــتلهم، مـــا مل يكـــن احلـــرب. فةمـــا املـــرأة والطفـــل والشـــي  الفـــاين واألعمـــي وامل
أحدهم ذا رأى يف احلرب يؤلب على املسلمني، وما فعل رسول هللا بدريد بن الصمة، فقد قتلـه يـوم 
حنــني، وهــو شـــي  وبــري ضـــرير ألنــه وـــان يــدبر لقومــه ويـــؤلبهم علــى املســـلمني. وإن طلــب احملـــاربون 

"وإن جنحوا للسـلم فـةجنأ هـا" ووجـب إذ ذاث  صلحا أثناء احلرب أجيبوا إليه مت رأى اإلمام ذلت
تنفيــذ الشــروط حســب مــا تعاقــدوا وإن مل يكــن صــلأ وانتصــر املســلمون وفــتأ البلــد، فهنــاث أســرى 
حرب، وهناث أهل البلد املفتـوح الـذين مل يكونـوا يف اجلـي  احملـارب، فةمـا األسـرى فإننـا ةـد أنـه ورد 

الــواثق فإمــا منــا بعــدو إمــا فــداء"، وهــى تــدل علــى أن فــيهم يف القــرآن "حــت إذا أث نتمــوهم فشــدوا 
ليس لإلمام يف األسرى إ  أن مين عليهم ويطلقهم، أو أيخذ منهم ما ً فدية هـم، أو يفتـدى الرجـل 
املسـلم ابلرجــل احملــارب. ولكنـا ةــد مــن احيــة أخـرى أن رســول هللا صــلي هللا عليـه وســلم وــان يفعــل 

يقتـل األسـري أحيـاا، ويسـأق أحيـااً. وأمـا أهـل البلـد املفتـوح غـري  أحد هذين األمـرين أحيـااً، ووـان
                                                

 ريبة على الرأس ، يدفعها غـري العـرب الـوثنيني مـن نصـارى ويهـود وجمـوس وصـاب ة، يـدفعها الرجـل فقـط   النسـاء و  الصـبيان و  مـن يراد ابجلزية ض
در ـاً، مث صـار هـذا بعـد هـو احلـد  13يف حكمهم، وتدفع نقداً أو متاعاً وثياب وحنوه، وقد وانت اجلزية املعتـادة دينـاراً عـن وـل شـ ص يف السـنة أو 

أمـا الضـريبة علـى األرض فتســمي  –دانـري، وإذا مل يـدفع اجلزيـة جــوزى ابحلـبس  4در ـا، وأحيـاا علــى الغـين  24ين، فكـانوا أيخـذون دينـارين أو األد
 ايرا . 

 
  فقط.هذا يف غري عبدة األواثن من العرب أو املرتدين عن اإلسالم، فهؤ ء   تقبل منهم اجلزية بل خيريون بني اإلسالم والقتال 
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وإليــه املرجــع يف   –احملــاربني، فاإلمــام خمــري بــني اســأقاقهم وتــروهم أحــراراً يــدفعون اجلزيــة، ولكــن عمــر 
تــرث أهــل سـواد العــراق أحــراراً، وفـرض علــى وــل شـ ص مــن املوســرين يف  –وثـري مــن هــذه املسـائل 

 .(30)ربعني در ا، وعلى غري املوسرين أربعة وعشرين. العام مثانية وأ
وملا وثرت الفتوح وثر ا سأقاق من األمم املفتوحة وثرة هائلة، ووزع املسأقون رجا ً ونسـاء 
وذراري على العرب الفاحتني، حت يرى املسعودى أن الزبري بن العـوام وـان لـه ألـ" عبـد وألـ" أمـه. 

د واملتـاع، لـه احلـق يف بيعـه وهبتـه، وإذا وـان أمـة جـاز للسـيد أن يسـتمتع هذا الرقيق يعد مملوواً للسـي
هبا. وإذا ولدت األمة من سيدها فالولد ابنه وتسـمي هـى "أم ولـد" لـه، وتبقـي ملكـا لـه بعـد و د ـا 
يستمتع هبا، ولكن   قوز له أن يبيعها أو يهبهـا، وإذا مـات عنهـا فهـي حـرة. وقـد أوجـب اإلسـالم 

ووـان للمالـت أن  املالت العتق، وجعله وفارة عـن وثـري مـن اجلـرائم. إىلالرقيق، وحبب حسن معاملة 
عتَـق، وهـذه الصــلة 

ُ
عت ــق وامل

ُ
يعتـق عبـده أو أمتـه، أى أن يــرد لـه حريتـه، ولكـن تبقــي هنـاث صـلة بـني امل

مـــن أعتقـــه، فيقولـــون زيـــد بـــن حارثـــة مـــو  رســـول هللا أى  إىلتســـمي "الـــو ء" ويرـــل املعتـــق ينســـب 
 إىلتيقه، وإن وانت أنثي فهي مو ته، واجلمع موال. وإذا وان املعتق من قبيلة، فقد ينسبون املو  ع

هـذه القبيلــة، فيقولــون مــو  بـين هاشــم، أو مــو  ثقيــ"، وأحيــااً يعـربون عــن ذلــت بقــوهم:  اهــامشي 
مـن غـري وار  فـإن  ابلو ء، أو األموي ابلـو ء وهكـذا. ويرهـر أثـر هـذه الصـلة فيمـا إذا مـات املعتـق

املعتق يرثه. هؤ ء األرقاء واملوا  أنتجوا يف اجليل الثاين لعهد الفتأ عدداً عديـداً، مـنهم مـن يعـد مـن 
 .(31)سادات التابعني، وخري املسلمني، ومن محلة لواء العلم يف اإلسالم 

مــنهم. وقــد  : هــو دخــول الــبالد املفتوحــة يف اإلســالم وامتــزاجهم ابلعــرب وــةهنمواألمةةر الثةةاىن
الـــديلم فـــةيت ةربعـــة آ   ووـــانوا خدمـــه  إىلجـــاء يف فتـــوح البلـــدان للـــبالذرى: أن أبرويـــز وـــان وجـــه 

وخاصـــته، مث وـــانوا علـــى تلـــت املنزلـــة بعـــده، وشـــهدوا القادســـية مـــع رســـتم، فلمـــا قتـــل واهنـــزم اجملـــوس 
الـرأى لنـا أن نـدخل معهـم اعتزلوا، وقالوا مـا حنـن وهـؤ ء، و  لنـا ملجـة، وأثـرا عنـدهم غـري مجيـل ب و 

يف ديـنهم، فنعــز هبـم، فــاعتزلوا، فقـال ســعد: مـا هــؤ ء ؟ فـةنهم املغــرية بـن شــعبة فسـةهم عــن أمــرهم، 
ســـعد فـــةخربوه فــةامنهم، فةســـلموا وشـــهدوا فـــتأ  إىلفــةخربوه خبـــربهم وقـــالوا نـــدخل يف ديــنكم، فرجـــع 

وثــري مــن أمثــال   إىلكوفــة مــع املســلمني" املــدائن مــع ســعد، وشــهدوا فــتأ جلــو ء، مث حتولــوا فنزلــوا ال
ذلت. وقد وان الباعث للنـاس علـى الـدخول يف اإلسـالم خمتلفـا، فمـنهم مـن دخـل فيـه مؤمنـا حبسـن 
مبادئه وصدقها، وساعد على ذلت بساطة العقيدة اإلسالمية وسهولة فهمهـا، ومـنهم مـن دخـل فيـه 

تضـرب عليـه اجلزيـة فـإذا أسـلم رفعـت عنـه،  فراراً من اجلزية، ملا علم أن من رضـي أن يبقـي علـى دينـه
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حـت لقـد هــال بعـ  األمــراء دخـول النـاس يف اإلســالم فـراراً مــن اجلزيـة، ووتـب عمــال احلجـا  إليــه:  
"إن ايرا  قد انكسر، وإن أهل الذمة قد أسلموا وحلقوا ابألمصار"، فةخذ احلجا  منهم اجلزية مـع 

، وهى مفارقة مل تتكرر بعد ذلت إذ وانـت مرتبطـة هبـذا إسالمهم، وجعل قراء البصرة يبكون ملا يرون
    .(32)الش ص 
: فهو ا ختالط يف السكىن، فبعد الفتأ صـارت الـبالد مسـكونة ابلفـاحتني أما األمر الثالث        

"  Wellhausenواملفتوحني مجيعا، واشأووا يف احلروة ا جتماعية وا قتصادية، يقول "وهوسـن 
نص" سكان الكوفة وانوا من املوا ، ووان هؤ ء املوا  حيتكرون احلر  والصناعة  : "إن أوثر من

والتجــــارة، ووــــان أوثــــرهم فرســــا يف جنســــهم ويف لغــــتهم، جــــاءوا الكوفــــة أســــرى حــــرب مث دخلــــوا يف 
اإلســـالم مث أعـــتقهم مـــالكوهم العـــرب، فكـــانوا مـــوا  هـــم، وبـــذلت صـــاروا أحـــراراً، ولكـــنهم ظلـــوا يف 

ايـــة ســاد م، فهـــم حاشــية العـــرب وأتبــاعهم يف الســـلم واحلــرب". ووـــذلت ســائر الـــبالد مح إىلحاجــة 
أصبأ فيها العنصر العرم والعنصر األجني ممتزجني متام ا متـزا ، يف فـارس والشـام ومصـر واملغـرب، 
حـــت جزيـــرة العـــرب نفســـها مل تعـــد جزيـــرة العـــرب، بـــل صـــارت جزيـــرة املســـلمني مجيعـــا، فقـــد وانـــت 

مقصــد الرســل وذوو احلاجــات مــن  –عهــد عمــر  –مقــر ايالفــة يف عهــد الفتــوح الكــربى "املدينــة" 
األمم األخرى، وأييت إليها األسرى، ألن تعاليم عمر وانت تقضي أ  توزع الغنائم والسي يف الـبالد 

ربيــة، مقــر ايالفــة مث تــوزع، فــامتألت املدينــة ومــا حوهــا ابلعناصــر غــري الع إىلاملفتوحــة، إيــا أييت هبــا 
ووانـت مكيـدة قتـل عمـر مـدبرة مـن بعـ  سـكاهنا مـن الفـرس، ومنفـذها أبـو لؤلـؤة الفارسـي. أضــ" 

هذا أن مكة واملدينة وانتـا مقصـد احلجـا  والزائـرين مـن الـداخلني يف اإلسـالم مـن بقـاع األرض،  إىل
يف ذلــت  وهــذا مــا جعــل جزيــرة العــرب شــائعة بــني املســلمني، ختــتلط فيهــا العناصــر امل تلفــة، وشــةهنا

شةن املالت األخرى املفتوحة، ليس من فارق إ  أن العنصر العرم يف جزيـرة العـرب أوثـر، والعنصـر 
 (.33)األجني يف املمالت املفتوحة أعرم" 

لقــــد حـــــد  اإلمتــــزا  إذن بـــــني العـــــرب وســــواهم مـــــن الـــــبالد املفتوحــــة ىف مروـــــب احلضـــــارة 
واها، ولكــــن املؤوــــد أن ذلــــت اإلمتــــزا  مل يكــــن اإلســــالمية، رمبــــا هــــذه األســــباب الــــثال ، ورمبــــا لســــ

ليحـد  لــو  إنســانية اإلسـالم الــذى رفــع وـل امتيــاز بــني األجنـاس البشــرية، وقــرر لكـل فطــرة شــر  
هللا ىف ايلقــة، وشــر  انــدراجها ىف النــوع اإلنســاين. بــل واعــأ  العــرب املســلمون بســبق  إىلالنســبة 

واحلضارة ، فةخذوا عنهم النرم اإلجتماعية واإلدارية الـت  بع  هذه األمم املفتوحة عليهم ىف املدنية 
وانت متبعة قبل الفتأ، ونرـام الـدواوين وحنـوه، والـذى أقـر علـى مـا وـان عليـه. وحـت لغـة الـدواوين 
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أن احلضــارات  إىلنفســها ظلــت ابللغــة األصــلية حــت عهــد عبــد امللــت بــن مــروان. ورمبــا يرجــع ذلــت 
  وقــت لــديها لتســيري املؤسســات، فتقتــبس عــن اآلخــرين، لكنهــا مــا جتــد أ –يف البدايــة  –الناشــ ة 

نرمهـــا اياصـــة هبـــا. وحســـب  –يف هنايـــة األمـــر  –تلبـــث أن تُبـــد ل وحتـــو  ر وتـــنقص وتزيـــد، وتؤصـــل 
ىف وتابـه "الـدين والعـامل احلـديث": "فـإن الـدين احلـى يرهـر حيويتـه  L. S. Thorntonثورنتـون 

عرب القرون، بينما الدين األقل حيوية قـد يتحجـر يف شـكل خـاص مـن  بتفاعله مع الثقافات املتعاقبة
 .(34)ضـرورة وســره أو  شـيمه عـرب أشــكال جديـدة مـن التعبــري".  إىلأشـكال الثقافـة ويــؤدى جتمـده 

وىف هــذا الســياق التفــاعلى املفتــوح، رمبــا خــذل العــرب يف الــنرم اإلداريــة وا جتماعيــة ومــا إليهــا مــن 
 ت، ولكنهم انتصروا ابلتةويد يف شي ني عريمني و ا: اللغة والدين ؛فلسفة وعلوم وحنو ذل

 
: فقـد سـادت املمالـت املفتوحـة مجيعهـا، واهنزمـت أمامهـا اللغـات األصـلية للـبالد،  أما اللغة

وصارت هى لغة السياسة وهى لغة الدين، وظل هذا ا نتصار حلي" العرب يف أوثر هـذه املمالـت 
القــرآن ابلعربيــة أصــبحت لغــة عبــادة واوتســبت صــفة تكــاد تكــون مقدســة، اليــوم.  فعنــدما نــزل  إىل

وانتشــرت يف وــل العــامل اإلســالمي حــت أقصــي الصــني واهنــد وأســبانيا، ومــن مل يعــر  العربيــة معرفــة 
حتـــاد  وختاطـــب أو قـــراءة ووتابـــة عرفهـــا ابلقـــدر الـــالزم لعبادتـــه. وعكـــ" امل ـــات، بـــل األلـــو  مـــن 

ا وراء النهــــر واهنــــد علـــى دراســــة اللغــــة العربيــــة وأحكامهــــا حــــت وإن مل جهابـــذة علمــــاء ُخراســــان ومــــ
تســعفهم ألســنتهم أو حالــت العجمــة دون أن حيكمــوا النطــق هبــا. ووتــب الــرازى وابــن ســينا والبــريوين 
والفارام وغريهم األمهات يف العلوم واملعار  ابلعربية، ووجد يف الشعر واحلديث من حيمل اسـم ابـن 

ريج بل إن معرم أئمة احلديث والتفسري حيملون أبـاء تـنم عـن أصـوهم األجنبيـة مثـل الرومي وابن ج
"الب اري" و"الأمذى" و"الطـربى" و"النسـائي" و"النيسـابورى" و"السجسـتاين" و"القـزويين" إ  ... 
وهبــذه الطريقــة وســبت اللغــة العربيــة خدمــة عبــاقرة األجنــاس امل تلفــة مــن دول مــا وانــت أتبــه للغـــة 

 .(35)بية أو حت تلم هبا لو أهنا ظلت لغة املعلقات أو امر  القيس. العر 
ونتيجــة حلروــات الأمجــة والشــرح والتــةلي" ىف تراثنــا الفلســفى القــدمي أن وضــعت لغــة جديــدة 
أصـبحت هـى لغـة الفلســفة خاصـة إذا علمنـا أن أتســيس العلـم هـو أساســا وضـع لغتـه ومصــطلحاته. 

وهر والعـــرض، والزمــــان واملكـــان، الكيــــ" والكـــم، اجلهــــة ظهـــرت عـــدة مصــــطلحات عربيـــة مثــــل اجلـــ
آخر هذه املصطلحات الـت تتميـز ةهنـا  إىلواإلضافة، العلة واملعلول، املادة والصورة، الوجود واملاهية 

عقلية خالصة، عامة شاملة إنسانية مفتوحة، ميكن للذهن البشرى ايالص أن يتعامـل معهـا بصـر  
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ن أو الـدين أو امللـة. واختفـت مصـطلحات دينيـة قدميـة وثـر اسـتعماها ىف النرر عن العقيـدة أو اإلميـا
علــم أصــول الــدين مثــل: هللا وايلــق، اإلميــان الكفــر، الفســوق والعصــيان، الكبــرية والصــغرية، الثــواب 

آخر هذه املصطلحات اياصة العقائدية  إىلوالعقاب، اجلنة والنار، الدنيا واآلخرة، البعث والقيامة، 
أصــبأ تراثنــا القــدمي قــادرا علــى التحــاور مــع الفلســفة اليوانيــة  إىليفهمهــا إ  املؤمنــون. وابلتــ الــت  

خاصــة، والفلســفات الشــرقية القدميــة عامــة دون أن قــد ىف ذلــت أدىن حــر  أو أى نقــص ىف وســيلة 
لغـة الت اطب وأساليب احلوار. بل أن الفاراىب استطاع ىف وتاب "احلرو " أن يضـع منطقـا لنشـةة ال

 .(36)عندما تتقابل احلضارات واضعا بذلت أسس "األنثروبولوجيا اللغوية واحلضارية" 
ومــــن هنــــا حــــدثت ظــــاهرة لغويــــة فريــــدة هــــى ظــــاهرة "التشــــكل الكــــاذب" عنــــدما أســــقطت 
احلضارة اإلسالمية الناش ة لغتها العقائدية اياصة ووضعت حملها لغة العصر. لغة احلضارات القدمية 

ة اللغـــة اليوانيـــة ألهنـــا وانـــت لغـــة العصـــر ىف ذلـــت الوقـــت، وعـــربت عـــن مضـــمون وليســـت ابلضـــرور 
احلضــارة اإلســالمية الــت مل تعــد اللغــة الدينيــة القدميــة قــادرة علــى التعبــري عــن وــل إمكانيا ــا وهــى ىف 
مواجهــة حضــارات جمــاورة تنتشــر فوقهــا حتتويهــا وتتمثلهــا. مل يعــد لفــ  "هللا" يعــرب عــن مضــمونه بــل  

فــــــا  "احملــــــرث األول"، "العلــــــة األوىل"، "الصــــــورة املفارقــــــة"، "الواحــــــد"، "العقــــــل والعاقــــــل وانـــــت أل
آخر هذه األلفا  الت استعملها الفالسفة قدميا وحـديثا للد لـة هبـا علـى  إىلواملعقول"، "الالهنائى" 

رث مضــمون التنزيــه. ومــع ذلــت ظــل املضــمون األول وإن م ا ســتغناء عــن الشــكل وهــو اللفــ . فــاحمل
األول خـــالق، مبـــدع، يغتـــىن ابلعـــامل، يعلـــم ويقـــدر علـــى وـــل شـــئ علـــى عكـــس مضـــمون اللفـــ  عنـــد 

. وممــا ســاعد علــى تلــت (37)قــدم احلروــة، ا وتفــاء الـذاتى دون العنايــة ابلعــامل إىلاليـوان الــذى يشــري 
لعصـور الراهرة أن التاري  اإلسـالمي مل يشـهد، إ  يف مسـاحات حمـدودة منـه، مـا أصـطلأ عليـه يف ا

احلديثـــة "ابلثقافـــة املوجهـــة" أى تـــدخل الســـلطة الربيـــة يف النشـــاط الثقـــايف وإرغامـــه علـــى التوجـــه يف 
قنوات حمددة. وابلتا  يف تعامل املسلم مع ثقافة الغري. وانت القضية يف معرم األحيان اختياراً حراً 

التبــديل والتحــوير. ورغــم إن  مل تضــبطه إ  معــايري العقيــدة اإلســالمية نفســها يف اآلخــذ أو الــرف  أو
الطـر  األقصـي  إىلحرية ا ختيـار املعـريف هـذه قـد فتحـت الطريـق لـذهاب بعـ  املشـتغلني ابلعلـوم 

يف هذا التعامـل، متجـاوزاً أحيـااً بعـ  الضـوابط واملعـايري العقديـة أو الشـرعية، فـةن هـذا الـبع ، يف 
ن يــرى يف نشــاطه املعــريف املنفــتأ هــذا، تعزيــزاً قناعاتــه الذاتيــة وــان يضــع نفســه يف دائــرة اإلميــان، ووــا

لرةيته ومسلم، وادرا ما وـان هـؤ ء يـدمغون ابملـروق أو اهرطقـة. ومـا أهنـم مـن جهـتهم مل يتبجحـوا،  
ومـــا حـــد  يف دوائـــر الثقافـــات األخـــرى، ابيـــرو  عـــن الـــدين الـــذى ينتمـــون إليـــه، اللهـــم ســـوى ىف 
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وإن ظلــت حروــة حمــدودة، و  ميكــن أن حتســب علــى  بعــ  حروــات الــردة العقيديــة والزندقــة مــثال،
 مســار النشــاط اإلســالمي مــع معــار  الغــري ألهنــا خارجــة يف األســاس علــى مطالــب هــذا النشــاط".

(38) 

هــذا التفــوق اللغــوى العــرىب قــائال : " وانــت احليــاة العامــة يف  إىلويشــري دى  ســي أولــريى 
لعربية ووسيلة يف احلياة العامة. ووان هـذا ذا أثـر يف حد وبري على استعمال اللغة ا إىلاإلسالم مبنية 

منتهــي الفعاليــة قبـــل إدخــال عناصــر وـــربى مــن األتــراث واهنـــود الــذين مل يصــبحوا قـــط مــن النـــاطقني 
ابلعربية، فكان هذا السبب هو الذى جعل اجلماعة اإلسالمية الناطقة ابلعربيـة وسـيلة مناسـبة للنقـل 

وق، مل تنجو اللغة العربية من أتثـري الشـعوب غـري العربيـة فلـم تعـد سـليقة . ورغم هذا التف(39) الثقايف"
عبـد هللا بـن األهـتم  تضـبطها، فقـال أبـو عبيـده: "مـر قـوانني إىلوفشـا فيهـا اللحـن، حـت احتاجـت 

النحو فقال: ل ن أصلحتموه إنكـم ألول مـن أفسـده. قـال أبـو عبيـدة:  بقوة من املوا  وهم يتذاورون
صـفوان وخاقـان ومؤمـل ابـن خاقـان ب". ووـذلت غلبـت علـى اللغـة ولمـات أعجميـة،  ليتـه بـع حلـن

 . (40)وتراويب أعجمية، وخيال أعجمي، ومعان أعجمية" 

 
فكان جمـال ا نتصـار األبـرز حيـث وثـر مـن اعتنقـه، وقـل مـن بقـي مـن سـكان  وأما الدين :

قفه اإلقام من الد ات السـابقة هذه البالد على دينه األصلي. ووان لطبيعة اإلسالم الفطرية، ومو 
أثر وبري يف حتول أبناء تلت الد ات، وخاصة من النصـارى،  –وتبها ورسلها وقيمها ومقدسا ا   –

إليـــه .. فهـــذا التحـــول وـــان ميثـــل هـــم تقـــدماً وارتقـــاء علـــى ســـلم التـــدين بـــدين هللا الواحـــد، مـــن دون 
اإلسالم بسالسة حمل املسيحية الت وانت حمـور  انقالب على مواريثهم الدينية األصلية. ومن مث حل

احليـــاة الثقافيـــة يف املنطقـــة الـــت وـــان ســـكاهنا يشـــكلون "قلـــب" العـــامل املســـيحى، فةصـــبحوا يشـــكلون 
 "قلب" العامل اإلسالمى. 

هــذا التحــول يعتــربه ســري مــونتجمرى وات فشــال للمســيحية، بقــدر مــا هــو ةــاح لإلســـالم، 
اإلسـالم، بـل وحتـول عـدد وبـري  إىلحتـول نسـل املسـيحيني الشـرقيني  ويرف  ما يدعيه البع  من أن

جمرد الضـغوط املاديـة وا جتماعيـة واعتبـار املسـيحيني يف  إىلمنهم أنفسهم   سال  م فقط، يرجع 
عقالنيـة اإلسـالم وبسـاطته  إىلالدولة اإلسالمية مـواطنني مـن الدرجـة الثانيـة، بـل يرجـع هـذا التحـول 

هم املسيحى فهما وامال ما حد  ابلضـبط إ  إذا أعـد لتقبـل حقيقـة أن املسـيحيني فيقول: " لن يف
علـى حنـو  –أى املسـيحية  –حـد مـا عـن املسـيحية خاصـة عنـدما ارتبطـت  إىلالشرقيني غدوا غـرابء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مبــالن فيــه، بفكــرة الثنويــة يف اإلنســان، أو بتعبــري آخــر أن اإلنســان روح وجســد، وهــى فكــرة يوانيــة، 
رــرة يكــون اإلنســان مكــوا مـــن جســد وروح، وأن الــروح هــى جــوهر اإلنســان أو اإلنســـان وهبــذه الن

األساســـى وأن اجلســـد جمـــرد عبـــاءة أو أداة مـــن أدوات الـــروح أو حـــت مبثابـــة مقـــربة هـــا. ومـــن احيـــة 
أخرى فإن صيغة من الصين الكلية مبعىن اندما  الروح يف اجلسد واجلسد يف الروح، وبتعبـري آخـر أن 

ن وــــل واحــــد تنــــدمج فيـــه روحــــه وجســــده وانــــت هــــى الصـــيغة الســــائدة عــــن اإلنســــان لــــدى اإلنســـا
املسيحيني الشرقيني وغريهم من شـعوب الشـرق األوسـط. وقـد م توضـيأ هـذه الفكـرة يف األاجيـل، 

 فنحن نقرأ يف إةيل مرقص:
"فإن وانت يدث ف ـا لـت فاقطعهـا: األفضـل لـت أن تـدخل احليـاة ويـدث مقطوعـة مـن أن  

النـار الـت   تطفـة حيـث دودهـم   ميـوت والنـار   تطفـة،  إىلجهـنم،  إىلن لـت يـدان وتـذهب تكـو 
وإن وانــت رجلــت ف ــا لــت فاقطعهــا: أفضــل لــت أن تــدخل احليــاة ورجلــت مقطوعــة مــن أن تكــون 
لـــت رجـــالن وتطـــرح يف جهـــنم، يف النـــار الـــت   تطفـــة حيـــث دودهـــم   ميـــوت والنـــار   تطفـــة، وان  

ا لــت فاقلعهــا: أفضــل لــت أن تــدخل ملكــوت هللا وعينــت مقلوعــة مــن أن تكــون وانــت عينــت ف ــ
 –  43: 9مةةةرقص، )"يــث دودهـــم   ميــوت والنـــار   تطفــةلــت عينــان وتطـــرح يف جهــنم النـــار، ح

وليس فقـط يف هـذه النقطـة وإيـا أيضـا يف نقـاط أخـرى، وجـدا العقليـة، النسـطورية قريبـة مـن . (49
ملقبـــول ظـــاهر  أن ةـــد معرـــم املســـيحيني الشـــرقيني حتولـــوا لإلســـالم ألهنـــم العقليـــة العربيـــة لـــذا فمـــن ا

 . (41)وجدوا فيه تعبريا عن التوحيد أوثر مالءمة لعقليتهم الواضحة أوثر مما وجدوا يف املسيحية 
بـــل وميكـــن ا دعـــاء ةن املســـيحيني الشـــرقيني الـــذين اعتنقـــت غـــالبيتهم اإلســـالم قـــد شـــعروا 

مـــل عـــن املســـيحية عقـــد ، وسياســـيا، وثقافيـــا: "ألن وثـــريون مـــنهم، وخاصـــة آنـــذاث اب غـــأاب الكا
الالهـــوتيني، اســـت دموا اللغـــة اليوانيـــة يف الكتـــاابت اجلـــادة، لكـــن طريقـــة تفكـــريهم وانـــت تتشـــكل 
أساســــــا بعقليـــــــتهم يف لغــــــا م األصـــــــلية: الســــــر نية .. والقبطيـــــــة .. واألرمنيــــــة .. إ  .. وقـــــــد أدى 

اخـــتال  يف الصـــين الالهوتيـــة يف قضــا  خمتلفـــة. وعنـــدما وانـــت تطـــرح  إىلت ا خــتال  يف العقليـــا
هـذه القضـا  الالهوتيــة امل تلـ" عليهـا أمــام اجملـامع املسـكونية وــان اليوانيـون يسـتبعدون املســيحيني 
الشرقيني من حق التصويت. ومبرور الوقت وجد املسيحيون الشرقيون أنفسهم وقد اعتربهم اآلخـرون 

فني، بــل واعتــرب م اإلمرباطوريــة البيزنطيــة طريــدى عدالــة وحمــرومني مــن محايــة القــانون .. هراطقــة خمــر 
وعنـدما م طـرد هـذه الطوائـ" الشـرقية مـن الكنيسـة املسـيحية للدولـة البيزنطيـة قامـت هـذه الطوائــ" 
بتةسيس عقائد خاصة هبا .. وأتسيس منرمات ونسية منفصلة .. فتنامت لـدى األطـرا  املتنازعـة 
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إضــعا  املســيحيني الشـرقيني، واجلهــاز الكنســى الرئيســى  إىلرغبـة يف عــدم التوحــد .. فـةدى ذلــت ال
 .(42) "للدولة البيزنطية على السواء
حقيقــة الضــع" الــذاتى والــداخلى الــذى أصــاب النصــرانية .. والقــوة  –وعــن هــذه احلقيقــة 

  .(43)، وولهم نصارى: الذاتية الت متيز هبا اإلسالم، مثة عددا من شهادات علماء الغرب
م[ وهـــو عـــامل وحمقـــق 1926 – 1869ليـــون " ا –"وايتـــاىن  إىلــــ يقـــول املستشـــرق اإليطـــ

وخبـــري يف التــــاري  اإلســـالمى والدراســــات اإلســـالمية: "إن انتشــــار اإلســـالم بــــني نصـــارى الكنــــائس 
 إىلهيلينيـــة الشـــرقية إيـــا وـــان نتيجـــة شـــعور اب ســـتياء مـــن السفســـطة املذهبيـــة الـــت جلبتهـــا الـــروح ا

الالهــوت املســيحى. فالشــرق الــذى عــر  حببــه لألفكــار الواضــحة البســيطة، وانــت الثقافــة اهيلينيــة 
عقيـــدة حمفوفـــة  إىلواب ً عليـــه مـــن الوجهـــة الدينيـــة، ألهنـــا أحالـــت تعـــاليم املســـيأ البســـيطة الســـامية 

بـل زعـزع أصـول خلـق شـعور ابليـةس،  إىلمبذاهب عويصـة ملي ـة ابلشـكوث والشـبهات، فـةدى ذلـت 
العقيـدة الدينيـة ذا ــا. فلمـا أهلـت آخــر األمـر أنبـاء الــوحى اجلديـد فجـةة مــن الصـحراء، مل تعـد تلــت 
املســـيحية الشـــرقية الـــت اختلطـــت ابلغـــ  والزيـــ" ومتزقـــت بفعـــل ا نقســـامات الداخليـــة، وتزعزعـــت 

ادرة علــى مقاومــة قواعــدها األساســية، واســتوىل علــى رجاهــا اليــةس والقنــوط مــن مثــل هــذه الريــب، قــ
إغراء هذا الدين اجلديد الذى بـدد بضـربة مـن ضـرابته وـل تلـت الشـكوث التافهـة، وقـدم مـزا  جليلـة 

جانـــب مبادئـــه الواضـــحة البســـيطة الـــت   تقبـــل اجلـــدل. وحين ـــذ تـــرث الشـــرق املســـيأ وارمتـــى يف  إىل
  أحضان نىب العرب.

.. النصرانية .. قـد فاقـت طاقـة الـذواء  ـ ويقول العالمة "مراتشى" : "إن أسرار هذه العقيدة
 من الصعوبة مبكان، إن مل تكن مستحيلة الفهم.  –على األقل  –البشرى، فغدت 

وهــو مستشــرق فرنســى خبــري  –م[ 1927 – 1856إدوار" ا –ـــ أمــا الربوفيســور "مونتيــه 
اجتـذبت نصـارى فيقول، عن مزا  اإلسالم الـت  –يف الالهوت النصراىن، وىف الدراسات اإلسالمية 

الشــــرق: "إن اإلســــالم، يف جــــوهره، ديــــن عقــــالىن ةوســــع معــــاىن الكلمــــة، وإن تعريــــ" "األســــلوب 
العقلى" ةنه طريقة تقيم العقائد الدينية على أسس من املبـاد  املسـتمدة مـن العقـل واملنطـق، ينطبـق 

أنــه جمموعــة مــن علــى عقيــدة اإلســالم متــام ا نطبــاق. إن لــدين حممــد وــل العالمــات الــت تــدل علــى 
العقائـــد قامـــت علـــى أســـس املنطـــق والعقـــل. وإن بســـاطة هـــذه التعـــاليم ووضـــوحها هـــى، علـــى وجـــه 
التحقيق، من أظهر القوى الفعالة يف الدين وىف نشاط الدعوة اإلسالمية. ولقد حف  القرآن منزلته، 

منهـــا تعـــاليم هـــذه مـــن غـــري أن يطـــرأ عليـــه تغيـــري أو تبـــديل، ابعتبـــاره النقطـــة األساســـية الـــت بـــدأت 
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العقيـدة. وقـد جهـر القـرآن دائمـاً مببـدأ الوحدانيـة، يف عرمـة وجـالل وصـفاء   يعأيـه التحـول، ومـن 
العسري أن ةد يف غري اإلسالم ما يفوق تلت املزا  .. ولقد وـان مـن املتوقـع لعقيـدة حمـددة وـل هـذا 

تبعـــاً لـــذلت يف متنـــاول إدراث التحديـــد، خاليـــة وـــل ايلـــو مـــن مجيـــع التعقيـــدات الفلســـفية، مث هـــى 
 .ضمائر الناس إىلالش ص العادى، أن متتلت، وإهنا متتلت فعاًل، قوة عجيبة  وتساب طريقها 

وعلــى منــوال مــا حــد  للغــة العربيــة مــن أتثــر، فقــد أتثــر الــدين اإلســالمى هبــذا ا متــزا  مــع 
ا يف اإلســـالم وهـــو أمـــر يبـــدو الفارســـي أو الســـوري النصـــراين أو الرومـــاين أو القبطـــي إذا دخلـــوا مجيعـــ

طبيعيـــا. ورمبـــا وجـــدت ىف املنـــاطق البعيـــدة  "أطـــرا  العـــامل اإلســـالمى" اختالفـــات حمليـــة يف املعتقـــد 
اإلســـالمى قلمـــا تلقـــى قبـــو  يف منطقـــة القلـــب "قلـــب العـــامل اإلســـالمى أو وســـطه" الـــت مل يكـــن هـــا 

ة، غري أن سـهولة املواصـالت وتطـور صالحيات مطلقة يف إصالح مفاهيم اإلسالم يف املناطق البعيد
أن أصبأ إسالم املناطق البعيدة عن املروز متوافقا ومتوائمـا  إىلا تصا ت السلكية والالسلكية أد  
  .(44) مع إسالم املناطق املروزية أو الوسطى

ومــن التفــوق اللغــوى والــديىن علــى الشــعوب املفتوحــة، ومــن التفــتأ الثقــاىف علــى وــل مــا هــو 
ســاىن لــدى هــذه األمــم والشــعوب، وشــ" اإلســالم عــن حيويــة ابلغــة ســواء ىف تفاعلــه مــع جيــد وإن

 احلضارات املغايرة، أو ىف جدله مع التاري  اإلنساىن. 

فعلى صعيد تفاعله مع احلضارات البشرية : "ةده قد حتاور معها مجيعا من يوانية ورومانيـة 
، ومــا تالقــأ مــع تــرا  اجلماعــات والشــعوب الــت وبيزنطيــة وهللينيــة وفارســية وهنديــة وترويــة وصــينية

عاشــت يف املنطقــة .. آرميــة ونبطيــة وســر نية وفينيقيــة وقبطيــة .. حيــث وانــت مجيعــا مبثابــة حقــول 
مفتوحـــة جـــال يف أطرافهـــا العقـــل اإلســـالمي فةخـــذ ورفـــ ، وانتقـــي وحمـــص واختـــرب، وعـــزل واســـتبعد 

ة، مــا الــذى ينســجم ونســغه الصــاعد، وفصــل. وقــد عــر ، وهــو يتجــول عــرب هــذه احلقــول الشاســع
الفاسـد، فكـان يـرف  هـذا ويزيده دما وحياة، ومـا الـذى حيمـل جـراثيم املـرض واهـزال، والـدم األزرق 

ولعـــل هـــذه احليويـــة هـــى مـــا قصـــد إليهـــا رجـــل القـــانون الـــدو  الفرنســـي املعاصـــر:  .(45) وأيخـــذ ذاث
ريــب، لكنـــه عــر  ويـــ" حيقــق، بفضـــل  أن اإلســالم: "اقـــأض و  إىلمارســيل بـــوازار عنــدما أشـــار 

روحه التوفيقي بشكل أساسي، بناء حيمل طابعه. فجميـع بنائـه الثقـايف قـائم علـى التكافـل والتوفيـق: 
مصادقة، واوتشا ، وتقبل، ومتثل، وتنمية وتطوير. وقد أضا  إليه الـدين تلوينـاً خاصـاً بـه، صـادراً 

 .(46)من الوحدة يف ا ستلهام" عن شعور ابلسمو وا نسجام وما أنه صادر عن نوع 
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وأمـا علــى صــعيد جدلـه مــع التــاري  فـنالح  إندفاعــة الفتــوح األوىل ىف حنـو القــرن، ومــا ةــد  
صـعود ايالفتـني األمويـة والعباسـية، وسـقوط األوىل ىف مشـق، وبزوغهـا ىف األنـدلس، وسـيطرة الثانيــة 

مـــــي ويـــــو الـــــدويالت الصـــــغرى علــــى نصـــــ" املعمـــــورة مث تفككهـــــا أمـــــام حروـــــات ا ســـــتقالل اإلقلي
واملتوســـطة ىف البي ـــات احملليـــة امل تلفـــة. ومـــا ةـــد انتشـــار اإلســـالم يف جنـــوب وشـــرق أســـيا، وغـــرب 
إفريقيا وبعد ذلت ىف البلقـان، ىف مقابـل تراجعـه ىف األنـدلس، اهيـت عـن معااتـه ولكـن صـموده ىف 

" ىف مواجهــة اهجــوم الصــليىب الــديىن / جغرافيتــه املروزيــة "مصــر والشــام والعــراق وشــبه اجلزيــرة العربيــة
احلضــارى/ اإلســترياتيجى، مث التــأى / الرعــوى / البــدائى / اإلقتصــادى. فقــد واجــه املســلمون هــذه 

اإلزدهـار بقـوة العقيـدة،  إىلاألحدا  اجلسام السار منها والضار، ومتكنوا من الثبات وأحياا العودة 
اإلجتمـاع البشـرى، وحكمـة التـاري  أمكـنهم مـن الصـمود وإهامات القرآن، الت منحتهم وعيا بسنن 

 اآلتى.  إىلىف مواجهة الراهن، ومنحهم القدرة على التطلع 
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ـــ د. رضــوان الســيد، األمــة واجلماعــة والســلطة: دراســات ىف الفكــر السياســى العــرىب اإلســالمى، 1
 .51، صم1984دار إقرأ، بريوت، الطبعة األوىل، 
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 .39  38  ص نفسه رجعامل -2
 .105أبو احلسن الندوى، ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني، مرجع سابق  ص  -3
 .94-93  ص نفسه ـ4
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  .96-95  صنفسه ـ6

 .100-99  ص نفسهـ 7
هرة، وتـاب ـ د.حسني فوزى النجار، الدولة واحلكم ىف اإلسالم، دار احلرية للنشـر والتوزيـع، القـا8

 .73م، 1985احلرية، عدد سبتمرب 

 .98أبو احلسن الندوى، ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني، مرجع سابق  ص  -9

. نقــــال عــــن أبــــو احلســــن النــــدوى، مــــاذا خســــر العــــامل ابحنطــــاط  135ص 3زاد املعــــاد   -10
 .99سابق  صالرجع املاملسلمني، 

ســـــلطة: دراســـــات ىف الفكـــــر السياســـــي العـــــرم د. رضـــــوان الســـــيد  األمـــــة واجلماعـــــة وال -11 
 .59اإلسالمي  مرجع سابق  ص

 .385د. حممد حسني هيكل، حياة حممد، مرجع سابق، ص  -12
 .369  368وارين أرمسأونج  سرية النىب حممد  مرجع سابق  ص   -13
 .445، 385د. حممد حسني هيكل، حياة حممد، مرجع سابق، ص  -14
مة واجلماعة والسلطة: دراسات ىف الفكر السياسي العرم اإلسالمي  د. رضوان السيد  األ -15

 .38مرجع سابق  ص 
 .42  ص نفسه-16
 .96، ص مرجع سابقعباس حممود العقاد، عبقرية حممد،  -17
 .288ـ 287عبد الرمحن الشرقاوى  حممد رسول احلرية  مرجع سابق  ص  -18
 . 69،75، 48مرجع سابق  ص   ن السيد  األمة واجلماعة والسلطةد. رضوا -19
 .170  169ا مام حممد عبده، رسالة التوحيد، مرجع سابق، ص -20
، التعصـــب والتســــامأ بــــني املســـيحية واإلســــالم، مرجــــع ســــابق، ص إىلالشـــي  حممــــد الغــــز  -21
162. 
 .239ص، نفسهرجع امل -22
 .160ـ  159،  صنفسه -23
 .131ـ  130ـ أمحد أمني، فجر اإلسالم، مرجع سابق، ص 24
 .73، ص مرجع سابقاحلضارة اإلسالمية،  إىلد. عماد الدين خليل، مدخل  -25
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و. مـــونتجمرى وات، فضـــل اإلســـالم علـــى احلضـــارة الغربيـــة، ترمجـــة د. حســـني أمـــني، دار  -26
 .28م  ص 1983الشروق، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .124بق، ص د.حسني فوزى النجار، الدولة واحلكم ىف اإلسالم،مرجع سا -27
 .124املرجع السابق، ص -28
 .198د.حممد عمارة، معامل املنها  اإلسالمى،مرجع سابق  ص  -29
 .134 -132أمحد أمني، فجر اإلسالم، مرجع سابق  ص  -30
 .141، 137املرجع نفسه  ص  -31
 .142 -141املرجع نفسه  ص  -32
 .143 -142املرجع نفسه  ص  -33
34- Thornton L. S.  لدين والعامل احلديث،نقال عن : و. مونتجمرى وات، اإلسالم ، ا

واملســيحية ىف العــامل املعاصــر، ترمجــة د. عبــدالرمحن عبــدهللا الشــي ، اهي ــة املصــرية العامــة للكتــاب، 
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 حول الذاتتمركز الغرىب الاثلثا : إشكاليات اجلهاد .. 

إزاء النجاح الكاسأ لإلسالم سياسيا وحضار  ىف فتأ وثري من األمم الت وان أغلبها 
ت أتثريها على األقل، يا ىف الوعى الغرىب نوع من ايو  إزاء هيمنته يدين ابملسيحية أو يقع حت

احلضارية الت فرضت نفسها على حنو األل" عام من التاري . وما تولد لديه شعور ابلدهشة إزاء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



السرعة الت م هبا هذا النجاح، فةخذ يفت  عن ول األسباب "اهامشية" املمكنة الت تفسر له هذا 
عن السبب الوحيد األصيل الكامن ـ ىف تصورا ـ ىف البساطة العبقرية لإلسالم ورةيته  الصعود بعيدا

الواضحة إن مل تكن شبه اهندسية للوجود. ومن مث بدأ ىف وصم اإلسالم بـ "العن"" أو الدموية، 
اإلسالم منذ بدأ اجلدل البيزنطى مع  إىلوهى التهمة الت   يتوق" العقل الغرىب عن توجيهها 

إلسالم ىف القرن الثامن امليالدى، وحت حماضرة البااب الكاثوليكى بنديكتوس السادس عشر قبل ا
وىف هذا  أشهر، مرورا بأا  هائل من التحيزات الدينية والعنصرية ابمتداد قرون عشر أو رمبا أوثر.

هر السياق يصبأ السي"، ودموية حممد "ص"  ا سبب انتشاره ىف املبتدأ، واإلرهاب هو مر
عدوانيته ىف املنتهى. وهنا يتم الربط بني القرن الثامن امليالد، والقرن العشرين ببساطة شديدة وعرب 

 املوضوعية.  إىلأتويالت وإستنتاجات   نرخيية وتفتقد بشدة 
املنطــــق التــــارخيى وــــان علينــــا أن نتســــاءل بــــداءة ويــــ"  إىلوإذا مـــا أخضــــعنا القضــــية برمتهــــا   

ن ينشـــر دينـــا وـــامال، خيلـــو مـــن عناصـــر اجلـــذب واإلهـــام، ىف عـــامل واســـع يـــتمكن رجـــل واحـــد مـــن أ
األرجــاء ابلســي" وحــده، وويــ" بــدأ هــذه العمليــة أصــال وهــو   يــزال وحيــدا ىف مواجهــة العــامل لــو مل 
يكـــن نبيـــا حقـــا صـــادق العـــزم، ولـــو وانـــت رســـالته جاذبـــة وملهمـــة، ووـــان مؤيـــدا مـــن خالقـــه العلـــى 

اإلسـالم وـان فـردا أعـزل مـن وـل شـىء،   مـال معـه أيتـى  إىلمـد الـدعوة القدير؟...  فعندما بدأ حم
ابلسالح، و  رجال معه حيتمى هبم، وأول الغيث ىف اإلسالم وان خدقة، "امرأة" رمبا وانت غنيـة، 

احليـاة ىف  إىلولكن   حول ها و  قوة ىف مواجهة قـري  ولهـا. ورغـم عز ـا ىف قومهـا فقـد اضـطرت 
كــة حنــو األعـوام الــثال  بعــد مقاطعــة مكــة حملمـد. مث وــان اثىن الغيــث علــى ابــن شـعب أىب طالــب مب

عم الرسول الـذى وـان صـبيا   يـزال ىف مقـام ا بـن منـه، مث املـوىل زيـد بـن حارثـة الـذى   ميلـت مـن 
إسالم الصحابة بعد إسـالم الصـديق أىب بكـر. وحـت بعـد إسـالمهم،  إىلأمر نفسه شي ا، قبل أن يتو 

 إىلعــددهم قــد بلــن األربعــني ىف حنــو ثــال  ســنني مــن اجلهــر ابلــدعوة، وقــد ظل ــوا ضــعافا فلــم يكــن 
ا ختفـاء لـيال  إىلالدرجة الت وانوا   يسـتطيعون معهـا ا جتمـاع معـا ىف العلـن، بـل وـانوا مضـطرين 

و بدار األرقم بن أىب األرقم على جبل الصفا. وحت هذا الوقت وان من املمكن اس صاهم بسهولة ل
فقدت قري  مروء ا، أو إذا ضعفت محاية أىب طالب وبىن عبد املطلب هم، إ  أن عنايـة هللا بدينـه 
ـــ   الســي" ـ هــى مــا حالــت دون هــذا أو ذاث، حــت تبــدت دعــوة اإلســالم يومــا فيومــا أوثــر إقناعــا 

املشـروون حـرية وجذاب، وإذا آب ت القرآن تتنزل ويتلوهـا حممـد علـى صـحبه فيـزدادون اقتناعـا، ويـزداد 
اإلسالم وما تروى وتب السرية عن إسالم عمر ابـن ايطـاب حتـت أتثـري  إىلمث إعجااب، بل واةذااب 
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حالوة القرآن وطالوتـه اللتـني اعـأ  هبمـا حـت املشـروون املنكـرون للنبـوة، ولكـن غـرورهم أىب إ  أن 
وحى وعميــق الصــدق الــذى الســحر والكهانــة ومــا وانــت هــذه أو تلــت بــل وانــت قــوة الــ إىليردو ــا 

 أخذ بلباب الرجل القوى عمر فةذاب قوته ىف روحانية مشاء، وإميان قوى   يزين.
وهـذه قصــة إسـالم عمــر بـن ايطــاب.. خــر  ابلسـي" ليقتــل حممـداً ومل خيــر  عليـه أحــد مــن  

عليـت املسلمني بسي"، وقرأ صدراً من سورة طه ليس فيه ذور لل مر والنعيم وهو: " طه، ما أنزلنا 
القرآن لتشقي، إ  تذورة ملن خيشي، تنزيال ممن خلق األرض والسماوات العلي، الرمحن علـى العـرش 
استوي، له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما ومـا حتـت الثـرى، وأن جتهـر ابلقـول فإنـه يعلـم 

حممــد  إىليتجــه  الســر وأخفــي". وبعــد أن بعهــا مــن أختــه وزوجهــا اللــذين أراد أن يقتلهمــا، قبــل أن
حممد أيضا.. ولكن مسلما   قاتال.  لقد وان اإلسـالم مـن  إىلقاتال، إذا به حينو عليهما، ويذهب 
الدرجة الت أعترب معها إسالم عمر فتحا لإلسـالم الـذى دخلـه  إىلالضع" السياسى واحلرىب آنذاث 

ن والســـيادة والنصـــرة علـــى ألول مـــرة أحـــد فرســـان قـــري  األربـــع األقـــو ء الـــذين طاملـــا منحوهـــا األمـــ
األعداء. وان عمر أوهم بقدر ما وان أمنيـة الرسـول الكـرمي ليعـز بـه اإلسـالم، ووـان محـزة اثنـيهم هـو 
أحد أبطال موقعة بدر الت لو ها ما وـان اإلسـالم، وأحـد ضـحا  موقعـة ُأحـد أخطـر وبـوة ىف حيـاة 

بعــــد صــــلأ احلديبيــــة واإلســــالم يــــؤذن اإلســــالم. ووــــان خالــــد بــــن الوليــــد اثلــــثهم الــــذى مل يســــلم إ  
ابلسطوع، وأما الرابع فلم يسلم بل مات وافرا وهو عمرو بـن هشـام "أىب جهـل". فلـم يولـد اإلسـالم 
إذن حتت السي" بل رغم السي"، و  ينتصر على السي" سوى عقيدة أخ ـاذة نقيـة متوهجـة قـادرة 

 اة بدوهنا.على أن تقنع املؤمن هبا ةن املوت ىف ظلها أفضل من احلي
هذه العقيـدة األخـاذة،   سـي" حممـد "ص" هـى الـت جعلـت املسـلمني األوائـل ينفـرون يف  

أن خيرجوا مع رسوله لقتال العـدو غـري هيـابني للمـوت. ومل يـزل  إىلسبيل هللا خفافاً وثقاً ، ودفعتهم 
وهبم أطاعوه بكل ا نقياد والطاعة من جنود "احلب" املتطوعة فلما أحب القوم حممدا "ص" بكل قل

قوامهم، وميثل ذلت خري متثيل ما قـال سـعد بـن معـاذ عـن نفسـه وعـن األنصـار قبـل بـدر: "إىن أقـول 
عن األنصار وأجيب عنهم فاظعن حيث ش ت وصـل حبـل مـن شـ ت واقطـع حبـل مـن شـ ت وخـذ 
ن من أموالنا ما ش ت وأعطنـا مـا شـ ت ومـا أخـذت منـا وـان أحـب إلينـا ممـا تروـت ومـا أمـرت فيـه مـ

أمـــر فـــةمرا تبـــع ألمـــرث، فـــوهللا لـــ ن ســـرت حـــت نبلـــن الـــربث مـــن غمـــدان لنســـرين معـــت، وهللا لـــ ن 
وهكـذا وــان اإلســالم، ووــان املســلمون الــذين ظل ــوا  . (1) استعرضـت بنــا هــذا البحــر خضــناه معــت".

ون حــت بــدر يتعرضــون لســيو  املشــروني و  يـَُعر  ضــون أحــدا لســيوفهم، ووــانوا يلقــون عنتــا و  يصــيب
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أحداً بعنت، ووانوا خيرجون من د رهم لياذا ةنفسهم وأبنائهم من ويد الكائدين ونقمه الناقمني و  
خيرجــون أحــداً مــن داره. فهــم مل يســلموا علــى حــد الســي" خوفــا مــن النــي األعــزل املفــرد بــني قومــه، 

مـــني .. وملـــا املغضـــوب عليـــه، بـــل أســـلموا علـــى الـــرغم مـــن ســـيو  املشـــروني ووعيـــد األقـــو ء املتحك
تكــاثروا وتناصــروا محلــوا الســي" ليــدفعوا األذى ويبطلــوا اإلرهــاب والوعيــد، ومل حيملــوه ليبــدأوا أحــدا 

  .(2)بعدوان أو يستطيلوا على الناس ابلسلطان" 
وحت عندما حارب اإلسالم ىف بدر، فةنه مل حيارب ابلسي" فكرة ميكن أن حتارب ابلربهان 

" "ســــلطة" تقــــ" يف طريقــــه، وحتــــول بينــــه وبــــني أبــــاع املســــتعدين واإلقنــــاع، ولكنــــه حــــارب ابلســــي
لإلصغاء إليه. ألن السلطة تزال ابلسلطة، و  غين يف إخضـاعها عـن القـوة.. "ومل يكـن سـادة قـري  
أصــحاب فكــرة يعارضــون هبــا العقيــدة اإلســالمية، وإيــا وــانوا أصــحاب ســيادة موروثــة وتقاليــد  زمــة 

ــــت حلفــــ  تلــــت الســــيادة يف األبنــــا ء بعــــد اآلابء، ويف األعقــــاب بعــــد األســــال  .. ووــــل حجــــتهم ال
يــذودون هبــا عــن تلــت التقاليــد أهنــم وجــدوا آابءهــم عليهــا، وأن زواهــا يزيــل مــا هــم مــن ســطوة احلكــم 
واجلــاه. ولــذا فعنــدما أراد النــىب نشــر اإلســالم خــار  اجلزيــرة العربيــة فإنــه قصــد ابلــدعوة عرمــاء األمــم 

هنم أصحاب السـلطة الـت أتم العقائـد اجلديـدة، وقـد تبـني ابلتجربـة بعـد التجربـة وملووها وأمراءها أل
أن السلطة هى الت وانت حتول دون الدعوة احملمدية وليست أفكار مفكـرين و  مـذاهب حكمـاء، 
ألن امتنـــاع املقاومـــة مـــن هـــؤ ء العرمـــاء وامللـــوث وانـــت متنـــع العوائـــق الـــت تصـــد الـــدعوة اإلســـالمية، 

الــت متــت بعــد رحيــل حممــد مجيــع الفتوحــات اإلســالمية . وممــا يؤوــد علــى ذلــت أن (3)القتــالفيمتنــع 
 لعـدةدارت ول معاروها ضد جيوش القـوى العرمـى الـت اسـتعمرت الشـرق الرفيق األعلى  إىل"ص" 
الـبالد  أهـلومل حتـد  معروـة واحـدة بـني جيـوش الفـتأ اإلسـالمى وبـني  –الفرس .. والـروم  –قرون 

املـــادى  ابلـــدعمبـــل إن أهـــل هـــذه الـــبالد قـــد ســـاعدوا اجليـــوش اإلســـالمية  . هـــا املســـلمونالـــت فتح
.. "".. ونصـارى الشـام العراقواملعنوى، وأحيااً ابلقتال ضد الفرس وضد الروم.. صنع ذلت أهل 

حـررت اجليــوش اإلسـالمية بالدهـم، حــررت وـذلت ضــمائرهم مـن ا ضــطهاد  وعنــدماوأقبـاط مصـر. 
جزءاً من رعية الدولة اإلسـالمية، هـم  أصبحواوما يدنون، و  –ألول مرة يف نرخيهم  –ا ، فأوو الديىن

وظلوا أغلبية غري مسلمة يف بالدهم لعدة قرون، حت دخل  املسلمني،ما للمسلمني وعليهم ما على 

                                                
  به  فى هذا السياق، يذكر األستاذ )حمد )مين )مرا مخالفا، وهو )ن نصارى الشام قد ساندوا الروم ضد العرب، وليس لدينا من الوثائق ما ننكد

عمـارة، صحة هذا الر)ى )و ذاك، غير ان موقف نصـارى الشـام، إن ث ـت مسـاندتهم للرومـان، يبقـى إسـتعنائيا علـى القاعـدة التـى ذكرهـا د. محمـد 
 و)كدها سير مونتجمرى وات ونقلناها عنهما.  
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دون إوراه، بـل ودون ترهيـب، وىف أحيـان وثـرية دون ترغيـب ب .. وبقـى  اإلسالممنهم من دخل يف 
قــرن مــن  بعــدورمبــا يفســر ذلــت حقيقــة أنــه علــى نصــرانيته أو يهوديتــه أو زرادشــتيته.  مــنهمبقــى  مــن

% مــن 20مصــر وفـارس وســور    يزيــدون علــى  مــنالفـتأ اإلســالمى، وــان الــذين دخلـوا اإلســالم 
يف  ســرعةد ا ــا القدميــة. لقــد وانـت مصــر أوثــر الــبالد  علـى" الرعيــةو" إســالمية ،فالدولــةالسـكان 

م  800هـــ 184عنــدما جــاءت ســنة ورغــم ذلــت إســتغرق األمــر حنــو القــرن، و اإلســالم،  إىلتحــول ال
 "% مــن تعــداد الســكان1% واليهــود 22% ونســبة النصــارى 77وانــت نســبة اإلســالم يف مصــر 

(4). 

ومل تــــرو وتــــب التــــاري  اإلســــالمى عــــن أى شـــــ ص يــــدين بــــدين إهــــى أو وثــــىن ىف الـــــد ر 
ينبغـى أن  –ىف العصور اإلسالمية  –خول ىف اإلسالم. ووان من يسلم اإلسالمية أنه أجرب على الد

يعلـــن إســـالمه أمـــام قـــاض وشـــهود ليثبـــت أنـــه أســـلم حـــرا طواعيـــة خمتـــاراً لـــدين اإلســـالم. ويقـــول ابـــن 
العطار األندلسى ىف القرن الرابع اهجرى إنه  بد إلسالم نصـراىن أو يهـودى ىف األنـدلس مـن وثيقـة 

ها شهادة شهود ةنه أسلم غري مكره وغري فار من شئ وغري متوقع ألمر، وأنـه يقدمها للقاضى وعلي
اختار اإلسالم بعد أن وق" على شريعته، وعلم أنه اسـ  جلميـع األد ن وأنـه الـدين الـذى   يقبـل 
هللا ســـواه، وأنـــه أســـلم علـــى يـــد فـــالن القاضـــى أو صـــاحب الشـــرطة أو صـــاحب املدينـــة أو صـــاحب 

. وهنــا يعــأ  مــونتجمرى وات ةن الغــرض مــن اجلهــاد : "مل يكــن حتويــل (5)الســوق أى احملتســب. 
اإلسالم، وإيا إخضاعهم للحكم اإلسالمى ابعتبارهم مـن أهـل  إىلأهل البالد املفتوحة عن د ا م 

توسيع رقعة الدولة اإلسـالمية، غـري أنـه مل يـؤد  إىل –عسكر ً  –الذمة. وابلتا  فإن اجلهاد قد أدى 
 . (6)حتويل شعوب األقطار املفتوحة عن دينها"  إىلمباشرة بصورة 

ذلت ذلت أن اإلسالم قد انتشر بشكل واسـع ىف منـاطق مل يصـل إليهـا جنـوده  إىلويضا  
و  سيفه من األصل، وخاصة ىف أسيا الشـرقية وإفريقيـا حيـث يبلـن عـدد املسـلمني هبـذه البلـدان حنـو 

يــد مــن دون معــارث وــربى أو وقــائع حابــة يــذورها التــاري  بــني ثالثــة أرابع املســلمني ىف العــامل أو يز 
املســلمني األوائــل أو املتــةخرين وبــني شــعوب هــذه البلــدان، إذ اقتصــر التفاعــل بينهمــا علــى التجــارة 
واللقــاء الش صــى. وبــرغم تلــت احلقــائق الواضــحة، ظلــت قضــية اجلهــاد مبثابــة إشــكالية وــربى لــدى 

 :وافع اث  أساسيةها ىف احلقبة املعاصرة دالوعى الغرىب، رمبا زاد من عمق
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مـثال مل  فاليهوديةةمن البديهي أن بني األد ن الكتابية فروق موضعية  بد من مالحرتها.. 
ا نتشــار، و  يــدعى العامليــة ةي نــوع أو شــكل أو قــدر. بــل   إىلتكــن ســوى ديــن مغلــق،   يســعى 

ية احملصورة يف أبناء إسرائيل ابلدم وحتديدا ابمليالد من األم، منهـا ابلـدعوة العامـة وانت أشبه ابلعصب
جلميع الناس. رمبا أراد اليهود أن حيكمـوا العـامل وــ "سـادة" خمتـارين هـذا النـوع مـن اهيمنـة، ولكـنهم مل 

ومــا فعـــل يتصــوروا أنفســهم أخـــوة لإلنســانية ولهـــا، يســعون إلـــيهم مبــا يرنــون فيـــه خــريهم وســـعاد م  
النـاس.. وـل النـاس. وبـرغم ذلـت  فـإن األنبيـاء بعـد  موسـي  إىلاإلسالم، وجاهد نبيه تبليغـا لرسـالته 

عليه السالم وونوا اجليوش وخاضـوا احلـروب، وفـاخروا ابنتصـارا م، وأتملـوا هـزائمهم، وخاصـة األنبيـاء 
اب اليهـــود املقـــدس، ووـــذلت احملـــاربني داود مث ســـليمان يف حروهبمـــا مـــع الكنعـــانيني الـــت يقصـــها وتـــ

حروب يشوع. وقـد ذوـر القـرآن يف سـورة البقـرة معروـة داود وجـالوت. وعنـدما وقعـوا ىف السـىب طـال 
  إستعادة ملكهم. إىلنىب "ملت" يقودهم  إىلإشتياقهم 

وقــد دفــع هــذا الشــوق النفــوس الدمويــة الــت وتبــت أســفار العهــد القــدمي يف ظــل حمنــة الســىب 
ع إلــه دمــوي مــتعط  لالرتــواء بــدماء وــل األمــم والشــعوب غــري اليهــود وحتــرمي، أى اخــأا  إىلالبــابلى 

-17: 39إابدة، وـل مكـوات احليـاة لـدى وـل األمـم والشـعوب فكتبـوا يف سـفر حزقيـال إصـحاح 
: "هكذا قـال السـيد الـرب: قـل لطـائر وـل جنـاح ولكـل وحـوش الـرب. اجتمعـوا وتعـالوا احتشـدوا 19

ت أا ذاحبهـــا لكـــم، ذبيحـــة عريمـــة علـــى جبـــال إســـرائيل لتـــةولوا حلمـــاً ذبيحـــت الـــ إىلمــن وـــل جهـــة 
وتشربوا دما. أتولـوا حلـم اجلبـابرة وتشـربوا دم رةسـاء األرض، وبـاش ومحـالن وأعتـدة وثـريان ولهـا مـن 

الســكر مــن ذبيحــت الــت ذحبتهــا  إىلالشــبع وتشــربون الــدم  إىلمســمنات ابشــان. وأتولــون الشــحم 
: " اقأبوا أيها األمم لتسـمعوا، وأيهـا 6 – 1: 34يف سفر إشعيا، إصحاح  –لكم". ووتبوا وذلت 

الشــعوب أصــغوا لتســمع األرض وملؤهــا املســكونة ووــل نتائجهــا. ألن للــرب ســ طاً علــى وــل األمــم 
الــذبأ. فقــتالهم تطــرح وجــيفهم تصــعد نتانتهــا وتســيل  إىلومُحــو ا علــى جيشــهم. قــد حــرمهم دفعهــم 

 .(7)ول جند السماوات .. للرب سي" قد امتأل دماً" بب اجلبال بدمائهم. ويغىن  

فقد تطورت مع بولس ىف اجتاه الد نة العاملية جتـاوزا ألفـق املسـيحية ـ اليهوديـة  أما املسيحية
عامل  إىلالضيق، ولكنها من احية أخرى افتقدت للشمول الضرورى، املطلوب لدين عاملى، فمالت 
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عنيــت أساســا ابآلداب واألخـالق، ومل تعــن مثـل هــذه العنايــة  الغيـب علــى حسـاب عــامل الشـاهد، إذ
ابملعــامالت ونرــام احلكـــم، فالســيد املســيأ جـــاء مؤيــدا لشـــرائع العهــد القــدمي ومل قـــئ مــبطال هـــا أو 
معطــال ألحكامهــا: "جــاء متممــا للنــاموس ومل قــئ هادمــا للنــاموس، ووــان العــامل مــن حولــه مكترـــا 

لهيكـــل شــــرائعه مــــن أراد أن يتبعهـــا ويعمــــل هبــــا فـــذلت إليــــه. وللدولــــة ابلشـــرائع الدينيــــة والدنيويــــة: ل
شرائعها من أراد أن يتبعها ويعمل هبا فـذلت إليـه. ومـن هنـا اسـتطاع املسـيأ أن يقـول للـذين تعمـدوا 
أن حيرجوه يف مسةلة الضرائب: "أعطـوا مـا لقيصـر لقيصـر ومـا د د" ... فلـم قـد مـن لـوازم رسـالته 

ئع الدين. وملا جاءه املكابرون من اليهود ابملرأة الزانية ليةمر برمجها ويصـطدم مـن مث أن يثور على شرا
بســلطان اهيكــل رد علــيهم ويــدهم إبحــراجهم ومــا أحرجــوه. فقــال هــم: "مــن مل خيطــئ مــنكم فلريمهــا 
أو  حبجــر". فلــم يقــل أن حكــم الــرجم ابطــل ومل أيمــر بــه فيقــيم احلجــة عليــه ألصــحاب الســلطان يف 

العبـــادة والشـــريعة، ووانـــت ثورتـــه يف لباهبـــا ثـــورة علـــى الـــر ء يف دعـــوى األمنـــاء علـــى الشـــريعة  هيكـــل
. فمــا وــان (8)الدينيــة، ومل تكــن ثــورة علــى األحكــام والنصــوص ومــا وردت يف وتــب العهــد القــدمي" 

الرومـان  الشرائع والقوانني، ألن شرائع اليهود وقـوانني  إىلالناس إذن عند ظهور السيد املسيأ حباجة 
وانـــت حســـبهم يف أمـــور املعـــاش ومـــا يتطلبهـــا ذلـــت الزمـــان، وإيـــا وانـــت آفـــتهم فـــرط اجلمـــود علـــى 

ديـــن باحـــة وديـــن إخـــالص وحمبـــه،  إىلالنصـــوص واملـــراءاة ابملرـــاهر واألشـــكال، فكانـــت حـــاجتهم 
فبشرهم السيد املسيأ بذلت الدين. فعيسي هو القائل : إذ ضربت ش ص على خدث األمين فـةدر 

خدث األيسر، وهـو قـانون   يتفـق وحيـاة النـاس القائمـة علـى األانيـة والرلـم، ويـؤدى ابلشـ ص له 
قبول اهوان، وقد أخذ به عيسي ثالثة أعوام مدة رسالته الت وانـت حيـاة حمـن وآ م حتملهـا مـن  إىل

 بصلبه.  –يف اعتقاد املسيحيني  –معاصريه اليهود، وانتهت 
األ م األو  للكنيسـة صــورة املسـيأ مصــلوابً، وتروـت أثــراً  وقـد دعمــت قـرون ا ضــطهاد يف 

عميقـاً علــى الــروح املســيحية. وهكــذا شــعر املسـيحيون منــذ البدايــة أن علــيهم العــزو  عــن "الــدنيا"، 
اعتـزال العـامل. ووـان  إىل احليـاة زهـدا يـؤول ابمل لـص هـا الزهـد يف إىلوانـت دعـوة املسـيحية  ومـن مث

ســـياق أن أصـــبأ حتــدى املؤسســـة السياســـية أو ا نفصــال عنهـــا فضـــيلة. ويف مــن الطبيعـــي ىف هــذا ال
عصــر الشــهداء أصــبحت التجربــة الدينيــة العرمــي هــى املعــااة واملــوت يف ســبيل املســيأ، برهــااً حيــاً 
علـــى رفـــ  القـــوى الدنيويـــة. وأصـــبحت الفكـــرة املســـيحية القائلـــة ةن املعـــااة تعرـــيم لشـــةن البشـــر، 

هام ومواساة ملاليني التعساء. لكن تلت الفكرة أيضا أسئ است دامها، إذ شعر وتغيري هم، مصدر إ
املسيحيون أن من واجبهم احتمال ا ضطهاد والرلم، إذ أن هللا يساند نراماً هرمياً قلس الغـين فيـه 
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 يف قصره بينما ينترر الفقري عند الباب، حيث إن املعـااة وا ضـطهاد يف الـدنيا سـيكون همـا أجر ـا
النشـاط السياسـي   إىليف اآلخـرة. ومـن مث فقـد وـان هنـاث ميـل حـاد قـوى يف الغـرب املسـيحي للنرـر 

  .(9)وشئ خار  نطاق احلياة الدينية، ومل يكن املسيحيون يرون النجاح الدنيوي انتصاراً روحياً 
 

فرهـــر وقـــد تـــداعي ملـــت الرومـــان، وزال ســـلطان الشـــرائع اإلســـرائيلية، ووـــان  وأمةةةا اإلسةةةالم
هوره بني قبائل على الفطرة   ميكـن أن تـأث بغـري تشـريع يف أمـور الـدنيا والـدين. ف الفـاً لعيسـي، ظ

مل يتمتـــع حممــــد برفاهيــــة املــــيالد يف "عـــامل يســــوده الســــالم". وبينمــــا وانـــت رحــــالت القــــديس بــــولس 
نـت تفـرض نوعـا التبشريية الطويلة تتم ىف ظل السالم الذى وانت توفره اإلمرباطورية الرومانية الـت وا

من السالم واألمن ا جتمـاعي ولـو بطـرق وحشـية، وـان دم الشـ ص العـرىب الـذى مل تكـن تتـوفر لـه 
احلماية "القبلية" حمال يف الطريق. ويف البداية، وان حممـد يصـر علـى أنـه غـري ذى دور سياسـي، رغـم 

لكنـه حينمـا دعـي للهجـرة وـان يبشـر برسـالة للعدالـة ا جتماعيـة،   –مثله مثل األنبياء اليهـود  –أنه 
املدينة بدأ يكون فكرة عن مثـال لوحـدة عربيـة   تتحـارب يف ظلهـا القبائـل بـل تتوحـد يف شـكل  إىل

. ومـن مث (10)جمتمعي جديد، أى انه يف تلت اآلونـة وانـت هنـاث حاجـة ملحـة حلـل سياسـي جديـد 
و حماولــة يـــالص التــاري  مـــن فالسياســة هــا أ يتهـــا املبدئيــة يف اإلســـالم، ألن املشــروع اإلســالمي هـــ

ا حنطاط والفوضي احلتمية الت تنجم عن غياب قوانني العدالة واملساواة. ولو أن الرسول أخـذ مببـدأ 
عيســى املفــرط ىف الســلم مــا وــان اإلســالم تعــدى املدينــة، و  دخلــت فيــه مكــة و  توحــدت القبائــل 

مرباطوريـة اإلسـالمية وملـا أصـبأ دنيـا عامليـا. اإل –فيما بعد  –العربية يف أمة حتت لوائه، و  تكونت 
وعجــب أن يطلــب املســيحيون الغربيــون مــن رســول اإلســالم أن يرــل مبكــة، ويتقبــل اضــطهاد قــري  
وظلمهــا لـــه وألتباعــه، ألن صـــاحب الــدين والـــداعي لــه يف رأيهـــم ينبغــي أن يتحمـــل إ  أقصــي حـــد 

النهايـــة دون أن ينتصـــر  إىلاآل م  ا ضـــطهاد والرلـــم واألذى وأن يصـــرب ومـــا صـــرب عيســـي مـــتحمال
دينـــه يف حياتـــه، ولكـــن ابلصـــدفة وبعـــد رحيلـــه عـــن طريـــق بـــولس وأصـــحابه. أمـــا حممـــد فقـــد انتصـــر 

حيـاة أمـة جمتمعـة آمنـت بوحدانيـة  إىلاإلسالم يف حياته، وأخر  به العرب من حيا م القبليـة الوثنيـة 
 األمم يف العامل.  إىلان حتاول نشره وإبالغه هللا وابإلسالم وتعاليمه ومضت عن إميان   مياثله إمي

ومـــن مث فعنـــدما يطـــرح اجلهـــاد اإلســـالمى علـــى انـــه املقابـــل اإلســـالمي للحـــروب الصـــليبية،  
اللفرــني علــى أهنمــا مأادفــني، فلــيس ذلــت إ  مــن قبيــل القيــاس ايــاطىء. ولعــل تشــاهبا  إىلويُنرــر 

علــى أنــه حــرب مقدســة مــن أجــل نشــر العقيــدة ظــاهر  قمعهمــا مــن زاويــة أن وال ــا أُعلــن وُشــن 
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ــــاري   ــــةخراً ىف الت ــــاق  أصــــيل بينهمــــا، فــــاحلروب الصــــليبية تعــــد تطــــوراً مت الصــــحيحة. ولكــــن مثــــة تن
املســـيحى، وابتعـــاداً جـــوهر ً عـــن القـــيم املســـيحية األساســـية ومـــا جـــاءت ىف األاجيـــل. أمـــا اجلهـــاد 

إعــادة  إىل صــلب ديــن عــاملى شــامل يســعى اإلســالمى مبعنــاه احلضــارى الشــامل، فقــد وــان بنيــو  ىف
أتســـيس التـــاري . ومـــن مث ةـــد أن أعنـــ" نزعـــات القتـــل واحلـــرب نتجـــت عـــن املســـيحية ىف تطورهـــا 
التارخيى بغ  النرر عن نصوصها املثالية، أو دعوة نبيها الروحية، فاملسرية التارخييـة للمسـيحية تبـدو 

ل جتسـيدا واقعيـا مباشـرا ألصـل،   يتمتـع رمبـا مبثابة احنرا  عن أصل نقـى، بعكـس اجلهـاد الـذى مثـ
 ابلروحانية املسيحية املفرطة، وإيا ابلشمول والواقعية. 

ورمبا يفسر هذا الفهم الطابع الربامجاتى للجماعة املسيحية، والت مل تلجة إ  السلم إنكاراً 
يلة من الفقراء   معرفة للحرب، ألهنا مل تكن يف طاقتها، وما وانت بقادرة عليها، فقد وانت ف ة قل

هم ابحلرب يف جمتمع يدين لروما ابلو ء وجلند روما ابلسلطة، فآثرت املساملة وختفت ابلدعوة حت 
  يقضي عليها يف مهدها، وظل املسيحيون األوائل يت فون يف دعو م قروًا طويلة، حت اعتنق 

ن البط  والقسوة ما أنزلوه هبم من قسطنطني املسيحية فقويت شووتهم وأنزلوا خبصومهم من ألوا
  قبل، ومل يشفع فيهم باحة املسيحية و  ما دعا إليه املسيأ عليه السالم من احللم والصفأ.

ا ضطهاد متارس  املصرية، بدعم من النصرانية النصرانية الرومانيةوعلى سبيل املثال أخذت  
سـفتها، وأحرقـت مكتبا ـا، وعبثــت فهـدمت معابـدها، وسـحلت وذحبـت فال: " املصـرية نيـةضـد الوث
" نيوفيلــوسونــائس وأديـرة .. حــت لقــد قــاد األســق" "  إىلعنــدما حولــت بعضــاً منهــا  املصـريةابآلاثر 
 ثنيني،اضـطهاد عنيفـة ضـد الـو  محلة ،م412 وسنةم 385توىل البطريروية املصرية ما بني سنة  الذى

إشـعال النــار فيهـا .. وطالـت هــذه اإلابدة و  تهـاواجتـه للقضـاء علــى مدرسـة اإلسـكندرية وتــدمري مكتب
" إاتيةاحلديثة، وعاملة الفلت والر ضيات " فالطونيةاأل لفيلسوفةمكتبات املعابد وم السحل واحلرق 

  (.11)" التماثيل حتطيمفضالً عن  وذلتم[ . 415 – 370ا
انية نفســها النصـر  ىفوذاث ا ضـطهاد أن أعمـال قانوهنمــا وسـيوفهما  اإلنكــارمـا لبـث هـذا  مث

الرومانيــة  النصـرانيةفمارســت  –بعـد اخـتال  اجملــامع النصـرانية حــول طبيعـة املسـيأ عليــه السـالم  –
 إىلالنصـــارى املصـــريون  فهـــرب" اليعقوبيـــة" املصـــريةوا ضـــطهاد ضـــد النصـــرانية  اإلنكـــار" امللكانيـــة"

م[ ثالثـة 662 – 623" ابنيـامني.. وهـرب رأس الكنيسـة املصـرية "والكهو الصحارى واملغارات 
ابـن  عمـرووأورمه، وحرر ونائسه وردها إليه قائد الفـتأ اإلسـالمى " وأم نه هحت استدعا عاماً،عشر 
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م[ فاحتــا بــذلت أوىل صــفحات وتــاب الســماحة والتســامأ يف نريــ  مصــر 664 – 574ا العــاص
 . (12) "! واملصريني

د فقـد أراض شاسـعة لصـاا ويفسر وذلت حقيقة نرخيية أخـرى، وهـى أن العـامل املسـيحى قـ
احلكــم اإلســالمي، ومــع ذلـــت وانــت احلــروب الصــليبية متـــةخرة جــدا إذ مل تبــدأ إ  ىف اللحرــة الـــت 
ظنت فيها أورواب املسيحية أهنا قادرة على النيل من عامل اإلسالم، رغم أن هذا العـامل وـان قـد توقـ" 

إذن ـ و  نقــول املسـيحية ـ حــاربوا   عـن الفــتأ والتمـدد قبــل ذلـت بقــرنني علــى األقـل، فاملســيحيون 
عميــق، و  عــن رغبــة ىف التصــدى ملــا تصــوروه عــدواا علــيهم، بــل حــاربوا حينمــا  إىلعــن تصــور رســ

تصوروا قدر م على العدوان، من دون أن حيرموا أنفسـهم مـن رفـع  فتـات أخالقيـة دينيـة أو فلسـفية 
دين فــاعال، أو ىف زمـن احلداثــة عنـدما صــارت لعـدواهنم سـواء ىف زمــن احلـرب الصــليبية عنـدما وــان الـ

 دعوى حتضري العامل جاذبة.

ومــن وجهــة النرــر التارخييــة البحتــة ةــد أن ولتــا الــد نتني قــد حاربتــا، وحتاربتــا، ولكــن بينمــا  
حـــارب املســـلمون، مـــن موقـــ" مبـــدئى تـــوازىن وإن وصـــفه بـــرارد لـــويس ةنـــه: "أوثـــر برامجاتيـــة عـــن 

ـــــه للعال ـــــة" وأرجعـــــه اإلةيـــــل ىف نررت "املشـــــاروة السياســـــية والعســـــكرية  إىلقـــــات بـــــني اجملتمـــــع والدول
مــذهب ضــرب العمــاليق  إىلملؤسســه". ورآه : "أقــرب ملــا ورد ىف األســفار األوىل مــن العهــد القــدمي و 

مواقـــ" األنبيـــاء واألاجيـــل، إذ مل يـــؤمر املســـلمون ةن يـــديروا خـــدهم اآلخـــر و  هـــم  إىلبشـــدة منـــه 
( 2:4مناجل يزرعون هبا األرض. )اليشـع  إىلا األرض بسيوفهم أو حييلوا سهامهم يتوقعون أن حيرثو 

فـإن املسـيحيني قـد حـاربوا أيضـا وإيـا ضـد روح ديـنهم فمـا أُمـر بـه املسـيحيون مـن ذلـت ولـه  . (13)" 
مل ميــنعهم ىف احلقيقــة، مــن شــن سلســلة مــن احلــروب الدينيــة الداميــة داخــل العــامل املســيحى ومــن شــن 

 العدوانية ىف ايار .   احلروب

ولعل موقـ" اإلسـالم التـوازىن، والـذى وـان حاضـرا منـذ البدايـة سـواء ىف النصـوص املقدسـة، 
أو ىف حيــاة النــىب وأفعــال صــحابته وخلفائــه األولــني، يتجــاوز حقيقــة وفعــال جمــرد وصــ" "الربامجاتيــة" 

ن الـــروح اإلســـالمى جتـــاوزا فلـــت "الواقعيـــة والشـــمول" اللتـــني تســـما إىلبد لتـــه الضـــيقة لـــدى لـــويس 
لروحانيـة املســيأ، ودمويــة األنبيــاء اليهـود ىف آن، حيــث اشــتبت حممــد "ص" مـع الواقــع العــرىب الــوثىن 

تغيريه، وبد  من أن يكون اإلسالم دينا سلبيا، أو يكون حممد نبيا زاهـدا، صـوفيا، منعـز   إىلهادفا 
دير ايــد اآلخــر للرــاملني، وــان هــو الــدين يقصــر إميانــه علــى نفســه، ويبقــى خالصــه شــةا لذاتــه، ويــ

الـــذى قاتــــل الطغيــــان والرلــــم والشـــرث لكــــى يصــــلأ مســــار التـــاري  حنــــو األفضــــل، وحيقــــق ايــــالص 
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للجميــع، والعجــب أنــه لــذلت وصــ" ابلدمويــة، ولقــب اإلســالم بــدين الســي" وعقيــدة ختلــت عــن 
ن اللـذان وـاا سـائدان ىف القـرن الروحانية احلقه وورست للعن" وعدم التسامأ، ووةن الوثنية والطغيا

الســـابع املـــيالدى  ـــا الوضـــع اإلنســـاىن األفضـــل واألوثـــر تســـاحما، أو وـــةن املســـيحية قـــد ةحـــت ىف 
تقــدمي ايــالص العقــالىن للبشـــرية ولهــا، أو حــت ةحــت ىف احلفـــا  علــى جوهرهــا التوحيــدى، فـــال 

 ية.شت أن ا عتقاد ىف هذا أو ذاث ليس إ  تشويها للحقيقة التارخي
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مثــة تفســريا نفســيا لرةيــة الغــربيني لشــ ص الرســول الكــرمي ولإلســالم معــا، جــوهره الرغبــة ىف  
اإلســـقاط عليهمـــا، أى رمـــى حممـــد واإلســـالم ةوجـــه القصـــور األساســـية ىف الد نـــة املســـيحية، أو ىف 

ح السـاحق للرسـول الكـرمي ىف تبليـن الرسـالة وأتسـيس الفكر الغرىب ىف ول مرحلة نرخيية. فإزاء النجـا 
األمــة املســلمة ىف حياتــه، عكــس املســيأ الــذى مل يشــهد ذلــت ا نتصــار ىف حياتــه، ومل يــتمكن مــن 

تكذيبـه وتسـفيهه مجلـة،  إىلأتسيس أية أمة أو حت شريعة راس ة، جلـة الـوعى األوروىب القروسـطوى 
ائفــة حــت خيــدع العــرب الســذ  ويــدمر الكنيســة يف إفريقيــا والــزعم ةنــه " وــان ســاحراً دبــر معجــزات ز 

والشرق األوسـط. وهنـا تعـأ  املؤرخـة املنصـفة وـارين أرمسـأونج ةن: "املسـيحيني الغـربيني مل قـدوا 
تربيـر سـر ةاحهـا، إ  إبنكـار  إىلتفسري الرةية الدينية الرائعة واملقنعـة الـت أيت هبـا حممـد، و  إىلسبيال 

نفي وجود مصدر مستقل ها، مما يعىن إن اإلسالم وان يف نررهم جمرد فرقـة خارجـة  الوحي، ومن مث
على املسيحية، وهى هبذا متثل بدعة البدع، وغاية املروق. فزعم فيما زعم أن رجال يدعي سريجيوس  
وان راهبا مث أصبأ مارقا ومن مث أرغم على الفرار مـن بلـدان املسـيحية، ووـان ذلـت مـا ينبغـي لـه أن 

عــــل،                                                                                ومــــن مث ذهــــب يف
بالد العرب وقابل حممدا ولقنه أصول الصورة املشوهة للمسيحية الت أيت هبا". وتتحد  إحـدى  إىل

لقـرآن يـأاقص احلكا ت، مثال، عن ثور أبي  نشر الذعر بني السكان مث ظهـر آخـر األمـر، ووـان ا
يف اهواء بني قرنيه ابعتبار ذلت من املعجزات. وقيل أيضا أن حممدا قام بتدريب محامـة علـى التقـاط 

 . ( 14)حبات الباز ء من أذنيه حت يبدو للرائي وةن روح القدس تتنزل عليه و مس له ابلوحي 
إلميـان، ومجـع حممـد "ص" وإزاء مشولية اإلسالم للعقيـدة والشـريعة معـا، وتوفيقـه بـني العقـل وا

نفسه بني النبوة والقيادة السياسية، وان الغربيون يقولون: " إن دين حممد "احملمديـة" مـا وـان ليرهـر 
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على الدين وله إ  حبـد السـي"، وإن املسـلمني مل يكـن مسـموحا هـم مبناقشـة الـدين مناقشـة حـرة يف 
 .  اإلمرباطورية اإلسالمية "

إن بعــ  تفاصــيل هـــذا الــوهم تعكــس بواعــث قلــق املســـيحيني  وتــرد أرمســأونج مؤوــدة : "
علـى هــويتهم الـت وانــت قـد بــدأت ترهــر، فالوصـمة الــت أحلقوهـا ابإلســالم ابعتبـاره "ديــن الســي"" 
نشةت يف إابن احلمالت الصليبية، وهى فأة  بد أن املسيحيني فيها أحسوا بقلق دفني إزاء الصـورة 

الســـلم الـــت جـــاء هبـــا  إىلم، وهـــى صـــورة   عالقـــة هـــا برســـالة الـــدعوة العدوانيـــة الـــت اختـــذ ا عقيـــد 
املسيأ" . أما التهمة األخرية املتعلقة حبرر مناقشة العقيـدة فـأد عليهـا حبقيقـة أن الغـرب   اإلسـالم 
هـــو الـــذى حرـــر حريـــة مناقشـــة مســـائل العقيـــدة فتقـــول ىف حماجتهـــا: " يف زمـــن احلمـــالت الصـــليبية  

حتقيقهــــا، حــــت بــــدت مــــن قبيــــل "النزعــــة  إىلكريــــة" غايــــة تتحــــرق أوراب شــــوقا وانــــت "الوحــــدة الف
. ونزيـد عليهـا مـن (15)املسيطرة"، ووانت أوراب تعاقب من خير  عليها حبماس فريـد يف نريـ  الـدين" 

جانبنا حقيقة أن اجلدل حول العقيدة م حترميه قبل احلروب الصـليبية بسـبعة قـرون تقريبـا ومنـذ جممـع 
م الـــذى صـــاا العقيـــدة الربيـــة، وحـــدد األاجيـــل الصـــحيحة، واعتـــرب مـــا عـــداها 431 أفســـس عـــام

ابطال، ومن مث وانت هنـاث  دومـا العقيـدة األرثوذوسـية، ىف مقابـل اهرطقـة، ووانـت هنـاث األاجيـل 
 الصحيحة ىف مقابل املزورة. 

رى تســقط الواقــع وإابن عصــر التنــوير، وىف مــوازاة يــو العقالنيــة األوروبيــة، بــرزت أســطورة أخــ
األوروىب، الــذى يــا فيــه العقــل وانكمــ  الــدين،على حممــد "ص" فتمنحــه قيمتــه التارخييــة وـــ "مصــلأ 
إجتمـــاعى"  ولكنهـــا تشـــكت ىف صـــدق نبوتـــه إذ تصـــوره علـــى أنـــه رجـــل حكـــيم مـــن رجـــال التشـــريع 

م 1730العقـــالين:  "وقـــد نشـــر الكونـــت هنـــرى دى بو نييـــه وتابـــه "حيـــاة حممـــد" يف ابريـــس عـــام 
م، والــذى يصــور النــي يف صــورة املبشــر بعصــر العقــل، وقــال إن اإلســالم خيتلــ" 1731ولنــدن عــام 

. وذلــت بطبيعــة (16)عــن املســيحية يف أنــه تــرا  "طبيعــي" أى غــري منــزل، وإن ذلــت مصــدر روعتــه" 
انـت وجـود هللا، وإن و إىلاحلال وهم من األوهام. فلم يكن حممـد، قطعـاً، ممـن اهتـدوا ابلعقـل وحـده 

نبوتــه قـــد خلصــت الـــدين مــن األســـطورة والســحر، وفرغتـــه ملهمتــه الكـــربى ىف توجيــه الضـــمري وإهـــام 
 العقل. 

وهنا ترسـم الباحثـة الربيطانيـة صـورة دالـة علـى حالـة الشـيزوفرينيا الثقافيـة الـت أصـابت الـوعى 
ملقــدس" فريــدريت الغــرىب ىف موقفــه هــذا مــن حممــد )ص( واإلســالم يــربز فيهــا اإلمرباطــور "الرومــاين ا

الكبــري دانــت فتقــول: "وــان اإلمرباطــور الرومــاىن فردريــت الثــاىن حمبــاً  إىلالثــاين، وشــاعر النهضــة اإليطــ
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لإلســـالم، ووـــان قـــد مـــن ا نتمـــاء النفســـي احلقيقـــي يف العـــامل اإلســـالمي أوثـــر ممـــا قـــده يف أورواب 
لهم مـن بلـده صـقلية. والغريـب املسيحية، ولكنه وان، على ذلت،   يك" عن قتل املسلمني وتـرحي

أنــه يف الوقــت الــذى انقــ  فيــه املســيحيون علــى املســلمني يــذحبوهنم يف الشــرق األدين وــان آخــرون 
قلســــون لتلقــــي العلــــم عنــــد أقــــدام علمــــاء املســــلمني يف أســــبانيا، ووــــان العلمــــاء املســــيحيني واليهــــود 

الغـــرب واســـتعادة  إىل اإلســـالمي واملســـتعربني يتعـــاونون يف مشـــروع ترمجـــة جبـــار لنقـــل معـــار  العـــامل
احلكمــة الكالســيكية القدميــة الــت فقــد ا أوراب يف العصــور املرلمــة، ووــان الفيلســوفان املســلمان ابــن 
سـينا وابــن رشــد حيريـان ابلتبجيــل ابعتبار ــا مــن ةـوم الفكــر الســاطعة، ولـو أن اجلمهــور وــان يواجــه 

وجـــدت املشـــكلة أبلـــن تعبـــري عنهـــا يف ملحمـــة  صـــعوبة متزايـــدة يف تقبـــل ووهنمـــا مـــن املســـلمني. وقـــد
الكوميد  اإلهية لـدانت، الـت تصـور ا ـ أى إبـن سـينا ، وابـن رشـد ـ  يف الـربز  " أى يف األعـرا  " 
مـع فضــالء الــوثنيني الــذين أرســوا أســس الثقافــة الفكريــة وأعــانوا الغــرب علــى اوتســاهبا، مثــل اقليــدس 

و، ولكن دانت يصور حممدا يف الفلت الثامن للجحيم، مـع وبطليموس، وسقراط، وأفالطون، وأرسط
 .(17)أرابب الفتنة الت أحدثت ا نشقاق الديين، ويصوره يف عذاب مهني"..ب. 

ولعلى أزعم هنا ةن املوق" الغرىب من اإلسالم ونبيه   يـزال أسـريا حلالـة الفصـام هـذه حـت  
عنـاوين مثـل"حنق اإلسـالم"، و"سـي" اإلسـالم"،  اليوم، حيث تلهو الكتب وبرامج التليفزيون إببراز

و"احلنــق املقــدس"، و"الرعــب املقــدس" وخاصــة منــذ الثــورة اإليرانيــة ىف وصــ" حــال العــامل اإلســالمى 
سـبتمرب بفــرض  11املعاصـر، ومجيعهـا أوصــا    جتـد مـن احلــواد  مـا يربرهــا اللهـم سـوى إحــدا  

تحــدة فعـال عـدة بلــدان إسـالمية ىف الوقـت نفســه، أن القاعـدة هـى الفاعـل، بينمــا  حتتـل الـو  ت امل
تفكيكه، وهى ىف أفغانسـتان للسـيطرة علـى نفـط وسـط أسـيا،  إىلفهى ىف العراق تدمره وتكاد تقود 

ــــا نوويــــة مل يثبــــت قطعيــــا هــــدفها  ــــران ألهنــــا جتــــرأت وامتلكــــت تكنولوجي وهــــى  ــــدد ابحلــــرب ضــــد إي
بتكسـري عرـام الفلسـطينيني، وحـرق الـوطن العسكرى، وهـى تسـمأ، والغـرب مـن خلفهـا، إلسـرائيل 

اللبناىن، واملفارقة أن ذلـت ولـه يـتم بذريعـة "حماربـة اإلرهـاب" ب . الـت   تعـدو ىف هـذا السـياق جمـرد 
 إسقاطا ذرائعيا على اإلسالم. 
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نه ابعا من نزعة اجلهاد ىف اإلسالم، إ  بكو  إىل  نستطيع فهم أغلب النقد املعاصر املوجة 
التمروز ىف الفكـر الغـرىب احلـديث، تلـت الـت بـدأت تتشـكل منـذ القـرن الثـامن عشـر، وبلغـت أوجهـا 
ىف القـــرن التاســـع عشـــر، مث ىف القـــرن العشـــرين وصـــارت حتـــاوم التـــاري  ولـــه مبعايريهـــا هـــى، وتقـــيس 

مبعــــايري القــــرن  ذا ــــا وختضــــعه ملقاييســــها، فكــــان نصــــيب اإلســــالم أن حيــــاوم إىلاآلخــــر، وــــل آخــــر 
العشرين ادعاء ابحلكمة على التاري  وةثر رجعى. وذلت من دون إدراث عميق لـدور البي ـة التارخييـة 
ىف احلكـــم علـــى مـــدى تقدميـــة األفكـــار واألد ن واملواقـــ"، واألدوار. ووـــذلت حلقيقـــة أن وـــل ديـــن 

وليـــة حتقـــق وجـــوده ىف   ميتلـــت عبقريتـــه اياصـــة، أو بصـــريته املميـــزة ىف حبثـــه عـــن معـــىن أو عـــن قيمـــة
التـــاري . وقـــد وانـــت عبقريـــة اإلســـالم ىف مجعـــه التـــوفيقى الوســـطى بـــني الـــدين والـــدنيا، وبـــني الفكـــر 
والعمــل، وقــد نشــد جتســيد هــذه العبقريــة ىف زمانــه، وتــرث هــا البــاب مفتوحــا علــى التــاري  ميــدها فيــه 

 جأار. علمائه ومفكريه ابلنرر وا جتهاد وعدم القعود عند التقليد وا 
وعرب نزعته التوفيقية العميقـة متتـع اإلسـالم حبيويـة فائقـة ظلـت مسـتمرة حـت اآلن ىف الـدفاع  

ـــة الـــت وـــان أسســـها قبـــل أربعـــة عشـــر قـــرا، و  تـــزال حـــت اليـــوم بكـــل قرائحهـــا  عـــن احلضـــارة العربي
ـــه وعقيـــدة وشـــريعة وممارســـة نرخييـــة أ ينعـــت طـــويال وموراث ـــا ومالحمهـــا امل تلفـــة، جمـــرد انعكاســـات ل

وهيمنت وثريا ، ووانت هى احلضارة الوحيدة ىف التاري  ـ منذ اإلسكندر املقدوىن على األقـل  ـ الـت 
متكنت من أن تضع الغرب/ األوروىب/ املسيحى ىف حجمه وأن تغلق عليه حدوده وأن جتعله   ينـام 

 إ  مرتعدا، و  يصحو إ  قلقا لنحو أربعة قرون على األقل.  
ذلـــت قـــد حــــد  إابن وـــان الفـــتأ حقـــا مكفــــو ، واحلـــرب أمـــرا مقبـــو ، واإلقطــــاع  غـــري أن

العسـكرى واقعــا مشـهودا، ويــاذ  البطولـة اإلنســانية   تتجسـد ســوى ىف السـي" والفــارس إمـا قــاتال 
أو مقتو ، ومل يكن مثة معىن لسـيادة الـدول أو حـت مسـماها، فلـم يكـن التـاري  قـد نضـج مبـا يكفـى 

جلديــد عـــن مفهـــوم الســيادة وعـــن الدولـــة القوميــة وعـــن الدميقراطيـــة وحــق تقريـــر املصـــري لينــتج وعينـــا ا
وشرعة حقوق اإلنسان أو قوانني احلرب الـت جعلتهـا أمـرا حمرمـا مـا مل تكـن دفاعيـة. وىف املقابـل وـان 
العــر  وحــده هــو الــذي حيكــم العالقــات بــني األمــم واجلماعــات، ووانــت مصــلحة الغالــب هــي الــت 

الو يـة وحـت اإلمرباطوريـة  إىلتضع ها القواعد واألصول. فاجلماعـات السياسـية مـن القبيلـة تكيفها و 
مل يكــن ممكنــا هــا أن تبقــى ىف حــال ثبــات مــن دون قتــال إذ هــى دومــا ىف وــر للتوســع، أو فــر خشــية 

 اهزمية على النفس والعرض. فقد وان القتال عملية حيوية أشبه ابلشهيق والزفري.
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اجلـاد الـذى ميكـن طرحـه هنـا هـو: ويـ" يتعامـل اإلسـالم، بعـد نضـو  التــاري   ولعـل السـؤال
علـى هـذا النحـو املشـهود الـذى أنـتج وـل املفهومـات السـابقة، ووـرس جتـرمي احلـرب العدوانيـة، وصـاا 

مفهوم اجلهاد احلضـارى اإلسـالمى  إىلقوانني راس ة للعالقات الدولية. ابختصار وي" ميكن النرر 
الــــدو  املعاصــــر للحــــرب، علـــى أســــاس مــــن اآل ت القرآنيــــة وحــــدها ؟ .  ولعلــــى  ىف ضـــوء القــــانون

أجاز  هنا ابلقول ةن "مفهوم اجلهاد العسـكرى" قـد تقـادم ىف الـزمن، ومل يعـد لـه مـا يـربره ىف ضـوء 
 واقعنا املعاصر، الذى شهد أمرين أساسيني وال ا مبثابة انقالب نرخيى : 

قواعــد مسـتقرة راسـ ة للعالقـات بــني الـدول، وتشـريعات حاومــة  هـو مـا أســلفناه عـن نضـو  أوهلمةا
ومقننـة ملفهــومى السـيادة والقوميــة، بـل واحلــرب ذا ـا أصــبأ لزامـا علــى وـل العــامل املعاصـر أن حيأمهــا  

 وةساس للسلم العاملى، وأ  استحال العامل دما ودمارا. 
يــو حـر ت التعبــري والتفكـري واســتقرارها  يتعلــق مبـدى التقــدم التقـىن والفضــائى واإلعالمـى، و  واثنيهمةا

درجــة جعلــت معارضــيها علــى هــام  التــاري .  إىلومبــادىء أساســية ىف شــت اجملتمعــات املتمدينــة، 
ومــن مث تتــيأ هــذه احلــر ت مجيعــا إمكانيــة   حمــدودة للتبــادل الثقــاىف واملعــرىف، واملشــاهدة عــن قــرب 

انية، ومـــن مث صـــارت عمليـــات التثـــاق" ميســـورة، ملســـارات التطـــور احلضـــارى  بـــني اجملتمعـــات اإلنســـ
وشــت األد ن والفلســفات واملعــار  متاحــة للجميــع، وىف قلبهــا اإلســالم الــذى صــارت معرفتــه عنــد  

مجاعـة حماصـرة ، تقبـع ىف جغرافيـة  إىلقتـال إليصـال رسـالته  إىلول الشعوب ممكنـة، ومل يعـد حباجـة 
اومة ابغية   مرد لسلطاهنا إ  ابلقوة مثلمـا وـان األمـر قصية من العامل املعمور، تسيطر عليها ف ة ح

 على عهد الرسالة. 
إن هذين التحولني ا نقالبيني قـد قوضـا األسـاس املوضـوعى للمكـون العسـكرى ىف اجلهـاد  

احلضارى من احية، وفتحا ابب املكون الثقـاىف علـى أشـده مـن احيـة اخـرى، أمـام املسـلمني الـذين 
وم ـ ألجـل نشـر الرسـالة اإلسـالمية، واسـتكمال طريـق احلـق الشـامل الـذى خطـه أصبحوا مطالبني الي

حممــد "ص" ـ ابمــتالث الكثــري مــن املعرفــة ابلعــامل ىف وــل اجملــا ت، وتنميــة القــدرة علــى التواصــل مــع 
اآلخــرين، واألهــم مــن ذلــت القــدرة علــى جتســيد شــت القــيم اإلســالمية واحلضــارية الــت ورســها حممــد 

للحياة له القدرة على اجلذب واإلهام. وىف املقابل متييز أنفسهم عن إرهاب القاعدة  "ص" ىف يوذ 
التــوارى خلــ" اجلهــاد اإلســالمى  ىف معنــاه الرائــق الــذى صــاا احلضــارة اإلســالمية  إىلالــذى يســعى 

الشاخمة، والذى مل يكن ليؤذى اآلخرين مـن غـري املعتـدين علـى العقيـدة أو األرض ىف عـامل اإلسـالم. 
 وىف املقابل حشد ول قو م املنرمة ىف وجه ول معتد أو ابا أو حمتل على عقيد م وأراضيهم. 
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العالقـــات الدوليـــة مـــن عـــدة  إىلويضـــع مفكـــر مســـلم صـــياغة حديثـــة مقننـــة لرةيـــة اإلســـالم  
مقومات تستند إ  حق الدفاع عن النفس، نتفق معـه حـول أغلبهـا، الـذى نـوجزه يف العجالـة التاليـة 

(18) : 
أ ـ مــن الواجــب املفــروض علــى األمــة اإلســالمية أن تكــون دائمــا مســلحة تســليحاً وافيــاً يف أوقــات 
السالم، وأن تكون على أهبة ا ستعداد، وذلت لرد وصـد أى عـدوان طـار ، ولريتـدع مـن يفكـر يف 
ا عتـــداء عليهـــا، فريهـــب ةســـها وعاقبـــة عدوانـــه، وذلـــت عمـــالً ابآليـــة الســـتني مـــن ســـورة األنفـــال: 
"وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومـن رابط اييـل، ترهبـون بـه عـدو هللا وعـدووم، وآخـرين مـن دوهنـم 

   تعلموهنم، هللا يعلمهم، وما تنفقوا من شئ يف سبيل هللا يو  إليكم وأنتم   ترلمون". 
ب ـ  يف حالــــة تــــورط دولتــــني حليفتــــني يف احلــــرب، فيجــــب علــــى الدولــــة اإلســــالمية ا لتــــزام بــــنص 
املعاهدة مع احللي"، فال تساعد احللي" وإن وان مسلماً، إذا وان ذلـت خيـل ابتفاقيتهـا مـع حليـ" 
آخر بينه وبينها اتفاقية سالم، حت لـو وـان الطـر  احلليـ" يف اتفاقيـة السـالم غـري مسـلم، وهـذا يف 

لتاليـــة: "  حــد ذاتــه وــان جتديــداً ثــور ً أتــى بــه القــرآن يف قــوانني احلــرب، تــدل علــى ذلــت اآل ت ا
يت ذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني، ومن يفعل ذلت فلـيس مـن هللا يف شـئ إ  أن تتقـوا 

. وقوله تعا  :" .. والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من و يـتهم (28آل عمران : )منهم تقاة .." 
على قوم بينكم وبيـنهم ميثـاق، من شئ حت يهاجروا، وإن استنصرووم يف الدين فعليكم النصر، إ  

 .  (72األنفال: )وهللا مبا تعلمون بصري". 
  ـ املسـلم ملـزم ةداء ايدمـة العســكرية، وملـزم ابلـدفاع عـن نفسـه فيقــول عـز وجـل شـةنه : "وقــاتلوا 
يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم، و  تعتـدوا، إن هللا   حيـب املعتـدين" و"قـاتلوهم حـت   تكـون فتنـة، 

كـون الـدين د، فـإن انتهـوا فـال عـدوان إ  علـى الرـاملني" و".. و  يزالـون يقـاتلونكم حـت يــردووم وي
".. فض ــل هللا  إىل. ووــذلت قولــه تعــ(217، 193، 190البقةةرة : )عــن ديــنكم إن اســتطاعوا ...

لمـــوا، وأيضـــا : " أذن للـــذين يقـــاتلون ةهنـــم ظ .(95النسةةةاء : )..."  اهم وأنفســـهم اجملاهــدين ةمـــو 
 .(39سورة  احلج : ) نصرهم لقدير" وإن هللا على

ومحاه، ليس من حـق  د ـ إعالن اجلهاد، أى مدافعة املعتدين وحرهبم حرابً شاملة للدفاع عن اإلسالم
"ونتيجــة لتغــري املالبســات واملســميات، يكــون ذلــت مــن  ايليفــة نفســه أو أمــري املــؤمنني. أحــد ســوى

 ". حق وىل األمر أو احلاوم الزمىن
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هـ ـ   قوز أن يتحارب املسلمون مطلقا، وما نصت اآلية الثانيـة والتسـعون مـن سـورة النسـاء: "ومـا  
وان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إ  خطة ..." . وإذا وان حدو  قتال بني فريقني من املؤمنني أمرا ممكنـا 

ـــه تعـــا  " وإن طائفتـــان مـــ نني اقتتلـــوا ن املـــؤمواقعيـــا يكـــون واجـــب املســـلمني اإلصـــالح بينهمـــا وقول
 .(9احلجرات: )فةصلحوا بينهما" .. 

و ـ    قوز يف احلرب قتل األطفال وغري القادرين عن ا شـأاث يف احلـرب مـن العجـزة وأمثـاهم، و  
ِ   ت وحنوها، مما يشكل مصدراً أساسياً للرزق.   قوز اإلتال  ا قتصادي أو إابدة الن 

العدو رغبة صادقة يف ذلـت، ومـا نصـت اآليـة احلاديـة والسـتون مـن ز ـ قب قبول السالم إن أبدى 
  سورة األنفال على ذلت "وإن جنحوا للسلم فاجنأ ها، وتوول على هللا ..".
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 املبحث الثالث:

 منهجا .. تعايش إنساىنالتسامح 
 

املســاواة اإلنســانية الكاملــة إذ تنــزع الكمــال عــن وافــة ايلــق ولــو   إىلتقــود األلوهيــة املطلقــة 
وـانوا ملووـاً صـناديد، ألن الكمـال د وحـده، وأمـا العجـز والقصـور والفنـاء واهـالث والتحـول وايطـة 

. ومـــن مث تطـــرح عقيـــدة التوحيـــد والعقـــاب فهـــي قواســـم مشـــأوة تضـــمهم مجيعـــا ولـــو ةقـــدار متفاوتـــة
 إىلأتثريا ا ا جتماعية والسياسية، إذ تبقى عوامل التمايز بني البشر ـ بـدءاً مـن أصـل انقسـام النـاس 

طبقات، وأصل قبـول السـلطة وأتسـيس الشـرعية ـ ىف فلـت الـدوافع املتغـرية مـن قبيـل إراد ـم وأفعـاهم 
بيــل األصــول العرقيــة، أو حــت دعــاوى ايرييــة، األمـــر احلــرة، وحتررهــا مــن فلــت القيــود املوروثــة مـــن ق

الــذى ينفـــى صــور اهيمنـــة املزعومـــة نرخييــاً فرعونيـــة أو ونســية مـــن قبـــل أفــراد أو مجاعـــات أو هياوـــل 
 تدعى أهنا فوق بشرية مبا مينحها شرعية التسلط على مجوع البشر.

ـــــد، هـــــو مـــــا أعطـــــ ـــــة املطلـــــق د، الكـــــامن ىف عقيـــــدة التوحي ـــــه ولعـــــل التنزي ي اإلســـــالم باحت
دمـج العـامل ىف ديـن واحـد، أو جـنس واحـد، أو بنـاء طبقيـة روحيـة ونفسـية  إىلوإنسانيته، فلم يسعى 

حيتكـــر أسســــها جــــنس أو ديـــن بــــل اعــــأ  حبـــق اجلميــــع يف الوجــــود والتعبـــري والنمــــو وا زدهــــار. مث 
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 ص إليـه فلـه ابنتمائـه ا نتماء إليه عن رغبة ووعى دون شرط سوى اإلميـان احلـر. فـإذا مـا انتمـي شـ
ما للمسلم وعليه ما علي املسلم. إن إصـرار اإلسـالم علـى وحـده "اجلـنس البشـرى"، بـل علـى وحـدة 
"الدين"، مل يصاحبه ذلت اإلصرار على وحده "الشريعة"، ومن هذا وذاث أنتج اإلسالم أعرـم القـيم 

حبــق قدرتــه الفــذة علــى اســتيعاب  احلضــارية اإلنســانية. إذ يزيــد مــن إنســانيته ، وقعــل منــه دينــا وونيــا
الشــرائع الســابقة عليــه مــن ديــن التوحيــد الســماوى، وحفرــه لألصــل املشــأث بينــه وبينهــا مجيعــا، بــل 
وحيويــة ملكاتــه التســاحمية الــت مكنتــه دومــا مــن قبــول امل ــالفني ىف ا عتقــاد مــن أهــل الكتــاب، بــل 

 و ىف ما تال من أزمان. ومن غريهم سواء ىف العصر النبوى أو ىف العصر الراشد، أ
وىف هـــذا اإلطــــار، اســــتحق حممــــد "ص"  أن يبقــــى خــــام األنبيــــاء حبــــق، ألن نبوتــــه الرحيمــــة 
اتسعت أفقا لتستوعب وـل مـا هـو أصـيل ىف شـرائع السـماء، ومكـاا لترـل وـل األمـم علـى األرض، 

تحق اإلسـالم أن وزماا لتحتوى ول العصور. ومن رحابة األفـق، ومشـول املكـان، وامتـداد الزمـان، اسـ
 يكون ختام األد ن. وىف البدء وانت الكلمة، ووان الوحى... 

 
 ما قبل حممد .. جدل العقيدة والتاريخ : أوال

األرض، حـــــامال رســـــالة ا ســـــت ال ، وثـــــر بنـــــوه وزادوا ىف ارتكـــــاب  إىلبعـــــد أن نـــــزل آدم 
ه الطبيعــة هــى الســيدة، األخطـاء واآلاثم وهــم يتجــادلون مــع الواقــع الــدنيوى الصــعب الــذى وانــت فيــ

واحلضارة هى احلَْمل الذى مل يؤذن له ابمليالد. وىف سـياق هـذا اجلـدل بـدأ اإلنسـان يفكـر ىف عالقتـه 
هبــذا الكــون مــن حولــه، وقــد صــاغت لــه أخيلتــه و ومياتــه رةى عديــدة أضــفى عليهــا قداســة حيــذرها، 

اريــه أحـد ىف سـحره، وقـد أوتــى ظهـور الكهانــة وقـدرة السـاحر الـذى   ق إىلوسـلطاا خيشـاه، أدى 
هــذا الكــاهن مــن الــذواء والقـــدرة مــا خيضــع النــاس لــرة ه : " فكـــان يــدبر حيــاة النــاس وفــق قواعـــد 
موغلـة ىف القـدم فريصـد النجـوم ارتقـااب ملوسـم البـذر، ويـدرس النـذر الـت تسـفر عنهـا القـرابني. ويــؤول 

وعندما انترمت حياة اجملتمع وانوا طبقـة األحالم ويفسر حماذيرها، ووان حيتف  بعلمه سدا مصوا. 
هــا حيا ــا وأســرارها وعلمهــا بعيــدا عــن النــاس، فةقــاموا النصــب والشــواهد رمــزا لقــوى جمهولــة غل فوهــا 
بتهوميـا م وجعلـوا مـن أنفسـهم سـدنة هـا، وأصـبأ هـم السـلطان األعلـى ىف العـامل القـدمي، ففـى سـومر  

اها، وىف مصر وان هناث فرد واحـد يسـمو علـى الكهـان، وان الكاهن احلاوم أعرم امل لوقات وأهب
 .(1)ووان هو التجسيد احلى لإلله املعبود، ذلت هو الفرعون أو امللت اإلله" 
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ولتتصـــويب ضـــمائر البشـــر، وحروـــة ســـريهم حنـــو احلضـــارة، أخـــذ ايـــالق الوهـــاب ىف تـــدعيم  
البشــــر، عــــرب النبيــــني  إىلب رســــالة ا ســــت ال  األوىل ابلكلمــــات الرائقــــة مــــن النبــــع الصــــاىف تنســــا

 –أمــة واحـدة ىف الــدين والشــريعة  –مبشـرين ومنــذرين. وإذا وانـت اإلنســانية قـد بــدأت آبدم وحـواء 
أمــم قــد اقتضــى التعدديــة ىف شــرائع الرســل بتعــدد أمــم الرســا ت،  إىلفــإن حتــول هــذه األمــة الواحــدة 

بيــني مبشــرين ومنــذرين وأنــزل معهــم فكانــت ســنة التعدديــة منــذ فجــر نريــ  اإلنســان: "فبعــث هللا الن
الكتــاب ابحلـــق لــيحكم بـــني النـــاس فيمــا اختلفـــوا فيـــه ومــا اختلـــ" فيــه إ  الـــذين أوتـــوه مــن بعـــد مـــا 
جــاء م البينــات بغيــا بيــنهم فهــدى هللا الــذين آمنــوا ملــا اختلفــوا فيــه مــن احلــق إبذنــه وهللا يهــدى مــن 

البدايـة ابألمـة الواحـدة، أى امللـة املتحـدة ىف . فـإذا وانـت (213البقرة : )"صراط مستقيم إىليشاء 
العقائــد وأصـــول الشـــرائع، فقـــد تلـــت البدايـــة مرحلــة تعـــدد الرســـا ت والرســـل واألنبيـــاء بتعـــدد األمـــم 

ديـــنهم واحــد، وشــرائعهم متعـــددة، فكانــت التعدديــة ىف الشـــرائع ىف إطــار وحـــدة  –األجيــال  إىلوتــو 
بــني األمــم املتعــددة،  –املتعــددة ابلشــرائع املتعــددة مــن خــالل الكتــب  –الــدين، وذلــت لــيحكم هللا 

 .(2)فيما اختلفت فيه هذه األمم 

ابلتعدد  –وا ختال  هنا طبيعى وغري مذموم، بل جاء حلكمة إهية ابلغة ألنه هو احلافز 
، للفرقاء امل تلفني على التنافس والتدافع وا ستباق، انتصاراً من ول فريق ملا به يتميزون –والتنوع 

وما فيه خيتلفون عن اآلخرين. ولو مل تكن هذه التعددية وهذا التنوع وا ختال  ملا وانت حوافز 
ا ستباق ودواعى التدافع وأسباب التنافس بني األفراد واألمم واألفكار والفلسفات واحلضارات، 

مقاصد األمانة الت ولكانت احلياة سكواً آسناً، وموانً   حيوية فيها، وملا استطاع اإلنسان حتقيق 
محلها اب ست ال   ستعمار األرض وعمران هذا الوجود، ألن ا عتقاد بوحدة النموذ  الفكرى 

: املوات إىلواحلضارى هو ابب التقليد والتشبه، ومن مث السكون، وذبول ملكات اإلبداع املفضى 
هللا مرجعكم  إىلايريات "ولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلووم ىف ما آنوم فاستبقوا 

 .(3) (48املائدة: )مجيعا فينب كم مبا ونتم فيه ختتلفون"
وـى يرـل ىف اإلطـار   –قـب  –الذى حيفز عليه وإليه التنوع وا خـتال   –لكن هذا التدافع       
إذ أن يكون داخل إطار اجلوامع والثوابـت واألصـول اجلامعـة للفرقـاء امل تلفـني واملتـدافعني،  –النافع 

" بــد أن يكــون هنــاث ميــزان اثبــت يفــئ إليــه امل تلفــون، وقــول فصــل ينتهــى عنــده اجلــدل، ومشــروع 
واحد لبىن اإلنسان، مث ختتل" التفصـيالت بعـد ذلـت وفـق حاجـات األمـم واألجيـال، وهـذه احلقيقـة 
ذات أ يــة وــربى ىف عــزل أصــول الــدين عمــا يدخلــه عليهــا النــاس، حــت يرــل ذلــت امليــزان الثابــت 
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فهــو تنــوع واخـتال  ىف إطــار جــامع األصــول الثوابـت، فــإذا حــد  ايــال  ىف  (4) احلكـم العــادل"و 
األصول اجلامعـة وـان "تنازعـاً" ولـيس "تنوعـاً" وغـدا خالفـاً ىف الـدين، أى ىف الوضـع اإلهـى الثابـت. 

وسـطاً فالبد من "جامع" للتنوع، ومرجع لالخـتال ، ومشـأث بـني املتمـايزين، حـت تكـون التعدديـة 
التشرذم والقطيعـة الـت   جـامع لفرقائهـا، والواحديـة  –عدً  متوازاً بني قطىب غلو اإلفراط والتفريط 
 ( .5)القاهرة للتمايز واملنكرة للتنوع وا ختال " ب 

وبقدر ما يبقى توحيد األلوهية جامع لوحدة الدين ىف ول أمم الرسا ت، فإن اختال  
الصحيحة، سابقها مع  حقها، واختال  األحكام متقدمها مع صور العبادات بني األد ن 

متةخرها، يصبأ من رمحة هللا ورأفته ىف إيتاء ول أمة وول زمان ما علم فيه ايري لألمة واملالءمة 
ول أمة إ  رسل خمتصون هبا، وفيها وانت تنحصر دعو م. ذلت   إىلللزمان.. " فما وان هللا يرسل 

نة وانت متباينة، غري خمتلطة فيما بينها، ووانت ول أمة متقيدة حبدود أن األمم يف تلت األزم
أرضها، فكان من الصعب يف مثل تلت األحوال أن ينتشر يف مجيع أمم األرض وشعوهبا تعليم 
مشأث شامل موحد، زد على ذلت أن أحوال ول أمة وانت خمتلفة عن أحوال غريها، ووان اجلهل 

وانت املفاسد الت تتولد من جراء هذا اجلهل يف ا عتقاد واألخالق، مطبقًا أرجاء األرض ولها، و 
ول أمة من أمم   إىلختتل" صورها ابختال  األماون واألزمان. ومن أجل ذلت مل يكن بد أن أييت 

 –احلق خاصة، ويقضي على أوهامها اياط ة، وينشر إىلاألرض، رسول يهتم بتعليمها وإرشادها 
اتباع القوانني  إىلحة شي ًا فشي اً، ويصدها عن الطرق الباطلة ويهديها األفكار الصحي –مكاهنا 

قومه فنادى  إىل. وقد أُرسل نوحا (6)العادلة العالية، ويرم أفرادها وما ترم األم أطفاها الصغار" 
فيهم: أن   تعبدوا إ  هللا إىن أخا  عليكم عذاب يوم أليم، فكذبه قومه وما آمن معه إ  قليل. 

هللا وحده، فتغلب مجود الناس عليها  إىلتواترت النبوات بعد نوح، وتواترت الرسا ت ابلدعوة و 
وقعدت عقوهم دون إدراوها واختذوا من مراهر ايلق آهة. ووانت هداية هللا إلبراهيم هداية عقل 

ه، فلما أفل مل النرر ىف املعبودات مل ترقه األصنام، فرن النجم هو اإلل إىلواستنارة، فحني "التفت 
الشمس، فلما أفلت علم أن اإلله سوى هذه ولها.  إىلالقمر، فلما أفل انتقل  إىليعجبه فانتقل 

ورغم أن د نة إبراهيم مل تزد عن التبشري ابد الواحد األحد رب الرب وايري والصالح، فإهنا وانت 
در  ىف تكوين العقيدة حنو أعرم انقالب ىف نري  الفكر اإلنساين ويراها البع : "بداية الت

 .(7)اإلطار العاملى الفسيأ"  إىلالشمول وا تساع، وايرو  من اإلطار احمللى احملدود 
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 ة جدل اليهودية مع الوثنية والعنصرية 1
غري أن األد ن التالية على إبراهيم عانت مـن التحريـ" الـذى تعرضـت لـه الكتـب املقدسـة، 

وســائل التســجيل، والقــرون الطويلــة الــت مــرت قبــل إثبا ــا وتابــة، نرــرا لطبيعــة اجملتمــع وعــدم وجــود 
واخـــتال  الـــرواة الـــذين تصـــدوا لروايتهـــا، بـــل ومســـتو ت الكتابـــة فيمـــا يكشـــ" عنـــه تعدديـــة يـــط 
ايطــاب الــذى تنتهجــه بــني ضــمري الغائــب ووــا  ايطــاب، وغريهــا ممــا وشــفته و  تــزال الدراســات 

 التارخيية للكتاب املقدس ؛

 –عليـــه الســـالم  –ديـــة مـــثال، حتطمـــت ألواحهـــا يف عهـــد موســـي نفســـه، وبعـــد مـــوت موســـى فاليهو 
فتكلمــوا إحــدى اللهجــات  –فلســطني  –قــادهم "يشــوع بــن نــون" يف غــزو أجــزاء مــن بــالد ونعــان 

العربيـة وعبـدوا آهـة ونعانيــة، وانطبعـوا بعـادات وتقاليـد وثقافــات  إىلالكنعانيـة الـت تطـورت فيمـا بعــد 
 إىلاملغايرة لشريعة موسى عليه السالم .. وقتلوا وثرياً من األنبياء الذين قـاموا فـيهم لـردهم مغايرة ول 

الشريعة اإلهية الت نزلت على موسى عليه السالم .. حت لقد جاء يف وص" مـا آلـت إليـه حـاهم: 
القاتلون  "أما أنتم   أو د املعصية، نسل الكذب، املتوقدون على األصنام حتت ول شجرة خضراء،

. مث انتهـــــت هبـــــم ا حنرافـــــات ( 5ـ  4: 57سفرإشعععععإيا )إ عععععحا   ألو دهـــــم يف األوديـــــة حتـــــت شـــــقوق املعاقـــــل"
الــدمار الــذى أوقعــه هبــم  إىلوالصــراعات واحملــارابت، مــع الشــعوب األخــرى ومــع بعضــهم الــبع  .. 

د وإنعاشـاً للـذاورة ق.م. وأمام هذه الكارثة الت حلت هبـم وحفاظـاً علـى الوجـو  586السىب البابلى 
ابلتاري ، قام أحبارهم إبعادة وتابة "الأا  اليهودى" يف تلـت األسـفار الـت زادت علـى العشـرين .. 
وهــى األســفار الــت باهــا "بــولس الرســول" فيمــا بعــد وألول مــرة بـــ "العهــد القــدمي" وذلــت يف رســالته 

 .(8) (14:  3إصحاح ) "أهل "وورنثيوس إىلالثانية 
ســات نقــد العهــد القــدمي، ومــا يقــول يهــودا ليــ" بــن زئيــ" ىف وتابــه "مقدمــة ىف التــوراة وتكشــ" درا

املقدسة" : "أن األربعة والعشرون سفرا املقدسـة، هـى مـن طبقـات خمتلفـة، وعصـور خمتلفـة، ومـؤلفني 
خمتلفـني، حيـث تسـتوعب أسـفار التـوراة ايمسـة مـا يقـرب مـن ثالثـة أ   مـن الـزمن، وأيضـا نريــ  

مصر حت بداية اهيكل الثاىن الذى تصل إليه أسـفار الكتـاابت املقدسـة  إىلائيل منذ اهبوط بىن إسر 
وحيصــى بــن زئيــ" تناقضــات عديــدة ىف ســفر صــموئيل خصوصــا ىف . واســتمر أيضــا ألــ" ســنة.." 

الــروا ت عــن داود وجــالوت، وىف موضــوع متليــت داود، وعالقــات داود ويــوااثن". ويقــول علــى حنــو 
 إىلشعيا : "إن وان سفرا واحدا طبقا  به، فإنه طبقـا ملوضـوعه ينقسـم انقسـاما ضـرور  مماثل عن إ
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قســـمني، خمتلفـــني ىف الـــزمن واملوضـــوع واألســـلوب اختالفـــا وبـــريا، واجلـــزء األول يبـــدأ مـــن اإلصـــحاح 
  .(9)األول حت اإلصحاح األربعني، أما القسم الثاىن فمن اإلصحاح األربعني حت هناية السفر" 

بل إن سفر التكوين قد وتب بعد م ات السنني من اسـتيطان اليهـود يف فلسـطني، وبعـد أن 
حتصـن األســباط يف إر  اســتيطاهنم بــزمن طويـل، وإن مؤلــ" الســفر مل يكــن موجـوداً علــى وــل حــال 

... أما ابلنسبة لسفرى ايرو  والعـدد،  -ق.م[  680 – 734 إىلأى حو ا  –قبل عصر إشعيا 
ســاطري وأشــعار قدميــة .. وإن اإلصــحاحات الثمانيــة والثمــانني املوجــودة يف التــوراة، فإهنمــا معاجلــة أل

هــى  –وحــت اإلصـحاح األخـري مــن سـفر العـدد  –املوجــودة يف سـفر ايـرو   –بـني أنشـودة موسـى 
يف جمموعهــــا وتــــاب أحكــــام مروــــب مــــن أجــــزاء شــــعرية ونرخييــــة وأحكــــام وقواعــــد الكهنــــة، وطبيعــــة 

م أن تتزايـــــد التغيـــــريات وا زدواجيـــــات والتعـــــديالت حيـــــث إن العالقـــــة بـــــني األحـــــدا  فيهـــــا تســـــتلز 
حـد مـا. ومـا  إىلاألحدا  ضعيفة ومن الصعب فهمها، وىف ول األسفار وانت أقوال موسـى قليلـة 

 . (10) أن أقوال داود قليلة يف سفر آخر منسوب إليه"
وروح ا نتقـام مـن وـل األغيـار  ولقد عكس هذا "الأا  اليهودى" نفسية ا ضطهاد وعقليـة السـىب 

تـدمري وـل مرـاهر احليـاة  إىلإابدة اآلخـرين و  إىلاحلـرب و  إىلحيث شاعت فيه النصوص الـت تـدعو 
ــــاء عنــــد الشــــعوب األخــــرى ابعتبارهــــا  ــــذى جعلــــوه حمــــارابً  –ومــــا زعمــــوا    –واألحي أوامــــر الــــرب ال

ود تـــرا  عنصـــرى .. دمـــوى .. الـــدماء، بـــل وبـــوه "رب اجلنـــود". وهكـــذا تبلـــور لليهـــ إىلومتعطشـــاً 
ميجــد احلــرب الدينيــة، منقلبــاً بــذلت علــى الشــريعة املوســوية احلقــة الــت هنجــت منهــا  "القــول اللــني" 
حت يف مواجهـة الطغيـان الفرعـوىن الشـديد والفريـد، حيـث ةـد يف هـذا "الـأا " اليهـود شـعباً خمتـاراً 

،   حبكــــم التوحيــــد د والتقــــوى يف د، بــــل ومقدســــاً، دون ســــائر الشــــعوب وفــــوق مجيــــع الشــــعوب
عبادته، وإيا حبكم "الـو دة والـدم والعنصـر" ب .. بـل لقـد أضـفوا هـذه القداسـة والعصـمة حـت علـى 

الشــجر  إىلتــدمري وــل األغيــار مــن البشــر  إىلهبــائمهم بب .. ووجــدا األوامــر "اإلهيــة" الــت تــدعوهم 
النســاء ..  إىلاألطفــال .. ومــن الرجــال  إىلالكبــار  الطبيعــة .. ومــن إىلاحلجــر .. ومــن احليــوان  إىل

"فقال الرب ملوسـى: : فكان هذا الدستور اليهودى للحروب الدينية الذى جاء فيه على سبيل املثال
  أحمــو ذوــر عمــاليق مــن حتــت اوتــب هــذا تــذواراً يف الكتــاب، وضــعه يف مســامع يشــوع: فــإىن ســو 

 .(11)!" غيار مثل العماليق عرب نري  هذا الأا  . مث أصبأ ول األ (14: 17، خروج ) "السماء
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موســى عليـــه الســالم مل يكــذبوا فقـــط علــى موســى، وإيـــا   إىلإن الــذين وتبــوا هــذا "الـــأا " ونســبوه 
رســوله مــا مل يــوح إليــه .. وأيضــاً عنــدما  إىل.. وذلــت عنــدما نســبوا  إىلوــذبوا علــى هللا ســبحانه وتعــ

موســى عليــه الســالم .. فــاملعرو ،  إىل"وحيــاً" و"أوامــر" مــن هللا صــاغوا أحالمهــم يف الغــزو واإلابدة 
واجملمـع عليـه أن موســى مل يـدخل أرض ونعـان، وأنــه مل يقـم إبابدة شـعوب تلــت الـبالد .. ومـع هــذا،  
وتبــوا يف ســفر ايــرو  علــى لســان الــرب أن موســى ســيدخل أرض الكنعــانيني واحليثيــني واألمــوريني 

بيد شــعوب تلــت الــبالد: "ويكــون مــت أدخلــت الــرب أرض الكنعــانيني واحلــويني واليبوســيني .. وســي
واألمــوريني واحلــويني واليبوســيني .. أعــادى أعــداءث وأضــايق مضــايقيت. فــإن مالوــى يســري أمامــت، 

األمـوريني واحليثيـني والفريـزيني والكنعـانيني واحلـوبيني واليبوسـيني فةبيـدهم .. أحفـ  مـا  إىلوقئ بت 
ا أا طــــارد مــــن قــــدامت األمــــويني والكنعــــانيني واحليثيــــني والفريــــزيني واحلــــويني أا موصــــيت اليــــوم: هــــ

واليبوســــيني احــــأز أن تقطــــع عهــــداً مــــع ســــكان األرض الــــت أنــــت آت إليهــــا لــــ ال يصــــريوا ف ــــاً يف 
ولــــو أن الــــرب وعــــد  .(12ة  11:  34، 23ةةةةة 22: 23، 11،  5: 13 ،خةةةةروج)" وســــطت

رب وأمــره .. لكــن، مبــا أن شــي اً مــن ذلــت مل حيــد ، موســى وأمــره بشــئ مــن ذلــت لتحقــق وعــد الــ
وعلى رسوله موسى عليـه السـالم .. مث إن صـورة موسـى  إىلفنحن أمام وذب على هللا، سبحانه وتع

هذه تتعارض ول التعارض مع ما جاء يف وصفه يف اآلية العاشرة من اإلصحاح الرابـع بسـفر التثنيـة، 
النــاس الــذين علــى وجــه األرض". ويزيــد مــن غرابــة هــذا  مــن أنــه "وــان حليمــاً جــداً أوثــر مــن مجيــع

التعصـــب احلاقـــد واحلقـــد املتعصـــب ضـــد األغيـــار، أن مبعثـــه لـــيس رفـــ  هـــؤ ء األغيـــار لليهوديـــة، 
ديـــنهم الـــذى  إىلاليهوديـــة، فهـــم   يـــدعون أحـــداً  إىلوحـــرص احلاخامـــات والكهنـــة علـــى هـــدايتهم 

احلقـــد وهـــذه الكراهيـــة هـــو أهنـــم أغيـــار، وليســـوا  جعلـــوه احتكـــاراً لعنصـــرهم .. وإيـــا مبعـــث وـــل هـــذا
 (12)مولودين من أمهات يهود ت، فقط   غري بب 

حبكم الو دة  –"شريعة عنصرية " يقول ها "عهدها القدمي" إن اليهود  إىلومن هنا حتولت اليهودية 
ر، وأبنــاةه هــم شــعب هللا امل تــا –والعــرق والــدم واجلــنس .. ولــيس حبكــم التــدين والصــالح والتقــوى 

ليسـت فقـط الكراهيـة واللعـن  –وـل اآلخـرين   –وأحباةه ب .. وما يقول هم: إن عالقتهم ابآلخرين 
واإلنكـــار، بـــل املطلـــوب مـــنهم أن "أيولـــوا " الشـــعوب األخـــرى أوـــالً ب .. فـــإابدة اآلخـــرين عنـــدهم 

سةةفر )  " تكليــ" إهــى: ".. واآلن أقتــل وــل ذوــر بــني الصــغار، ووــل امــرأة عرفــت رجــالً ضــاجعها
وذلت :"ألنت أنت شعب مقدس للـرب إهـت. إ ث قـد أختـار الـرب إهـت  .(31: 17األعداد: 
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لتكـــون لـــه شـــعباً أخـــص مـــن مجيـــع الشـــعوب الـــذين علـــى وجـــه األرض .. مباروـــا تكـــون فـــوق مجيـــع 
: 7تثنيةةة،("دفع إليــت..   تشــفق عينـاث علــيهمالشـعوب وأتوــل وــل الشــعوب الــذين الــرب إهــت يــ

  (.16 ة 14: 7، 6

وهنا يكون واجبا أن نفـرق بـني ديـن التوحيـد وديـن اإلنسـانية ىف هـذه ايصـلة، فقـد وجـدت 
أد ن تدعو ول األمم قبل دعوة اإلسالم، ولكنها مل تكن تدعوهم ألهنا تسوى بينهم وترى هـم حقـاً 

ض،  عبــادة ملــت واحــد ىف الســماء وملــت واحــد ىف األر  إىلواحــداً ىف عبــاد م، بــل وانــت تــدعوهم 
التوحيـــد قبـــل اإلســـالم عـــن طريـــق  إىلوةهنـــا مســـةلة ســـيادة   مســـةلة مســـاواة. وقـــد جـــاءت الـــدعوة 

توحيـــد الدولـــة وفـــرض الســـلطان الواحـــد والعبـــادة الواحـــدة حيـــث تبســـط ســـلطاهنا إذا وانـــت القبيلـــة 
القويــة تتغلــب علــى القبائــل الصــغار فتفــرض عليهــا عبــادة رهبــا  وطاعــة رئيســها، مث يتغلــب الشــعب 

لقـــوى علـــى الشـــعوب الصـــغرية فيفـــرض عليهـــا عبـــادة ربـــه وطاعـــة أمـــريه، مث متتـــد حـــدود الدولـــة وراء ا
بالدهــا فتصــبأ هــا الصــفة "العامليــة" وحتســب األرض ولهــا واحــدا خاضــعا لشــريعتها وشــرائعها، فــال 

بـني  يطاع فيه ملت غري ملكها و  يعبد فيه رب غري رهبا، و  أيتى هذا التوحيد على سبيل التسـوية
الغالــب واملغلــوب أو علــى ســبيل اهدايــة واإلرشــاد، بــل أيتــى علــى ســبيل القهــر واإلخضــاع  وجتريــد 

وعلــى هــذه الســنة جــرى الرومــان   الســواء. املغلــوب مــن ســيادته ىف األرض وســيادته ىف الســماء علــى
يــة علــى ىف إخضــاع اليهــود حــني فرضــوا علــيهم عبــادة "اإلمرباطــور" ىف هــيكلهم ووضــع الشــارة الرومان

حماريبهم، فلم يفرضوا عليهم ذلت هداية هم أو اعأافـا مبسـاوا م، بـل فرضـوه إلخضـاعهم وحتـرمي وـل 
معبــود ىف الدولــة غــري معبــودهم، وهكــذا صــنع غــري الرومــان ىف مصــر واببــل والــبالد الفارســية. ولكنــه 

مــم  بــدعوة واحــدة مجيـع األ إىلأبعـد شــىء عــن ديـن ا نســانية الــذى نعنيــه، وهـو الــدين الــذى يتجــه 
علــى ســنة املســـاواة بــني الشـــعوب واألجنــاس والتمـــاس اهدايــة للغالـــب واملغلــوب، فشـــتان بــني دعـــوة 

توحيـد اإلنسـانية ىف حقـوق واحـدة وهدايـة  إىلتوحيد سياسية تقوم على السيادة وا ستعباد، ودعوة 
 تون بغـري الفضــل والصــالح.واحـدة وإميــان واحـد إبلــه   إلــه غـريه يتســاوى النــاس بـني يديــه و  يتفــاو 

(14) 

 

 ة جدل املسيحية مع اليهودية واإلغريقية2
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نزلـت املســيحية علــى اليهــود، بــل ولــدت يف هــيكلهم، ويف منــا  يهــودي وامــل. فــاألم معتكفــة       
يف اهيكـــل، وزوـــر  مـــن أحبـــار بـــين إســـرائيل، واألســـطورة املنترـــرة عـــن املســـيأ أنـــه "ابـــن داود" الـــذي 

يهـود" وحيـررهم .. ومـن مث وانـت الـدعوة مقصـورة علـيهم، صـرحية ىف تقـدميهم علـى سيصبأ "ملـت ال
غريهم من األمم وما يشى حوار عيسى مع املرأة الكنعانية ومـا يرويـه اإلةيـل: " مث خـر  يسـوع مـن 

نــواحى صــور وصــيدا. وإذا امــرأة ونعانيــة خارجــة مــن تلــت الت ــوم صــرخت إليــه  إىلهنــاث وانصــر  
  سيدب   ابـن داود، إبنـت جمنونـة جـدا، فلـم قبهـا بكلمـة. فتقـدم إليـه تالميـذه وطلبـوا قائله: ارمحىن 

خــرا  بــىن إســرائيل الضــالة  إىلاليـه قــائلني: اصــرفها ألهنــا تصــيأ وراءا، فةجــاب وقــال: مل أرســل إ  
... فةجاب وقال: ليس حسـنا أن يؤخـذ خبـز البنـني ويطـر  ح فةتت وسجدت له قائلة:   سيدب أعىن  

للكــالب.. فقالـــت:   ســـيد، والكـــالب أيضـــاً أتوـــل مـــن الفتـــات الـــذى يســـقط مـــن مائـــدة أرابهبـــا. 
ة  21: 15مةىت،  )إميانت .. لـيكن لـت مـا تريـدين.." حين ذ أجاب يسوع وقال ها:   امرأة عريم

ومل تتحــول الــدعوة املســيحية عــن بــىن إســرائيل متامــا إ  بعــد إعراضــهم عنهــا وإصــرارهم علــى (. 28
إلعراض ىف ول بقعة من بقاع فلسطني توجهت إليها دعوة السـيد املسـيأ وتالميـذه، حيـث ابدلـت ا

النصرانية اليهوديـة إنكـاراً إبنكـار .. " فطبقـت علـى اليهـود ذلـت املبـدأ الرـامل الـذى ابتـدعوه ونسـبوه 
" حـت أربعـة الـذات اإلهيـة، عنـدما زعمـوا أن هللا يعاقـب ايلـ" بـذنوب السـل إىل –زوراً وهبتـاا  –

اجليــل الثالــث  إىلأجيــال ب .. " فــالرب ـ عنــد اليهــود ـ   يــرب ، بــل قعــل ذنــب اآلابء علــى األبنــاء 
األبـــد فوضـــعت يف صـــلوا ا لعـــن وـــل  إىلالنصـــرانية فقـــد امتـــدت هبـــذا "املبـــدأ " الرـــامل  والرابـــع". أمـــا

 .(15)أجيال اليهود بذنب موق" أجدادهم األولني من املسيأ عليه السالم ب

وملا رفع املسيأ، تولت عائلته "الرسالة" علي طريقة اليهود "بيت هارون" "بيت داود" ا  
.. ووان ول اهتمامهم ابليهود وإبثبات أن يسوع هو ملت اليهود أي أهنا وانت تدور يف إطار 

ينه التطور إ  فرقة يهودية، وحت التبشري وان قاصرا علي اليهود .. " ولكن برهور "بولس" ويق
ابستحالة منافسه ونيسة فلسطني العربية أو "آل املسيأ" يف عقر دارهم، فقد انطلق إ  روما، وقرر 
التبشري بني غري اليهود، أو "األمميني" .. ومن مث وان عليه أن يتحرر من الطابع اليهودي، فلما 

يهودي، بل وان توجه أوثر حنو تبشري روما، وان من املستحيل إقناع الرومان ابلدخول يف دين 
 بد لكسب الرومان أن تعاد صياغة التعاليم والتاري  .. فتطور ابن اإلنسان إ  ابن هللا، لكي 

اإلله أو قيصر اإلله .. ومن احية لكي يكون يف  –يوافق من احية عقلية الرومان عن الرجل 
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عيب يف ايضوع  بن مكانة قيصر علي األقل ألن الرومان وقيصر لن يؤمنوا اببن داود، ولكن   
 .(16)هللا الوحيد" 

وىف هذا السياق نـُقاأ التاري  لتحميل اليهود املس ولية الكاملة فيما نزل ابملسيأ، وبـُر ئت 
ساحة الرومان متاما، بل ابلعكس ظهروا يف هي ة الذين حاولوا بكل قوة إنقاذ املسيأ ففشلوا، وملا 

حتول "منقذ" اليهود إ  املتنبئ بدمار هيكلهم  وقعت ثورات اليهود، وم سحقهم ومطارد م
واملتسبب يف عذاهبم ألهنم رفضوه، فحت هذه مل يكن الرومان فيها أوثر من منفذين للعنة املسيأ 

فكان ذلت  (17)لليهود وإرادة الرب ... وصارت "لعنة اليهود" ووراهيتهم صلب العقيدة املسيحية.
ذ يعأ  وثري من الدارسون احملدثون للعهد اجلديد حبقيقة: "أن أحد العوامل الرئيسية ىف حتريفها، إ

السرد اإلةيلي لوقائع عذاابت املسيأ وموته مشوش تشويشا نما، وأن تلت الوقائع قد م تغيريها، 
ألن مسيحي ذلت العصر وانوا يرغبون يف ا نفصال التام عن اليهود، لذا نراهم يلقون مس ولية 

د وليس على الرومان، أما أقوال املسيأ فلم يسجل منها إ  أقل موت املسيأ على اليهو 
يدفع السلطات الكنسية  Marcionوىف منتص" القرن الثاىن، وان مارسيون . (18)القليل..
اختاذ موق" ضد اليهود رافضا ول العهد القدمي، بل واألاجيل الت وانت على ارتباط  إىلبصرامة 

 إبةيل لوقا ألنه، ىف رأيه، املتحد  ابسم بولس، وبكتاابت وثيق به، فلم يعأ  مارسيون إ 
بولس. وحكمت الكنيسة على مارسيون ابهرطقة ووضعت ىف القائمة الربية ول رسائل بولس 

خرى مثل ولكن مع األاجيل األخرى ملت ومرقص ولوقا ويوحنا وأحلقت به أيضًا بع  الكتب األ
 .(19) "أعمال الرسل"

 –ه، يعتقد "ولمان" أن مصادر إةيل مت هي مجاعة من املسيحية وىف السياق نفس
العربانية وانت حتاول قطع اتصاها ابليهود، مع اعتزازها يف نفس الوقت ابلعهد القدمي. ومشكلة 
العهد القدمي، حلتها الكنيسة حال ابرعا، فإذا وان اإلميان ابلتوراة، عنصرا فعا  يف وسب اليهود 

وأيضاً، إلعطاء هذه الكنيسة ترااث هائال من الفكر الالهويت، فإن املشكلة وانت  للكنيسة اجلديدة.
يف ارتباط هذا الكتاب ابليهود، فالتمجيد فيه يعود ابلتا  علي أصحابه اليهود، ووان احلل هو 
تسميته ابلعهد القدمي أي أضافته للعهد اجلديد، وأيضًا أصبأ غري ذي موضوع، بقيام العهد 

هكذا أحلوا "الرب" من التزامه حنو اليهود .. وأيضًا لعنوا اليهود ألهنم وفروا ابلعهد اجلديد، و 
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اجلديد .. أصبأ العهد القدمي جمرد مقدمة أو مدخل للعهد اجلديد و  أ ية له يف حد ذاته بدون 
 .(20)العهد اجلديد، وهكذا حصلوا علي التوراة بدون اليهود. 

ون عمليـة ويديـة أو حتقيقـاً ألهـواء خاصـة، ولكنـه ميكـن أن و  يقتصر التحري" على أن يك 
حيــد  جملــرد أن "طــال علــيهم األمــد"، فعــدم وتابــه األاجيــل إ  بعــد فــأة طويلــة واخــتال  ترمجا ــا 

ذلت يف أيدى الكهنة قد ساعد على التحري" : " فلم يشرع ىف وتابـة األاجيـل إ   واحنصارها بعد
املؤمنني ابملسيأ على النهاية، وهم الشهود "املباشرون" حلياة املسـيأ، عندما أوشت اجليل األول من 

فــرأي احلريصــون مــن املســيحيني أنــه قــد يكــون مــن املصــلحة أن يثبتــوا ابلتــدوين تلــت الــذور ت الــت 
ووان أول الكتاب املسيحيني هو القديس بـولس،  .(21)افأضوا صحتها ىف األخبار املتوارثة شفاهاً "

الته األو  بعد حوا  عشرين عاما من وفاة املسيأ. ومل يكن لبـولس، علـى أيـة حـال، وقد بعث برس
اهتمام حبياة املسيأ على األرض، لكنه روز ولية على املعىن الروحاين ملوته وبعثه. وفيما بعد، اعتمـد  
وتــاب األســفار علــى اإلر  الشــفاهي الــذى تروــز يف املقــام األول حــول حيــاة املســيأ يف فلســطني، 
وسجل هؤ ء الكتاب أقواله أوثر مما فعل بولس. ووان مرقص هـو أول مـن وتـب، وذلـت بعـد وفـاة 
املســيأ ةربعــني عامــا، أى يف الســبعينيات امليالديــة. أمــا مــت ولوقــا فقــد وتبــا يف الثمانينيــات، ووتــب 

ؤرخــون م. لكــن ذلــت الســرد اإلةيلــي خيتلــ" متامــا عــن الســري الــت وتبهــا امل100يوحنــا حــوا  عــام 
العرب حلياة حممد "ص" . فقـد عـين وتـاب األاجيـل ابملغـزى الـديين حليـاة املسـيأ أوثـر مـن عنـايتهم 
بســرد الوقــائع التارخييـــة. وتعــرب تلــت الكتـــاابت غالبــا عــن احتياجـــات واهتمامــات وعقائــد الكنـــائس 

 .(22)األوىل، أوثر من ترويزها على سرد وقائع األحدا  األصلية 

ل وال واحدًا إ  بعد أوثر من قرن من انتهاء بعثة املسيأ ومل يتم هذا ىف ومل تكن األاجي
م تقريباً، التاري  الذى اوتسبت 170عام  إىلوقت مبكر جدا وما يقال. والأمجة املسكونية ترجع 

فى تلت العصور املسيحية األوىل، وان هناث تداول فيه األاجيل األربعة صفة األدب الكنسى. ف
كتاابت عن املسيأ، غري أنه مل يعتد هبا وكتاابت جديرة بصفة الصحة. وما أوصت لكثري من ال

. ولقد بقى من هذه Apocryphesالكنيسة إبخفائها ومن هنا جاء اسم األاجيل املزورة 
النصوص مؤلفات حيتف  هبا جيدًا ألهنا "وانت تتمتع ابلتقدير العام"، على ما تقول لنا الأمجة 

ولكن هناث نصوص أخرى قد  Didache de barnabeذه رسالة برااب املسكونية، ومن ه
"استبعدت بشكل أوثر عنفاً" ومل يتبق منها إ  بع  أجزاء. وألهنا وانت تعترب اقلة لل طة العام 
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فقد ُأخفيت عن أنرار املؤمنني. ورمبا وان ما حذ  مائة إةيلب وقد احتف  فقط ةربعة من 
ربية من وتاابت العهد اجلديد والت تشكل ما يسمى ابلكتب املعأ  األاجيل لتدخل ىف قائمة 

هبا ونسياً. ومع ذلت فالقائمة الربية تنوعت مع الزمن ىف هذه القرون األوىل من العصر املسيحى. 
وهناث مؤلفات اعتربت فيما بعد معدومة القيمة "املزورة" وانت حتتل مكاًا مؤقتًا ىف هذه القائمة 

نت هناث وتاابت أخرى، حمتواه ىف القائمة احلالية للعهد اجلديد، مستبعدة ىف ذلت على حني وا
م، ولكن األاجيل 397م، وقرطاجنة ىف 393العصر. لقد دام الأدد حت جممعي: هيبون يف 
 . (23)األربعة احلالية وانت دائماً موجودة هبذه القائمة " 

نيـــة اليوانيـــة / الرومانيـــة الـــت طفحـــت هبـــا وقـــد زاد مـــن حتريـــ" املســـيحية يوهـــا يف قلـــب الوث
امليثولوجيــا اليوانيــة ووتــاابت هــومريوس وغــريه، ووــان أبــرز ش صــية فيهــا هــى ش صــية زيــوس وبــري 
اآلهـة، الـذى دأب علــى أن يـتقمص خمتلـ" الصــور البشـرية أو احليوانيـة ليواقــع نسـاء البشـر وينجــب 

وجيـــا أيضــا ويــ" أن "أفروديـــت" آهــة اجلمـــال مــنهن أنصــا  آهـــة وهرقــل مــثال. ومـــا صــورت امليثول
قر بــت رمانــة مــن بــني ثــدييها، وأصــبحت حــامال. وبعــد ســتة أشــهر وضــعت طفلهــا مــن أحــد جنبيهــا 
حت   متس عذريتها ألن أفردويت هى األم العـذراء. بـل أن التـاري  اليـواين روى لنـا أن اإلسـكندر  

العـامل  إىلنقلت ول هذه الصـور واألفكـار الوثنيـة وان نص" إله ألن "أبولو" تغشي أمه "أوليمبيا" و 
الرومـــاين فةلـــه القياصـــرة ومـــنحهم نســـباً إهيـــاً. وإذ وقعـــت املســـيحية الناشـــ ة بـــني يـــدى "رســـل" مـــن 
اليوانيني والرومان وانت هذه الرواسب متةصلة فيهم حبيث غلب التقليد الوثين القـدمي، فقـد حـد  

علـــى املســـيحية فةولـــت الـــو دة العـــذراء للمســـيأ التةويـــل مـــا يشـــبه أن يكـــون حالـــة "إســـقاط" وثـــين 
الـــوثين. واعتـــرب ا بـــن إهـــاً، وعـــادت الوثنيـــة القدميـــة نفســـها، ولكـــن يف صـــورة مقلوبـــة، فلمـــا مل يعـــد 
اإلنسان إهاً، أصبأ اإلله إنساا. ونتيجـة هـذا ولـه قـام بنـاء  هـويت عسـري، صـعب، معقـد،   يفهـم 

الــروح القــدس. وجعــل املســيأ إهــا وإنســاا، أو إهــا، ولــيس إنســاا، أو أو يســاا يضــم األب وا بــن و 
ـــه املســـكني ليفـــدى ذنـــوب البشـــر، وليكفـــر عـــن ايطي ـــة  إنســـاا ينحـــدر مـــن إلـــه، وُصـــلب هـــذا اإلل

 .(24)" األصلية

وقــد ظهــرت املســيحية، منــذ القــرن األول، يف ثــوب الد نــة الشــرقية اجلامعــة بــني الروحانيــات وبــني  
العملية، إذ وانت تعتمد من احية على اإلهام اإلهي وعلي الوعد بـ"ايالص" وايلود عـن الشعائر 

طريــق شــفيع أعرــم، وتســعى مــن احيــة أخــري إ  إنشــاء "حيــاة" جديــدة علــى األرض، ولهــا حــب 
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وفضـــيلة.. "غـــري أن املســـيحية مل تكـــن تســـتطع مدافعـــة أمـــام هـــذه النزعـــات والشـــعائر الســـائدة. وإذا  
سيحية قد انتصرت ىف القرن الثالـث علـى سـائر ألـوان "التـةلي"" الـديىن الـوثىن فـذلت ألهنـا  وانت امل

وانت قد تطورت هـى األخـرى إ  أتليـ" ديـىن جتتمـع فيـه سـائر العقائـد ايصـبة والشـعائر اجلوهريـة 
الــذى النابعـة مــن العاطفـة الدينيــة الوثنيـة الــت قامــت هـى بأتيبهــا وترويبهـا وأضــفت عليهـا ا نســجام 

تفتقـــر إليـــه حبيـــث اســـتطاعت أن تقـــ" مبفردهـــا، أمـــام أشـــتات املعتقـــدات والشـــعائر الـــت يـــؤمن هبـــا 
ومــن هنــا نشــةت . (25)أعــداةها دون أن ترهــر ضــعفا أو نقصــا عليهــا ىف أى مــن اجملــا ت اهامــة " 

ثــة أقــانيم ثال عقيــدة التثليــث الــت تعــين يف املســيحية التارخييــة: " أن هللا واحــد ويف الوقــت نفســه هــو
 األب ، وا بـن، والـروح القـدس. فـاألب هـو الـذى خلـق العـامل بواسـطة ا بــن" ":متسـاوية يف اجلـوهر

، وا بـن هـو الـذى أم الفـداء وقـام (2:  1 ،، وعربانيةني16:  1، وكولوسة ،  33:  6مزامري، )
ث معـــا يف مجيـــع بـــه، والـــروح القـــدس هـــو الـــذى يطهـــر القلـــب واحليـــاة. غـــري أن األقـــانيم الثالثـــة تشـــأ 

األعمال اإلهية على السـواء. وولمـة اثلـو  أو التثليـث نفسـها مل تـرد يف الكتـاب املقـدس، ويرـن أن 
أول مـــن صـــاغها واســـتعملها هـــو ترتليـــان يف القـــرن الثـــاين للمـــيالد. مث ظهـــر ســـبيليوس "الـــذى تعتـــربه 

قيـدة ابلقـول: "إن التثليـث املسيحية السائدة مبتدعا" يف منتص" القـرن الثالـث وحـاول أن يفسـر الع
ليس أمراً حقيقيا يف هللا لكنه جمرد إعالن خارجي، فهو حاد  مؤقـت ولـيس أبـد ً، مث ظهـر أريـوس 
"الذى هو أيضـا مبتـدع مـن وجهـة نرـر املسـيحية السـائدة" وادى ةن األب وحـده هـو األز  بينمـا 

ء إثناســـيوس الـــذى رفـــ  هـــذه ا بـــن والـــروح القـــدس خملوقـــات متميـــزان عـــن ســـائر ايليقـــة، مث جـــا
م، ومـن بعـدها 325النرر ت ووضع أساس العقيدة املسيحية الت قبلها واعتمدها جممـع نيقيـة عـام 

أصبحت هى العقيـدة السـائدة، وهـى املشـار إليهـا أعـاله، والـت تـؤمن ابلثـالو  األب وا بـن والـروح 
رت هـذه العقيــدة اإلثناسيوســية علــى يــد القـدس وةقــانيم ثالثــة حقيقــة أبديـة يف طبيعــة هللا. ولقــد تبلــو 

أوغســطني يف القـــرن ايـــامس، وصـــارت هـــى عقيـــدة الكنيســـة الفعليـــة مـــن ذلـــت التـــاري  حـــت اآلن" 
(26). 

ورمبــا يــت هـــذه العقيــدة بكـــل صــورها، مـــن تصــور بـــولس الــذى وـــان يــري أن "الســـيد" أى 
  هللا، وميكـــن وصـــفه بــــ "يســـوع" ميثـــل مبفـــرده "صـــنفاً مـــن أصـــنا  ايليقـــة"، يعتـــرب أقـــرب صـــن" إ

"إهــى". واملؤوــد : "أن ا عتقــاد ةلوهيــة املســيأ بعــد ذلــت وــان  بــد لــه مــن النمــو، إذ بــدا تصــوير 
بولس له مشوابً ابلكثري من الأدد والنقص، حبيث مل يقدر له مقاومة الـزمن. واجتهـت تقـوى املـؤمنني 
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حـــدة بـــني "الســـيد" وهللا. وحتـــول عيســــى يف قـــوة، دون مـــا إدراث للعقبـــات، إ  تنشـــيط اإلميـــان ابلو 
بذلت إ  رسول هللا بعث إ  العامل أمجع، سابق للكون وللـزمن، تتمثـل فيـه الـروح القـدس الـت تعتـرب 

. وقـد (27)جوهره الرابىن، ويعمل علي تنفيذ خطـة هللا الكـربى املتعلقـة ببعـث اإلنسـانية وخالصـها". 
إقرار عقيدة عامة للنصارى مجيعاً، تنص على ما يلى:  إىل انتهت اجملامع املسكونية القدمية للنصارى

" نؤمن إبله واحـد، ضـابط الكـل، خـالق السـموات واألرض، وـل مـا يـرى ومـا   يـرى، وبـرب واحـد 
يسوع املسيأ، ابن هللا الوحيد، املولود من األب قبل ول الدهور، نور من نـور، إلـه حـق، مولـود غـري 

لذى من أجلنا حنن، ومن أجل خالصنا نزل من السـماء،  وجتسـد خملوق، مساو لألب ىف اجلوهر، ا
من روح القدس، ومن مرمي العذراء، وأتنس وصلب على عهد "بـيالطس النبطـى" وأتمل وقـر وقـام ىف 

الســـماء، وجلـــس عـــن ميـــني األب، وســـيةتى مبجـــده ليـــدين  إىلاليـــوم الثالـــث ومـــا ىف الكتـــب وصـــعد 
ه، وبـروح القـدس، الـرب احملـىي املميـت املنبثـق مـن األب املتحـد األحياء واألموات، الذى   فناء مللك
 . (28)مع األب وا بن املسجود له .. إ  " 

وعنــدما اســتقرت هــذه الصــيغة املروبــة ، واجملافيــة للعقــل، وعقيــدة ربيــة للكنيســة، بعــد جممــع 
ــــت دانــــت ابلنصــــرانية ىف زمــــن "قســــطنطني" ا325نيقيــــة   – 274 م، أخــــذت الدولــــة الرومانيــــة ال
م [، تفرضها على احملكومني ىف شت أرجاء اإلمرباطورية الواسعة الت وانت تشـمل عـامل البحـر 337

املتوســط، أو العــامل القــدمي تقريبــا. وهنــا أيتــى دور اإلســالم التصــحيحى والتحريــري معــا، وأتتــى بعثــة 
لــدين اإلهــى"  حممــد وكلمــة أخــرية مــن الســماء. وهــى أخــرية ألهنــا اســتطاعت أن تســتوعب معــىن "ا

وامال، وألهنا إنسانية شاملة   قومية عنصرية. ومجيعها أحوال مل تكن لتتوفر لـدين سـابق مـن أد ن 
طبيعــة البنيـــة  إىلاخــتال  ىف املصــدر أو ىف طبيعـــة الــوحى، وإيـــا  إىلالتوحيــد، وهــو مـــا يرجــع لـــيس 

وـل األقـوام ىف    إىلسـتطيع الوصـول التارخيية السائدة الت وانت أوثر بدائية و  حتتمل رسـالة وونيـة ت
العقــل اإلنســاىن الــذى وــان أقــل نضــوجا ىف شــت الثقافــات، ومــن مث عــاجزا عــن  إىلوــل األمكنــة، و 

 استيعاب مفهوم "اإلله املتسامي". 
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 والتوحيد التعدد ... جدل  ىف ظالل حممداثنيا: 

عــودة بــد  مــن األلوهيــة الــت لونتهــا الفلســفة واملثــل العقالنيــة اإلغريقيــة، وانــت شــريعة حممــد مبثابــة 
ايصائص املميزة لروح العنصـر السـامى ىف تصـورها للوجـود،  إىلو  التجربة الدينية السامية، إىلفطرية 

إذ حتـــتف  هبـــوة ســـحيقة بـــني طرفيـــه األساســـيني: األلوهيـــة واإلنســـانية، مبـــا ينفـــى وـــل لـــون مـــن ألـــوان 
األلوهيــة أصــفي مــا  التشــبيه أو ا حتــاد، يتــوهم إمكانيــة عبــور تلــت اهــوة. ومــن مث وانــت فكر ــا عــن
 يعر  يف األد ن ولها، ألهنا ميز ا متييزاً حاداً مينع مقدماً ول مدعاة لل لط. 

التوسط بني هللا وبني اإلنسـان حـت تنتقـل إليـه أوامـر هللا املهـيمن  إىلومن مث نشةت احلاجة  
أن الـــروح  املعـــين ابلكـــون. وهـــذا التوســـط يفـــأض أن يـــتم بواحـــد أو بسلســـلة مـــن الوســـطاء. " بيـــد

األخــذ بسلســلة الوســطاء حــت يكــون يف ذلــت ز دة توويــد للبعــد الفاصــل بــني هللا  إىلالســامية متيــل 
وبــني اإلنســان. وهــذا نــرى غالبــاً أن الوســيط الواحــد نفســه   بــد أن يقــوم علــى ســابقني يكــون هــو 

علـى أسـاس  حلقة من سلسلتهم الطويلـة. والتسلسـل هنـا عمـودي وطـو  معـاً: فهـو تسلسـل نرخيـي
أن الالحق يتم ما فعله السابق، على تفاوت منهم يف الشـعور هبـذا اإلومـال، ولكنـه موجـود مشـعور 
بـــه علـــى وـــل حـــال. مث هـــو عمـــودي، مبعـــين أن الوســـيط نفســـه   يتصـــل ابد وابلبشـــر معـــاً بطريقـــة 

لــت ومـن إليــه. واألحــوال النــادرة الـت يــت
َ
م فيهــا التوســيط مباشـرة، بــل يقــوم بينهمــا وسـيط آخــر هــو امل

العمودي بطريق مباشر إيا تعد شـواذاً أو ظـواهر ادرة جـداً لعلهـا   حتـد  إ  مـرة واحـدة يف حيـاة 
موســى يف الطــور،  إىلالوســيط، وغالبــاً مــا يكــون ذلــت عنــد ابتــداء أمــر الرســالة ومــا حــد  ابلنســبة 
 بـــني جـــالل األلوهيـــة وحـــت هـــذا أيضـــاً قـــد وقـــع يف مشـــهد يعـــد هـــو نفســـه نوعـــاً مـــن الوســـيط الثـــاين

 .(1)الكامل وبني جتليها لإلنسان، وهذا الوسيط هو الني
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والنـــي يكـــون طـــاهر الفطـــرة ، نقـــي الســـجية،   يســـلت يف وـــل شـــةن مـــن شـــؤونه إ  طريـــق 
 إىلالصدق والعفا  والشر ، و  أييت يف أقواله أو أعماله بشيء   يالئـم احلـق والصـواب، يهـدي 

العمل مبا أيمر به الناس، و  يكاد يوجد مثال واحـد يف حياتـه علـى مناقضـة  إىلالرشد ويسابق غريه 
عملــه لقولــه. وهــو يتحمــل املضــرة يف ســبيل مصــلحة غــري نفســه، وحياتــه ولهــا صــدق وأمانــة وشــر  
وصفاء سريرة، وفكرة عالية، ومروءة سامية،   أثر فيهـا لعيـب أو نقيصـة، ويشـهد وـل ذلـت شـهادة 

والعالقــة بــني هللا والنــىب ليســت هــى ( . 2)النــاس هــدايتهم  إىل الصــادق أرســل اطقــة ةن هــذا نــي هللا
التبـــادل ابألخـــذ والعطـــاء بـــل هـــى عالقـــة احلـــاوم ابحملكـــوم، واحلـــاوم هنـــا مطلـــق الســـلطان، واحملكـــوم 
معــدوم احلــول واحليلــة، فطريــق الســري ىف اجتــاه واحــد: يهــبط األمــر مــن أعلــى  فيصــدع األســفل مهمــا 

الواقـع وتفصـيالته الــت حتـيط بـه فهـو يـؤدى الفعــل علـى األرض بكـل خشـونة ســطحها تكـن ظـرو  
، فلــيس مــن وراء بعثـــة النــىب غايـــة ســوى أن يكســر األغـــالل الــت وضـــعها  (3) وحزونتــه ســهال ووعـــرا

اإلنسان ىف عنق اإلنسان: "ويضع عنهم إصرهم واألغالل الت وانت عليهم"، وأن يسأد السلطات 
اإلنسان ظلماً وعدوااً لوضع ما يشـاء مـن احلقـوق والواجبـات، وإلقامـة مـا يهـوى مـن  الت استبد هبا

احلدود واملقاييس للحالل واحلرام لغريه مـن بـين جنسـه: "و  تقولـوا ملـا تصـ" ألسـنتكم الكـذب هـذا 
حالل وهذا حرام"، وأن ينتشله من ذل ا ستسالم حلكـم اإلنسـان وقضـائه "و  يت ـذ بعضـنا بعضـاً 

 .(4) "ابً من دون هللاأراب

 

 ة منطق اجلدل التوحيدى ىف اإلسالم 1

ىف الرةية اإلسالمية للوجود، أن ول امل لوقات تدين ابإلسالم ابلفطرة، وهى   متلت إ  
طاعة هللا والتسليم بنرامه القدسي، أما اإلنسان فهو الوحيد الذى يتمتع حبرية اعتناق اإلسالم 

مع منبع وجوده والقوة الت ترعي هذا الوجود. أى أنه   يسلم نفسه طوعاً، وتطويع حياته لتتفق 
القوانني األساسية الت حتكم الكون. ويف هذا املعىن جاءت اآلية:  إىلطاغية متعس"، بل  إىل

"وأنيبوا إ  ربكم وأسلموا له"، فقل أسلمت وجهي د".. وقد أطلقها القرآن هبذا املعىن أحياا 
افرين مجيعا: "ألهنم خاضعون د، ومنقادون له حبكم خلقتهم رضوا أو ورهوا على املؤمنني والك

تسرى عليهم قوانني العامل و  يستطيعون ايرو  عليها: "وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا 
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وورها وإليه يرجعون"، فكل من يف السماوات واألرض مسلم هبذا املعىن، أى خاضع ألمر هللا، 
يف العامل من قوانني". ولكن الكلمة قصرت يف ا ستعمال غالبا على من أسلم مطيع ملا وضع 

وجهه د طوعا، فكان املسلم هو الذى رضي إبطاعة هللا، فاجتمعت له الطاعة الطبيعية والطاعة 
ابإلرادة. وقريب من هذا املعىن قوله تعا : "فةقم وجهت للدين حنيفا، فطرت هللا الت فطر الناس 

 تبديل يلق هللا، ذلت الدين القيم، ولكن أوثر الناس   يعلمون". وهبذا املعىن تطلق  عليها،  
ولمة "مسلم" على ول من خضع د وأطاع أى ني من األنبياء، فةتباع إبراهيم وموسي وعيسي 

ن وتاب ورمي، أنه من سليمان وأنه بسم هللا الرمح  إىلوحممد مسلمون: "قالت   أيها املأل إين ألقي 
الرحيم أ  تعلوا على وأتوين مسلمني" .. "ووصي هبا إبراهيم بنية ويعقوب   بين إن هللا اصطفي 
لكم الدين فال متوتن إ  وأنتم مسلمون" ويف سورة يوس": "توفين مسلما وأحلقين ابلصاحلني"، 

 أمنا ابد هللا ؟ قال احلواريون حنن أنصار هللا إىل"فلما أحس عيسي منهم الكفر قال من أنصارى 
أما اليوم، فتص" ولمة مسلم اإلنسان الذى يلتمس سالمته إبسالمه . (5)وأشهد ةا مسلمون" 

أموره د وقد هذه السالمة يف هدى القرآن الذى يبني له حدود هللا، والذى حيوى غري املنسو  من 
العشر الواردة يف التوراة، الكتب السماوية السابقة على اإلسالم. هكذا يلتزم املسلم احلق ابلوصا  

وابإليثار وحب اآلخرين الذى أا عليه وأوصي به اإلةيل، وهو بعد ذلت يؤمن ابألصول الست 
الت يؤمن هبا اليهودي واملسيحي امللتزمان: وجود هللا، وجود خملوقات غري مرئية لنا "املالئكة"، 

وم األمم،  القيامة والبعث ي إىلياءه نزول وتب باوية على بع  األنبياء، إرسال هللا رسله وأنب
 .(6)احلساب، وأخريا القضاء والقدر

فالفهم اإلسالمى إذن يقوم على أساس وحدة الدين عرب التاري  اإلنساىن، ما قعل مجيع 
وقعل شرائعهم املتعددة تنوعًا يف إطار الدين الواحد،  –دين واحد  –األنبياء أبناء أب واحد 

عندما أود هذه احلقيقة  شت، وأبوهم / دينهم واحد .. وصدق رسول هللا  فةمها م / شرائعهم 
 إىل"، وهى قاعدة أساسية ترجع فقال: "األنبياء إخوة من عال ت، أمها م شت، ودينهم واحد"

وحدة املصدر التوحيدى، و  ميكن فهم الدعوة اإلسالمية و  وجود األمة اإلسالمية بدوهنا وهى 
 تنه  على الذور احلكيم فيما يلى من آ ت: الفرضية الت 

                                                

  رواه البخارى ومسلم و)بو داود .. 
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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً .. وما وصينا به إبراهيم .. ". "  –أ 
 قولوا آمنا ابد وما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم .. ". "  –ب 
 قل آمنا ابد، وما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم وإباعيل وإسحاق"."  –  

كذا فإن الني حممد "ص" بدعوته ومثالـه يشـكل اسـتمراراً لوصـية نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى. وه
إنه مياثلهم ليس يف نبوته فقط بل يف دعوته أيضاً، ولـذلت يكـون منطقيـاً انطالقـاً مـن وحـدة املصـدر 

"أو وجـد ه املرسل، ووحدة املثال والتماثل أن يعلن النىب تصـديقه ملضـامني الـوحي الـذى سـبقه فوجـد
 ( .7)أصله" حاضراً بني يديه

فاإلسالم إذن يفهم الصور الدينية السماوية علـى أهنـا متواليـة ومتناميـة وليسـت متقاطعـة أو  
ابتـــداًء مـــن األصـــول األو  الــت نشـــةت يف أحضـــاهنا وهـــي اليهوديـــة، مث تبـــدأ  إىلمتناقضــة، فهـــى تتـــو 

إلســالم بوصــفه أومــل صــورة دينيــة، ألنــه أخرهــا، يقرتهــا األو  ابملســيحية، وأخــرياً تبلــن أوجهــا يف ا
واألخــري يف هــذه السلســلة ينطــوي علــى وــل مــا ســبقه؛ فاملســيأ قــد أيت ليــتمم النــاموس اإلهــي الــذي 
بــدأ يف اليهوديــة، والنــي حممــد قــد أيت ليــتمم هــذا النــاموس يف آخــر صــورة يقــدر لــه التعبــري هبــا عنــد 

الالحـق وابلعكـس: "  إىلعضها بعضاً وحييـل السـابق منهـا الناس. وهذا فإن الكتب السماوية يتمم ب
فسفر أشعيا يتنبة وميهد للمسـيحية واألاجيـل، واألاجيـل متهـد وتتنبـة ابلنـي حممـد وابلقـرآن، أو هـذا 

السابق، فنحن نعر  مـا هنالـت مـن حمـاو ت جديـة  إىلهو على األقل ما يف وعي الالحق ابلنسبة 
الكتـب الدينيـة الالحقــة.  إىل ت املتبادلـة مــن الكتـب الدينيـة السـابقة مبكـرة جـداً لبيـان هـذه اإلحـا

واألمـــر يف هـــذا معـــرو  جيـــداً يف املســـيحية، ويف اإلســـالم نـــراه   يقـــل وضـــوحاً، بـــل يقـــوم بطريقـــة 
هذا صراحة :  إىلشعورية أوضأ وأوثر تفصيالً يف اإلسالم منه يف املسيحية، فاآل ت القرآنية تشري 

 )األعةراف آيةة "ن الرسول الني األمي الذي قدونه مكتـواب عنـدهم يف التـوراة وا ةيـل"الذين يتبعو 

مما يتصل منها خصوصاً ببحريا الراهب وورقـة بـن  –واألخبار اياصة ابلتمهيد ملبعث الني  .(157
تعمل على توويد هذا اجلانب بطريقة مبكرة جداً، ومن هنا نرى وتب السـرية تكـرس فصـالً  –نوفل 

ن فصــــوها التمهيديـــــة ملــــا بـــــاه ابــــن هشـــــام ابســــم "صــــفة رســـــول هللا صــــلي هللا عليـــــه وســــلم مـــــن مــــ
" فيجعلـون النـي حممـد هـو " املنحمنـا "ابلسـر نية" و "الربقلـيطس" ابلروميـة. مث   يقتصـر اإلةيـل"
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علـم التـوراة، فيحـاولون بواسـطة حسـاب احلـرو ، أى  إىلاألمر عند الشيعة على اإلةيل، بل يرتفع 
اجلَفـر، أن يبينـوا أن حممـداً قـد ورد ذوـره صـراحة يف وتـب "العهـد القـدمي" مـرات عـدة، ويستشــهدون 
يف هــذا ابلنصــوص العربيــة نفســها. وهــذا يــدل علــى قــوة الشــعور لــديهم ابتصــال الرســالة الدينيــة مــن 

 .(8)اآلخر"  إىلالتوراة حت القرآن بطريقة واضحة فيها إحالة اثبتة مستمرة من الواحد 

ويبقـى السـؤال املهـم اآلن عـن جـوهر العالقـة بـني اإلسـالم مبعنـاه العـريف األخـري، وبـني ديـين التوحيـد  
الســـابقني اليهوديـــة واملســـيحية، والـــذى قمعهـــم "اإلســـالم العـــام" أو "احلنيـــ"".  أعـــين العالقـــة بـــني 

د. حممــد عبــد هللا دراز  الشــرائع الــثال  املوســوية، والعيســوية، واحملمديــة. وهنــا يقــدم الفقيــه احملــد 
 إجابة شافية متيز بني مرحلتني أساسيتني ىف سياق منطق اإلسالم التوحيدى ؛  

: يف عالقــــة الشــــريعة احملمديـــة ابلشــــرائع الســــماوية الســـابقة وهــــي يف صــــور ا املرحلةةةة األوىل 
آن يعلمنـا أن وـل األوىل مل تبعد عن منبعهـا، ومل يتغـري فيهـا شـئ بفعـل الزمـان و  بيـد اإلنسـان. فـالقر 

رســول يرســل، ووــل وتــاب ينــزل، قــد جــاء مصــدقاً ومؤوــداً ملــا قبلــه، فاإلةيــل مصــدق ومؤيــد للتــوراة، 
وقـد أخـذ هللا امليثـاق علـى   (1)والقرآن مصدق ومؤيد لإلةيل والتوراة ولكل ما بـني يديـه مـن الكتـب

هاهنـا سـؤا ً حيـق للسـائل  . غـري أن (2)ول ني إذا جاءه رسول مصدق ملا معه أن يـؤمن بـه وينصـره
أن يسةله: أليست قضـية هـذا التصـادق الكلـي بـني الكتـب السـماوية أن تكـون الكتـب املتـةخرة إيـا 
هي جتديد للمتقدمة وتذوري هبا، فال تبدل فيها معىن، و  تغري حكماً، وأ  ويـ" يقـال إهنـا تصـدق 

بـني الكتـب أ  يغـري املتـةخر منهـا  إ  بينما هـي تبـدل وتعـدل، وإذا وـان مـن قضـية التصـادق الكلـي
شي اً من املتقدم، فهل الواقـع هـو ذلـت ؟. واجلـواب لـدى د. دراز:  "لـيس الواقـع وـذلت، فقـد جـاء 
اإلةيل بتعديل بعـ  أحكـام التـوراة إذ أعلـن عيسـى أنـه جـاء ليحـل لبـين إسـرائيل بعـ  الـذى حـرم 

والتـوراة إذ أعلـن أن حممـداً جـاء ليحــل ووـذلت جـاء القـرآن بتعـديل بعـ  أحكـام اإلةيـل  (3)علـيهم
. (4)للناس ول الطيبات، وحيرم عليهم ول ايبائث، ويضع عنهم إصرهم واألغالل الت وانت عليهم

ولكن قب أن يُفهم أن هـذا وذاث مل يكـن مـن املتـةخر نقضـاً للمتقـدم، و  إنكـاراً حلكمـة يف إابهنـا، 
أجلهـــا املقــدر، مثــل ذلـــت مثــل ثالثــة مـــن األطبــاء جـــاء وإيــا وــان وقوفـــاً هبــا عنــد وقتهـــا املناســب، و 
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الطفــل  إىلالطفـل يف الطـور األول مــن حياتـه فقـرر قصــر غذائـه علـى اللــنب، وجـاء الثـاين  إىلأحـدهم 
يف مرحلتــه التاليــة فقــرر لــه طعامــاً لينــاً وطعامــاً نشــو ً خفيفــاً، وجــاء الثالــث يف املرحلــة الــت بعــدها، 

  .(9)فةذن له بغذاء قوي وامل 
تصـــــديق القـــــدمي مـــــع اإلذن ببقائـــــه  أوهلمةةةةةاوهكـــــذا حيـــــدد د. دراز نـــــوعني مـــــن التصـــــديق : 

حقيقـة : "أن  إىلتصديق له مع إبقائه يف حـدود ظروفـه املاضـية، وهـو مـا يرجـع  واثنيهماواستمراره، 
الشـــرائع الســـماوية حتتـــوي علـــى نـــوعني مـــن التشـــريعات : "تشـــريعات خالـــدة "   تتبـــدل األصـــقاع 

ضــاع "والوصـــا  التســـع" وحنوهـــا، فـــإذا فـــرض أن أهــل شـــريعة ســـابقة تناســـوا هـــذا الضـــرب مـــن واألو 
التشــــريع جــــاءت الشــــريعة الالحقــــة مبثلــــه أى أعــــادت مضــــمونه تــــذورياً، وأتويــــداً لــــه. و"تشــــريعات 
موقوتـــة" آبجـــال طويلــــة أو قصـــرية وهـــذه تنتهــــي ابنتهـــاء وقتهـــا وجتــــئ الشـــريعة التاليـــة مبــــا هـــو أوفــــق 

: "ما ننسـ  مـن آيـة أو ننسـها أنت إىلالناش ة الطارئة. وهذا وهللا أعلم، هو أتويل قوله تعابألوضاع 
. ولـــو  اشـــتمال الشـــريعة الســـماوية علـــى هـــذين النـــوعني مـــا اجتمـــع فيهـــا (1)خبـــري منهـــا أو مثلهـــا" 

ا العنصران الضرور ن لسـعادة اجملتمـع البشـري: عنصـر ا سـتمرار الـذي يـربط حاضـر البشـرية مباضـيه
) مســتقبل أفضــل وأومــل.  إىلوعنصـر اإلنشــاء والتجديــد، الــذي يعــد احلاضــر للتطـور والرقــي اجتاهــاً 

سـري التشـريع السـماوي مـن خـالل الشـرائع الـثال  ةـد فيهـا  إىل. وحنن إذا نررا نررة فاحصـة  (10
لـت هذين العنصـرين واضـحني وـل الوضـوح، إذ ةـد وـل شـريعة جديـدة حتـاف  علـى األسـس الثابتـة ا

 أرستها الشريعة السابقة، مث تزيد عليها ما يشاء هللا ز دته. 
ىف هذا اإلطار نـرى شـريعة التـوراة مـثالً قـد عنيـت بوضـع املبـاد  األوليـة لقـانون السـلوث "  
تقتــــل"  و"  تســــرق" ... إ  ونــــرى الطــــابع البــــارز فيهــــا هــــو طــــابع حتديــــد احلقــــوق وطلــــب العــــدل 

ريعة اإلةيـل جتـئ بعـدها فتقـرر هـذه املبـاد  األخالقيـة وتؤوـدها، مث تأقـى واملساواة بينهـا، مث نـرى شـ
مــن أســاء إليــت"، ونــرى الطــابع  إىلفتزيــد عليهــا آداابً مكملــة: "  تــراء النــاس بفعــل ايــري، أحســن 

البـــارز فيهـــا التســـامأ والرمحـــة واإليثـــار واإلحســـان، وأخـــرياً جتـــئ شـــريعة القـــرآن فنراهـــا تقـــرر املبـــدأين  
مقــدرة لكــل منهمــا درجتــه يف ميــزان  (2)ا يف نســق واحــد: "إن هللا أيمــر ابلعــدل واإلحســان" وليهمــ

القـيم األدبيـة مميـزة بـني املفضـول منهمـا والفاضـل: "وجــزاء سـي ة سـي ة مثلهـا فمـن عفـا وأصـلأ فــةجره 
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، مث  (2)، "وإن عــاقبتم فعــاقبوا مبثــل مــا عــوقبتم بــه ولــ ن صــربم هــو خــري للصــابرين"  (1)علــى هللا" 
نراهـــا وقـــد أضـــافت إليهمـــا فصـــو ً جديـــدة صـــاغت فيهـــا قـــانون آداب اللياقـــة، وربـــت هبـــا منـــاهج 

غـري ذلـت، ومـا  إىلالسلوث الكـرمي يف اجملتمعـات الرفيعـة يف التحيـة وا سـت ذان، واجملالسـة وامل اطبـة 
خطــوات متصــاعدة  . ومــن مث وانــت الشــرائع الســماوية(11)نــراه يف ســورة النــور واحلجــرات واجملادلــة. 

ولبنــات مأاومــة يف بنيــان الــدين واألخــالق وسياســة اجملتمــع، ووانــت مهمــة اللبنــة األخــرية منهــا أهنــا 
أوملت البنيان ومألت ما بقي فيه من فراا، وأهنا يف الوقـت نفسـه وانـت مبثابـة حجـر الزاويـة الـذي 

،  (3)حلــق وصــدق املرســلني(بــت أروــان البنــاء. وصــدق هللا حــني وصــ" خــام أنبيائــه ةنــه )جــاء اب
وحــني وصــ" اليــوم األخــري مــن أ مــه ةنــه وــان إمتامــاً للنعمــة وإومــا ً للــدين: )اليــوم أوملــت لكــم 

 .(4)دينكم وأمتت عليكم نعمت( 

: يف حبـث العالقـة بـني الشـريعة احملمديـة والشـرائع السـابقة، فبعـد أن طـال أما املرحلة الثانيةة 
هــا شــئ مــن التطــور والتحــرر. وقــد رأينــا ىف املرحلــة الســابقة ويــ" وــان األمــد علــى هــذه الشــرائع، فنا

القــرآن يعلــن عــن نفســه دائمــاً أنــه جــاء: "مصــدقاً ملــا بــني يديــه مــن الكتــب". ونــرى اآلن أن القــرآن 
أى  (5)هــذه الصــفة صــفة أخــرى، إذا أعلــن أنــه جــاء أيضــاً "مهيمنــاً" علــى تلــت الكتــب إىلأضــا  

ن قضية احلراسة األمينة على تلت الكتب أ  يكتفي احلارس بتةييد مـا خلـده حارساً أميناً عليها، وم
التاري  فيها من حق وخري، بل عليه فوق ذلت أن حيميها من الدخيل الذي عساه أن يضـا  إليهـا 
بغري حق، وأن يربز ما متس إليه احلاجة من احلقائق الت عساها أن تكون قد أخفيـت منهـا. وهكـذا  

قرآن أن ينفي عنها الزوائد، وأن يتحدى من يدعي وجودها يف تلـت الكتـب: "قـل وان من مهمة ال
. ومــا وـــان مــن مهمتــه أن يبـــني مــا ينبغـــي تبيينــه ممـــا   (6)فــةتوا ابلتــوراة فاتلوهـــا إن ونــت  صـــادقني" 

.  (7)وتموه منها: "  أهل الكتاب قد جاءوم رسـولنا يبـني لكـم وثـرياً ممـا ونـتم ختفـون مـن الكتـاب"
القــول إن عالقــة اإلســـالم ابلــد ات الســماوية يف صــور ا األوىل هـــي عالقــة تصــديق وأتييـــد  ومجلــة 

ولي، وإن عالقته هبا يف صور ا املنرـورة عالقـة تصـديق ملـا بقـي مـن أجزائهـا األصـلية، وتصـحيأ ملـا 
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وهــو طــرأ عليــه مــن البــدع واإلضــافات الغريبــة عنهــا. هــذا الطــابع الــذى تتســم بــه العقيــدة اإلســالمية، 
طــابع اإلنصــا  والتبصــري الــذى يتقاضــى وــل مســلم أ  يقبــل جزافــاً، و  ينكــر جزافــاً، وأن يصــدر 
دائمــاً عــن بصــرية وبينــة يف قبولــه ورده، لــيس خاصــاً مبوقفهــا مــن الــد ات الســماوية، بــل هــو شــةهنا 

صــــلها، أمـــام وـــل رأي وعقيـــدة، ووـــل شـــريعة وملـــة، حـــت الـــد ات الوثنيـــة نـــرى القـــرآن حيللهـــا ويف
فيستبقي ما فيها من عناصر ايري واحلق والسنة الصاحلة، وينحى مـا فيهـا مـن عناصـر الباطـل والشـر 

 . (12)والبدعة 

 

 

 ة مسارات اجلدل اليهودى ة املسيحى مع اإلسالم 2
رغــم أن اليهــود واملســيحيني قــد أنكــروا ىف الغالــب األعــم نبــوة حممــد ابســتثناء العيســوية الــت 

اصــة ولـيس للنــاس وافـة، فــإن حممـد مل يبادهمـا إنكــارا إبنكـار، ومل يت لــى قـط عــن جعلتهـا للعـرب خ
عاملية رسالته، ومل ينسى يوما أنه قـد أرسـل لل لـق وافـة. وهنـا يثـري السـري و. مـونتجمرى وات قضـية 

الوحــدة حنــو اليهــود واملســيحيني، وبتعبــري آخــر أن  إىلمهمــة، فهــو يــرى: "أن اإلســالم قــد بــدأ نز اعــا 
( وـــان ســـيقبل بســـعادة اليهـــود واملســـيحيني وةعضـــاء يف مجاعتـــه، بـــل رمبـــا وـــان ســـيقبلهم مـــدا )حم

رغبــة يف  إىلبسـعادة وشــرواء "أعضــاء مشــاروني" إ  أنـه أتــى وقــت حتولــت هـذه "الرغبــة يف ا حتــاد" 
تف  ( أنه وان من الضرورى حلروته أن حتعدم ا حتاد ومل أتت هذه الرغبة إ  بعد أن حتقق حممد )

بش صــــيتها احملــــددة وأن يتجنــــب أى اســــتيعاب يف اليهوديــــة أو املســــيحية". ويضــــي": "لقــــد وــــان 
اإلسالم قد أود نفسه ابلفعل ودين مستقل عن الدينني األقدميني "اليهودية واملسيحية" ونقول عن 

 .(13)حق أنه ابلفعل وان يفوقهما أو أنه فعال وان متفوقا عليهما أو أرقى منهما" 

"وات" يبدو حمقا ىف زاوية، ونزيها ىف زاوية اثنية، ولكنه يبدو انتقائيا ىف الثالثة. فهو  والسيد
التوحد مع اليهودية واملسيحية، وهو هنا يبدو حمقا، وما يعأ  بتفوق  إىليعأ  بنزوع حممد 

حالة  اإلسالم على الد نتني وجتاوزه هما معا، وهو هنا يبدو نزيها متاما، غري أنه يسىء تفسري
شعور حممد بعدم ا حتيا  إليهما بعد  إىلاإلنفصال الت تنامت بني اإلسالم وبينهما إذ يرجعه 

ةاحه ىف تثبيت شريعته، ووةن الرةية التوحيدية لإلسالم هى جمرد موق" ذرائعي أو نفعي غري 
وقع آخر: راس  ىف منطق الشريعة اإلسالمية. وخطورة هذا التفسري ينجم عن قول السيد وات ىف م
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للتحري" يف غضون جيل أو  –على ول حال  –" إن ول حروة دينية تبدأ نقية تكون عرضة 
( ونىب، وبناء جيلني، والدليل على ذلت اإلنكار اليهودى للمسيأ، ورف  املسيحيني حملمد )

 فكةنه يومىء ..(14) املسلمني لسلسلة من الدفاعات الفكرية ضد املسيحيني واليهود على سواء".
أن تلت الرغبة ىف اإلنفصال قد نتجت عن حتول أو "احنرا " داخل اإلسالم نفسه بعد هذا  إىل

 اجليل أو اجليلني اللذين حدد ا. 

و  شت ىف أن هذا التفسري ـ إذا وان هذا هو قصده ـ  يبدو تربير  بل وفاسدا إذ يتجاهل 
، الذى وان ـ ابعأا  السيد وات ـ حقيقة أن الدينيني األقدمني  ا اللذان رفضا الدين األحد 

هو األوثر تفوقا عليهما، ومن مث فلم يكن متصورا له أن خيضع هو لتصورا ما، بل وان يفأض أن 
األصل  إىلخيضعا  ا لتصوراته التوحيدية النقية إذا ما أرادا الرباء من حال ا حنرا ، والعودة 

ا اإلسالم ابلرف  مث العداء وخاصة يهود املدينة، التوحيدى النقى. ولكنهما مل يفعال ذلت بل واجه
ومن مث وان منطقيا هنا أن تزداد اهوة بفعل رسو  عوامل ا حنرا  أو التحري" لدى الدينني 
السابقني، وهو ما يعأ  به السيد "وات" عندما قال ىف املوضع األخري نفسه: " لو احتف  يهود 

حالة نقاء  عأفوا ابلرسالة الت ألقاها هللا إليهم عن  العصر ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم يف
( متاما وما فعل ورقة بن نوفل الذى أفادت الروا ت أن استجابته وانت إقابية طريق حممد )

 (.15)( حملمد )

ولعل نس  النبوات بعضها لبع ، وليا أو جزئيـا يبـدو أمـرا منطقيـا، فقـد نسـ ت املسـيحية 
من هذه الزاوية، أى زاويـة اجلـدل ابلنفـى وا سـتيعاب ومـن وسالم املسيحية.. اليهودية وما نس  اإل

التوحيد، وإن وـان يف الوقـت  إىلاإلسالم بصفته أقدم الد ات الداعية  إىلمث التجاوز، ميكن النرر 
ذاته أحدثها نرخياً. وما ميكن فهم إدراث حممد "ص" لنفسه يف سياق سلسلة األنبياء معتربا شـريعته 

كملــة للرســا ت الســابقة وتتوقــاً هــا: "مثلــي ومثـــل األنبيــاء قبلــي ومثــل رجــل ابتــىن داراً فةحســـنها ت
وأوملها إ  موضع لبنة، فجعل الناس يـدخلوهنا ويتعجبـون منهـا، ويقولـون: لـو  موضـع هـذه اللبنـة، 

مسـارات ". ووذلت فهم قال رسول هللا )ص(: " فةا موضع تلت اللبنة، ج ت ف تمت األنبياء "
                                                

 3/361، ومسند )حمد  2/141، وسنن الترمذي  4/1790، وصحيح مسلم  6/407، وهو في جامع البخارى )فتح البارى(  )الحديث صحيح 
 ( . 323 – 1/322. ودالئل الن وة لل يهقي 
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التفاعل بني األد ن الثالثة، وابألخص موق" اإلسالم، ودين خـام،  مـن اليهوديـة واملسـيحية أتثـريا 
 وأتثرا؛

فعلى صعيد املوق" من اليهودية ةد اإلسـالم متـةثراً، ومـؤثراً. فقـد أتثـر مـثال بتشـريع الـرجم   ة
عة اليهوديـة. فقـد نزلـت اآليـة ىف وعقاب للزاىن، وهو ما مل يرد ىف القـرآن بـل اسـتقاه حممـد مـن الشـري

: "الزانيــة والــزاىن فاجلــدوا وــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة". ومل أيت ىف القــرآن الكــرمي إىلالــزا بقولــه تعــ
ذور للرجم. ولكن ىف صحيأ مسلم عن الرباء بن عازب قال: "مـر علـى النـىب صـلى هللا عليـه وسـلم 

دعاه "أى دعـا مـن مـع اجمللـود مـن اليهـود" وقـال: بيهودى حممماً "أى طلى وجهه ابلفحم" جملوداً، ف
أهكــذا جتــدون حــد الــزا ىف وتــابكم ؟ قــالوا: نعــم. فــدعا رجــالً مــن علمــاءهم فقــال لــه "أنشــدث هللا 
الذى أنزل التـوراة علـى موسـى أهكـذا جتـدون حـد الـزا ىف وتـابكم؟ " قـال: "  ولـو  أنـت اشـدتىن 

ىف أشـــرافنا فكنـــا إذا أخـــذا الشـــري" ترونـــاه، وإذا أخـــذا هبـــذا مل أخـــربث، ةـــده الـــرجم، ولكنـــه وثـــر 
الضــعي" أقمنــا عليــه احلــد، قلنــا تعــالوا فلنجتمــع علــى شــىء نقيمــه علــى الشــري" والوضــيع فجعلنــا 
التحميم واجللد مكـان الـرجم. فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: "اللهـم اىن أول مـن أحيـا أمـرث 

رى ىف هـذا وـالم وثـري عـن احلكـم الـذى ينـزل بـه القـرآن وأتتـى سـنة إذا أماتوه" فةمر به فـرجم... وجـ
، إىلالرسول حبكم آخر. ولكن ما يعنينا هنا هـو أن الرسـول اعتـرب الكتـب السـماوية ابعـة مـن هللا تعـ

وإذا وان الرجم قد جاء ىف التـوراه ومل قـىء ىف القـرآن فهـو علـى وـل حـال ممـا جـاء بـه وتـاب بـاوى 
 .(16)وية" من وتب هللا السما

وأمــا علــى صـــعيد التــةثري، فنجــده واضـــحا ىف العبــادة والعقيــدة علـــى الســواء. إذ يشــري "نفتـــا        
أثر اإلسالم العميق الذى تكـرس عـرب  إىلفيدر" ىف وتابه: "التةثريات اإلسالمية يف العبادة اليهودية" 

إحيــاء  واثنيهمةةايــد اليهوديــة. فــرض عــادات ختــتص ابلعبــادة   أســاس هــا يف التقال أوالمهةةاطــريقني: 
عادات قدمية اندثرت من عند اليهود حتت أتثري أسباب معينة". مث يعلق علـي هـذه النقطـة بقولـه: " 

اليهود بتةثري مـن  إىلأن العادات الت هجرها اليهود بدافع العزلة وا بتعاد عن النصرانية ارتدت اثنية 
ســــي علــــى الصــــالة يف اليهوديــــة وويــــ" أتثــــرت ويروــــز وتــــاب فيــــدر بشــــكل أسا .الـــدين اإلســــالمي"

ابلصــــالة عنــــد املســــلمني وخباصــــة يف جمــــا  احلروــــات وا غتســــال، مثــــل الســــجود واســــتقبال القبلــــة 
 .(17) وا صطفا  وبسط اليدين، وغسل الرجلني واغتسال اجلناب"

ديــة أمــا أتثرياتــه ىف العقيــدة فنجــدها لــدى موســى بــن ميمــون عنــد وضــعه أروــان اإلميــان اليهو  
متةثرا يف معرمها ةروان اإلميـان عنـد املسـلمني، فاليهوديـة حـت عصـر موسـى بـن ميمـون مل تكـن قـد 
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عرفــت بنــاء دينيــا عقــد  مرتبــا ومنســقا ومــا عنــد املســلمني، لــذلت وــان أول بنــاء عقيــدي متكامــل 
يهـا األثـر منسق ومرتب وضعه ابن ميمون فيما يعر  ابسم أروان اإلميان الثالثة عشر، والت يرهـر ف

اإلســالمي بوضــوح شــديد. فاألصــل األول عنــد ابــن ميمــون يقــول فيــه: " أا أومــن إميــاا وــامال ةن 
ايالق تبارث ابه، هو املوجد واملدبر لكل امل لوقات. وهو وحده الصانع لكل شئ فيما مضـي ويف 

"يف البـــدء خلـــق هللا  الوقــت احلـــا  وفيمـــا ســـيةيت". وهــذا الـــرون يتنـــاىف مـــع مـــا ورد يف التــوراة مـــن أنـــه
أبــــد  إىلالســـماوات واألرض ... " . الــــت   يفهــــم منهــــا ةن هللا اخــــتص بقــــدرة ايلــــق منــــذ األزل و 

اآلبــدين، وهــذا مــا أقــره ابــن ميمــون، وهــو يف هــذا الــرون متــةثر مبــا جــاء يف القــرآن الكــرمي "خلــق هللا 
الـرونني الثالـث والرابـع علــى أن  السـماوات واألرض"، و"خيلـق مـا   تعلمـون". ويؤوـد ابــن ميمـون يف
األبـد، وهــو لـيس جســما و   إىلهللا   يشـبهه أحـد يف وحدانيتــه وأنـه هــو اإللـه منـذ األزل وســيكون 

حتده حدود اجلسم، وليس لـه شـبيه. فموسـى بـن ميمـون خيـال" يف هـذين الـرونني مـا ورد يف التـوراة، 
مم والشعوب أهتها، وهو إلـه يفـرح ويغضـب، واإللـه فاإلله يف التوراة إله بين إسرائيل فقط، ولبقية األ

يف التـــوراة جمســـد. أمـــا ابـــن ميمـــون فـــيعلن هنـــا يف صـــراحة ووضـــوح عـــن وحدانيـــة   شـــبيه هـــا علـــى 
اإلطالق وأن هذا اإلله   حتـده حـدود الزمـان أو املكـان، و  شـت يف ابـن ميمـون متـةثر مبـا جـاء يف 

 .(18) ومثله شئ"  القرآن الكرمي "قل هو هللا أحد"، و"ليس
 

تتعلـــق بقـــدرة اإلســـالم علـــى اســـتيعاهبا، إذ  فاملالحظةةةة األوىلـــ وأمـــا علـــى صـــعيد املســـيحية، 
يعترب عيسي "عليه السالم" نبيا من أنبياء اإلسـالم، فقـد أسـلم د ومـا يـدل علـى ذلـت املعـىن احلـريف 

لت علـى قبـول املسـيحية : ووـذ اللغوى للفرة مسلم"، بيد أنه لـيس حبـال مـن األحـوال خـام النبيـني.
"طاملـــا ظلـــت مقصـــورة علـــى "اجلـــوهر املشـــأث" للتوحيـــد وهـــو أتويـــد وجـــود اإللـــه، وأنـــه يعـــىن ويهـــتم 
بعاملنــا، وأنــه مبــدأ ايــري وأصــل النرــام يف الكــون، وأنــه ابلتــا  أصــل التجربــة األخالقيــة، أى معرفتنــا 

وما تُقبل أيضا دعوى أننا إذا صلينا لـه، ابيري وتفضيلنا له على الشر، ومقتنا للشر ووفاحنا ضده،  
 .(19)فيمكن أن نوجد صلة به، وأنه بفضل هذه الصلة يساعدا ضد الشر" 

فتتعلق بتةثري التصور القرآىن التوحيدى لـ "هللا" ىف املسيحية، حيث ظهر  املالحظة الثانيةأما        
رن الثامن امليالدي ظهرت يف سبتمانيا بني النصارى نزعات يربز فيها أثر اإلسالم واضحا: "ففى الق

(Septimania )()  إنكار ا عأا  أمام القسس، وأن ليس للقسس حق يف  إىلحروة تدعو
                                                

   .س تمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر األبيض المتوسط 
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هللا وحده يف غفران ما ارتكب من إمث، واإلسالم ليس له قسيسون  إىلذلت، وأن يضرع اإلنسان 
 .(20)ورهبان وأحبار، فطبيعي أن   يكون فيه اعأا " 

( Iconoclastsحتطيم الصور والتماثيل الدينية ) إىلوانت هناث حروة تدعو   ووذلت 
م 726يف القرن الثامن والتاسع للميالد، "حينما أصدر اإلمرباطور الروماين "ليو" الثالث أمرًا سنة 

م يعد اإلتيان هبذا وثنية، ووذلت وان 730حيرم فيه تقديس الصور والتماثيل، وأمرًا آخر سنة 
ايامس وليو الرابع، على حني وان البااب جرقوري الثاين والثالث وجرمانيوس بطريرث قسطنطني 

القسطنطينية واإلمرباطورة إيريين من مؤيدى عبادة الصور، وجرى بني الطائفتني نزاع شديد   حمل 
نبذ الصور والتماثيل   إىللتفصيله، وول ما نريد أن نذوره أن بع  املؤرخني يذورون أن الدعوة 

( أسق" تورين "الذي عني سنة Claddiusوانت متةثرة ابإلسالم، ويقولون: إن ولوديوس )
هـ" والذى وان حيرق الصور والصلبان وينهى عن عباد ا يف أسقفيته، ولد، 213م وحول 828

ونشة ىف األندلس اإلسالمية. وما وجدت طائفة من النصارى شرحت عقيدة التثليث مبا يقرب من 
كرت ألوهية املسيأ عليه السالم. وميكن ملن يطالع نري  أوراب الديين ونري  الكنيسة الوحدانية وأن

النصرانية أن يتلمس أتثري اإلسالم العقلي يف نزعات املصلحني والثائرين على النرام األسقفى 
 .(21) السائد "

أتثـر يف  العصر احلـديث، حيـث نلحـ  أن املـذهب الربوتسـتانت قـد إىلبل وامتد هذا التةثري 
عقيدتــه وأفكــاره ابلــدين اإلســالمي أتثــرا وبــريا إذ ينكــر اســتحالة العشــاء الــرابين، أي اســتحالة حتــول 

دم املســيأ وحلوهمــا يف جســم املشــأث يف العشــاء الــرابين. ومــن  إىلايبــز إ  جســد املســيأ وايمــر 
ان مرتبطـا بعمـل اإلنسـان عقائد هذا املذهب أيضا إنكار حق الكنيسة يف منأ الغفران واعتبار الغفـر 

وعفو اإلله وتوبة العاصي وإنكار الرهبنة لتحرميها ما هو طبيعي وحـالل، ووـذلت حتـرمي اختـاذ الصـور 
. ولعــل موقــ" جـون ولفــن مــن مصــرع "ســرفيتوس" أعــدل (22)والتماثيـل يف الكنــائس والســجود هــا" 

التثليـث "األب وا بـن وروح  شاهد علي ذلت التةثري، " فقد وتب سرفيتوس األسباىن يهاجم عقيدة
القــدس" متــةثرا يف ميلــه إ  الوحدانيــة مبــا عرفــه عــن اإلســالم، وســجن يف ليــون، ألســباب وــان منهــا 
دســائس جــون ولفــن، ولكنـــه فــر مــن ســـجنه و ذ مســرعا جبنيــ" حيــث يقـــيم ولفــن حكومتــه، وملـــا 

الــذي صــاا مبــاد   –م، وقــد أثــين "مالنكتــون" 1553حــووم هبــا أديــن وصــدر قــرار إبعدامــه عــام 
 .(23)علي هذا العمل ومثل طيب لألجيال التالية ..ب  –ا ضطهاد 
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ورمبا وانت الطائفة "الصوصنية" هى أبرز عالمات التةثري اإلسالمى ىف املسيحية، وهم  
مجاعة من املصلحني الطليان: "انشقوا علي الكنيسة يف روما إابن القرن السادس عشر، وأنكروا 

وبتةثري تعرفهم علي مباد  اإلسالم دانو مببدأ التوحيد يف املسيحية ورفضوا ألوهية عقيدة التثليث، 
املسيأ، ونسبوا الربوبية إ  األب، وهو األقنوم األول يف الثالو  األقدس، فقاومت الكنيسة 
حروتهم وأفلحت يف قمعها، وفر الكثريون منهم متهمني ابهرطقة إ  سويسرا، ولكن املصلأ املنشق 

الكنيسة "والفن" طاردهم بتعصبه الذميم فالذوا بأنسلفانيا وبولندة فرارا، وهناث نشروا  علي
الذي  Fausto Suzzionoعقيد م الت أقاموها علي مبدأ التوحيد، وقد صاا هذا املبدأ 

" تقضي إبنكار 1574علما عليه. وقد وانت أصول اإلميان عن طائفته " Socinusأطلق اسم 
القوة أداة يدمة الدين وتوويد عقائده، ووانت هذه نتيجة طبيعية أدت إليها ا ضطهاد ورف  

يبشرون حبرية التفكري  –علي عكس لوثر وولفن  –النرر ت الصوصنية، إذ وان أتباعها 
الصحيحة، ويلحون يف منأ ول إنسان حق احلكم الفردي يف أتويل الكتاب املقدس. فمك نوا هبذا 

انت تعوز عقائد التثليث، وسا وا هبذا يف الدعوة إ  حرية النرر العقلي وتوفري للنزعة العقلية الت و
 (24) أسباب الطمةنينة لرواد الفكر احلديث".

لقد تقدمت نبوة اإلسالم دعوات وثرية إذن، ولكنت لو عرضـتها علـى مـؤر  ينرـر ىف أدوار 
وة مـــن تلـــت الـــدعوات علـــى جـــالل التـــاري  مل يســـتطع أن خيتـــتم دور النبـــوة ىف نريـــ  اإلنســـانية بـــدع

شةهنا، وألهنـا مجيعـا قـد بـدأت وانتهـت قبـل أن توجـد ىف أذهـان النـاس فكـرة اإلنسـانية العامـة وفكـرة 
اإلنســان املســـ ول احملاســـب علـــى أمانـــة العقـــل والضــمري. فنبـــوات بـــىن إســـرائيل مل تـــزل مقصـــورة علـــى 

ائر األمـم. وعيســى عليـه الســالم قــد سـاللة بشــرية واحـدة، تنعــزل حباضـرها ووعــود  مســتقبلها عـن ســ
نقل الرسالة نقله واسعة حني أدخـل أبنـاء إبـراهيم ابلـروح ىف عـداد أبنائـه ابجلسـد ولكنـه أدى رسـالته 

رســالة ختلصــه مــن ا عتمــاد علــى غــريه ىف النجــاة مــن  إىلوبقــى اإلنســان بعــده حمتاجــا أشــد احلاجــة 
وتربيــة روحــه ولــن تفــرا أمانــة النبــوة ىف نريــ   أوزاره والتكفــري عــن ســي اته والنهــوض بتبعــات صــالحه

اإلنسانية قبل أن يوجد اإلنسان الذى خياطب خبطـاب العقـل وحياسـب حبسـابه، وحيمـل تبعاتـه علـى 
عاتقه ويشأث على سواء بينه وبني إخوانـه مـن البشـر ىف عبـادة إلـه واحـد، وهـو رب العـاملني، ولـيس 

خلقـــه، أو لعشـــرية واحـــدة يـــدروها ايـــالص بفضـــل مل ابلــرب الـــذى خيلـــق نعمتـــه لســـاللة واحـــدة مــن 
وـان هنـاث إذن تطـور يف النبـوة حـت حممــد   ( .25) تفضـله، وحسـاب مل تضـعه ىف موازينهـا بعمـل ميينهـا

"ص" الذى أعلن ومال الدين أي استقالل اإلنسـانية عقـال وإرادة ، وظهـور الـوعى الفـردى مسـ و  
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قـل، اهيـت عـن النقـل، بـل وعـن حكـم التـاري  نفسـه، وعاقال وحرا. ومـن مث فقـد صـأ ىف حكـم الع
أن تكون نبوة حممد ختام النبوات ألهنا حاضرة ىف ول وقت حيضره اإلنسان العاقل املسـ ول وحتضـره 

 آ ت هللا لقوم يعقلون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلوامش

، وووالـة املطبوعـات ـ د. عبد الرمحن بدوى، اإلنسانية والوجودية ىف الفكر العرىب، دار القلم بريوت1
 .146-145 ص 1982ابلكويت، طبعة 

ـ  40  ص1987الدار السعودية للنشر، جـدة، طبعـة  أبو األعلى املودودى، مباد  اإلسالم، -2
41. 
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 ا : ما بعد حممد ... جدل األان واآلخرثاثل

اس وأن تتنوع احلضارات وتتمايز األمم وتتعدد املعتقدات، شاءت إرادة هللا أن خيتل" الن
وما من حضارة استطاعت أن تدخل ول الناس يف نرامها، ألن ذلت خمال" إلرادة هللا. غري أن 
اإلنسان وكل وائن حي يكره التمايز ويتوجس من امل الفة، ويندفع غريز  إ  إزالة التعدد إما 
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ن فيه. ومن مث فكل احلضارات الت قامت علي فكر بشري، اب بتالع ىف امل ال" أو ابلذواب
بشرت بوحدة اجلنس البشري حتت أعالمها، ويف ظل فلسفتها الت هي يري البشرية وافة، وادعت 
أهنا ملزمة بتحقيق هذا ايري ابلقوة املسلحة وإجبار الناس علي الدخول يف نرامها األمثل، قد 

ستعمارها وإخضاع مصاحلهم وتطورهم ملصاحلها هي، فهكذا  انتهت بقهر الكياات امل الفة، وا
 زمن املروزية الغربية. إىلوان األمر زمن السالم الروماىن، وهكذا استمر 

وبينما تفسر التوراة أصل ا نقسام بني البشر، فتدعى : "أن النـاس بنـوا بـر  اببـل ملقاتلـه هللا 
نتهم لي تلفـوا وتنفـرط وحـد م ويـذهب رحيهـم ... وخا  رب التوراة من وحدة أبنـاء آدم فبلبـل ألسـ

. يضــفى القــرآن الكــرمي علــى هــذا ا نقســام معــىن إقــام فيقــول: "وجعلنــاوم شــعواب وقبائــل (1)بب " 
ومـا يكسـبه معــىن حتـررى يتحمـل اإلنسـان مبقتضــاه    .لتعـارفوا .." فهـي ظـاهرة خـري يــتم هبـا التعـار 

 فكــر واحــد وانتفــاء أي معارضــة أو خــال ، ينهــي مســ ولية اختيــاره، ألن وحــدة اجلــنس البشــري يف
حرية ا ختيار، ومن مث تسقط املسؤولية، فحرية ا ختيـار الـت تأتـب عليهـا املسـؤولية أي الثـواب أو 

 :( 2)العقاب، تتطلب توفر ثالثة عناصر 

 التعدد والتمايز حت ميكن الوصول إ  قرار عقلي قائم علي التجربة واملقارنة. -1

  انية املعرفة احلرة من ول أتثري يفرض ابلعس" والقسر.إمك -2

  حق ا نتماء من دون التعرض للتنكيل. -3
ومـن مث وــان ا نفتـاح الفكــري أحـد الســمات األصـيلة للش صــية اإلسـالمية، فاإلســالم بــدأ 

رتـه مسريته على األرض ىف مواجهة حتدى يتعلق مبوقفه من األد ن والعقائد السابقة عليه، مؤوـدا قد
علـى التعـاي  مـع وـل مـا هـو أصـيل فيهـا، ومـا هـو حقيقـى منهـا، ألنـه جـاء متممـا   افيـا. غــري أن 
احلياة على األرض مل تنته بعد، واألسـ لة املطروحـة علـى الـوعى البشـرى مل تتوقـ" عنـد حلرـة بعينهـا، 

 تــزال تطــرح أو مصــدر بذاتــه، وإذا وانــت األد ن قــد اختتمــت، فــإن القــرائأ اإلنســانية مل جتــ" و 
حياتنـــا علـــى  إىلاألســـ لة، وتقـــأح اإلجـــاابت، وتثـــري العديـــد مـــن الســـجا ت الـــت ينصـــر  بعضـــها 

تصـوراتنا عـن عالقـة األرض ابلسـماء. ومل يكـن اإلسـالم ليبقـى بعيـدا عـن هــذه  إىلاألرض، وبعضـها 
ة الســــجا ت رغــــم رحيــــل حممــــد )ص( فكــــان مــــن بــــني املســــلمني علمــــاء، وفقهــــاء ومفكــــرين، وقــــاد

سياســـيني، وآخـــرين عســـكريني تعلمـــوا ىف مدرســـة حممـــد، فحفرـــوا ســـنته، وقـــرأوا القـــرآن فاســـتلهموا 
معانيــه، وتــذوروا أن العقـــل هــو منــاط عهـــد ا ســت ال  فعولــوا عليـــه، ومــن هــذا مجيعـــه وانــت هـــم 
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عــد م وهــم يــديرون إشــتباوا م مــع اآلخــر ىف الواقــع الــذى دا هــم، وىف التــاري  الــذى أظلهــم، و  
 يزال.

 ة القبول الوجودى اآلخر الديىن 1

رغــــم أن اإلســــالم، قــــد ظهــــر ولــــيس يف العــــامل ديــــن و  حضــــارة تعــــأ  ابآلخــــر، أو تســــامل 
التسامأ بني بىن البشـر، ومل حيتكـر النجـاة دون الشـرائع األخـرى الـت جـاءت  إىلاآلخرين، فإنه دعا 

وإيا أود على:  "فمن يعمل مثقـال ذرة خـريا هبا الرسا ت السماوية يف إطار الدين اإلهى الواحد، 
أن الذين آمنوا بوحدانية الـذات اإلهيـة، وابلغيـب  إىل". وأشار 1يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"

واليوم اآلخر واحلساب واجلزاء، وعملـوا صـاحلا يف حيـا م الـدنيا، وفـق أيـة شـريعة مـن الشـرائع اإلهيـة 
ذين جحــدوا احلـق بعـد أن عرفــوه، فكفـروا ابأللوهيــة الواحـدة وابلغيــب احلقـه،   ميكـن أن يســتووا ابلـ

ومل يعملــوا صــاحلا وتنكبــوا وــل شــرائع الســماء .."إن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنصــارى والصــاب ني 
مـــــن آمـــــن ابد واليـــــوم اآلخـــــر وعمـــــل صـــــاحلا فلهـــــم أجـــــرهم عنـــــد رهبـــــم و  خـــــو  علـــــيهم و  هـــــم 

مل قعـل هـذا ا عـأا  "ابآلخـر" جمـرد "مبـاح"، وحـق مـن حقـوق هــذا  ".  بـل أن اإلسـالم2حيزنـون"
"اآلخــر" ، وإيــا جعــل ذلــت فريضــة إســالمية، وشــرطا  وتمــال ا عتقــاد بعقائــد اإلســالمب. فلــم ينــه 

مــــا ةيــــديهم مــــن الكتــــب، بــــل أمـــــرهم  إىلاإلســــالم الــــذين أثــــروا الشــــرائع األخــــرى عــــن ا حتكــــام 
". "وويــ" حيكمونــت وعنــدهم التــوراة فيهــا 3ل مبــا أنــزل هللا فيــه"بتحكيمهــا: "ولــيحكم أهــل اإلةيــ

 ". 4حكم هللا"

ــــذى قــــرره اإلســــالم، وابتكــــره، وأةــــزه جمــــرد "فكــــر نرــــرى" وتلــــت الوصــــا   ومل يكــــن هــــذا ال
أيــــة  إىلاملثاليــــة" الــــت تضــــمنتها وتــــب ســــابقة علــــى القــــرآن الكــــرمي، مل تعــــر  طريقهــــا  –"الصــــوفية 

تمعـات الــذين "محلوهـا فلـم حيملوهـا .. واســتحفروا عليهـا فلـم حيفروهــا " تطبيقـات يف ممارسـات وجم
"حيــاة.. ودولــة.. وحضــارة .. ونريــ ". ففــى دولــة  إىلوإيــا حتــول هــذا الــذى قــرره اإلســالم وابتكــره 

علـى التعدديـة الدينيـة لرعيــة  –الصـحيفة  –نـص "دســتورها"   املدينـة، الـت رأس حكومتهـا رسـول 
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مية األوىل، وعلــى مســاواة العــدل واإلنصــا  يف حقــوق املواطنــة بــني هــذه الرعيــة هــذه الدولــة اإلســال
 . (3)امل تلفة واملتعددة يف الدين 

وىف أول احتكــاث بــني هــذه الدولــة اإلســالمية األوىل وبــني النصــارى، عنــدما اتســعت دائــرة حــدودها 
وتعاقـداً دسـتور ً قـنن  عهـدا وتـب هـم رسـول هللا   –هم نصـارى "ةـران"  –فشملت رعية نصرانية 

فيــه هــذه التعدديــة الدينيــة يف رعيــة الدولــة، ووامــل املســاواة واإلنصــا  يف حقــوق املواطنــة وواجبا ــا، 
 :  (4)وجاء يف هذا العهد 

"ولنجــران وحاشــيتها، وألهــل ملتهــا، وجلميــع مــن ينتحــل دعــوة النصــرانية يف شــرق األرض [ 
ا، جــوار هللا وذمــة حممــد النــىب رســول هللا، علــى أمــواهم، وغرهبــا، قريبهــا وبعيــدها، فصــيحها وأعجمهــ

وأنفسهم، وملتهم، وغائبهم وشاهدهم، وعشري م، وبيعهم، وول ما حتت أيديهم مـن قليـل أو وثـري. 
  يُغــري أســق" مــن أســقفيته، و  راهــب مــن رهبانيتــه، و  حيشــرون ـ أى   يكلفــون ابلقتــال ـ  و  

الــذى يدفعــه التجــار األجانــب، و  يطــة أرضــهم جــي . ومــن ســةل يعشــرون، أى   يــدفعون العشــر 
ــــنهم الَنَصــــ" غــــري ظــــاملني و  مرلــــومني .. وأن أمحــــى جــــانبهم، وأذب عــــنهم وعــــن   مــــنهم حقــــا فبي
ونائسهم وبيعهم وبيوت صـلوا م، ومواضـع الرهبـان، ومـواطن السـياح  حيـث وـانوا مـن جبـل أو واد 

أحـــرس ديــنهم وملـــتهم أيــن وـــانوا، مـــن بــر أو حبـــر، شـــرقا أو مغــار أو عمـــران أو ســهل أو رمـــل، وأن 
وغراب، مبا أحف  به نفسـى وخاصـت وأهـل اإلسـالم مـن ملـت .. و  يـدخل شـئ مـن بنـائهم يف شـئ 

 من أبنية املساجد و  منازل املسلمني...
و  خرا  و  جزية إ  على من يكون يف يده مريا  من مريا  األرض، ممن قب عليه فيـه  
ان حق، فيؤدى ذلت على ما يؤديه مثله، و  قـار عليـه، و  حيمـل منـه إ  قـدر طاقتـه وقوتـه للسلط

علــى عمــل األرض وعمار ــا وإقبــال مثر ــا، و  يكلــ" شــططا، و  يتجــاوز بــه حــد أصــحاب ايــرا  
  من نرراته.. 

 عـــدوهم، ملالقـــاة احلـــروب إىلو  يكلـــ" أحـــد مـــن أهـــل الذمـــة مـــنهم ايـــرو  مـــع املســـلمني 
ومكاشـفة األقـران، فإنـه لــيس علـى أهـل الذمــة مباشـرة القتـال، وإيـا أعطــوا الذمـة علـى أن   ُيَكلفــوا 
ذلت، وأن يكون املسلمون ذاباب عنهم، وجوارا من دوهنم، و  ُيكرهوا على جتهيز أحد من املسـلمني 

أنفسـهم فيكـون  احلرب الذى يلقون فيـه عـدوهم بقـوة وسـالح أو خيـل، إ  أن يتربعـوا مـن تلقـاء إىل
مـن فعـل ذلــت مـنهم متـربع بــه، مُحـد عليـه وُعــر  لـه، ووـوىفء بــه . و  ُقـرب أحـد ممــن وـان علـى ملــة 
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النصرانية ورها على اإلسالم، وخُيف  هم جناح الرمحة، وُيك" عنهم أذى املكروه حيث وـانوا وأيـن  
 وانوا من البالد...

نـــه، و  ُيكـــره أهـــل البنـــت علـــى تـــزويج شـــططا   يريدو  –الـــزوا   –و  حيملـــوا مـــن النكـــاح 
املســلمني، و  ُيضــاروا يف ذلــت إن منعــوا خاطبــاً وأبــوا تزوقــاً، ألن ذلــت   يكــون إ  بطيبــة قلــوهبم، 

فعليـــه أن  –زوجـــة  –ومســـاحمة أهـــوائهم، إن أحبـــوه ورضـــوا بـــه. وإذا صـــارت النصـــرانية عنـــد املســـلم 
ةســـائها، واألخــذ مبعــامل دينهــا و  مينعهــا ذلــت، فمـــن يرضــى بنصــرانيتها، ويتبــع هواهــا يف ا قتــداء بر 

خال" ذلت وأورهها على شئ من أمر دينها فقد خال" عهد هللا وعصى ميثاق رسـوله، وهـو عنـد 
 هللا من الكاذبني... 

 –رفـد  إىلوهم، إن احتاجوا يف مرمة بيعهم وصوامعهم أو شئ مـن مصـاا أمـورهم وديـنهم، 
ة هــم علــى مرمتهــا، أن يُرفــدوا علــى ذلــت ويُعــاونوا، و  يكــون ذلــت مــن املســلمني وتقويــ –مســاعدة 

دينـا علـيهم، بـل تقويـة هــم علـى مصـلحة ديـنهم، ووفـاء بعهــد رسـول هللا وموهبـة هـم ومنـة د ورســوله 
 عليهم ..
.. ألىن أعطيتهم عهد هللا أن هـم مـا للمسـلمني وعلـيهم مـا علـى املسـلمني، وعلـى املسـلمني  

عهد الذى استوجبوا الذمام، والذب عن احلرمة، واستوجبوا أن يذب عنهم ول مكـروه، ما عليهم، ابل
 حت يكونوا للمسلمني شرواء فيما هم وفيما عليهم" . .

ـــــل مل يطـــــالبهم رســـــول هللا ســـــوى بواجـــــب واحـــــد هـــــو أن يكونـــــوا لبنـــــة ىف الدولـــــة  وىف املقاب
 يصــبحوا ثغــرة فيهــا ينفــذ منهــا األعــداء. اإلســالمية ابملعــىن األمــىن واحلضــارى فيمنحوهــا و ئهــم، فــال

علــى  –مــع نصـارى "ةـران"  الــذى عقـده رسـول هللا  –وقـد نـص ذلـت العهــد وامليثـاق الدسـتورى 
هذا الواجب، عندما جاء فيه: "واشـأط علـيهم أمـوراً قـب علـيهم يف ديـنهم التمسـت هبـا والوفـاء مبـا 

رقيبــا ألحـــد مـــن أهـــل احلــرب علـــى أحـــد مـــن عاهــدهم عليـــه، منهـــا: أ  يكــون أحـــد مـــنهم عينـــا و  
املســـلمني يف ســـره وعالنيتـــه، و  أيوى منـــازهم عـــدو للمســـلمني، يريـــدون بـــه أخـــذ الفرصـــة وانتهـــاز 
الوثبة، و  يُنزلوا أوطاهنم و  ضياعهم و  يف شئ من مساون عبادا م و  غريهم من أهـل امللـة، و  

ى املسلمني بتقوية هم بسـالح و  خيـل و  رجـال و  أحد من أهل احلرب عل –يساعدوا  –يُرف دوا 
إخفــاء أحــد مــن املســلمني عنــدهم، وعنــد منــازهم، ومــواطن  إىلغــريهم، و  يصــانعوهم. وإن احتــيج 

عبادا م، أن يؤوهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشون بـه مـا وـانوا جمتمعـني، وأن يكتمـوا علـيهم، و  
 . ] خيلوا شي اً من الواجب عليهم ..يرهروا العدو على عورا م، و  
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ووان عهد بيت املقدس الذي وتبه ايليفة عمر بن ايطاب ألهل إيليا، هو أشهر العهود 
يف صدر اإلسالم، وفيه يقول ايليفة عمر: "إنه أعطاهم أماا ألنفسهم وأمواهم وونائسهم وصلبهم 

  دم و  ينق  منها و  من صلباهنم وسقيمها وبري ها وسائر ملتها، وإنه   تسكن ونائسهم و 
و  من شيء من أمواهم، و  يكرهون على دينهم و  يضار أحد منهم، و  يسكن إبيلياء معهم 
أحد من اليهود، وعلي أهل إيلياء أن يعطوا اجلزية وما يعطي أهل املدائن وأن خيرجوا منها الروم 

حت يبلغوا مةمنهم، ومن أقام معهم فهو آمن واللسوت، ومن خر  منهم فهو آمن على نفسه وماله 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية .. ومن أحب من أهل ايلياء أن يسري بنفسه وماله مع 
الروم وخيلي بينه وبني صلبهم فإهنم آمنوا على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حت يبلغوا مةمنهم" 

ة القيامة مث قال للبطريرث: أرىن موضعًا أبىن فيه وعندما زارهم عمر، رف  الصالة ىف ونيس. (5)
ولم يعقوب عليها بب ووان   –وما حيكى   –مسجداً. فاختار البطريرث مكان الص رة، ألن هللا 

ابملكان ردم وثري فشرع "عمر" ىف إزالته وتناوله بيده يرفعه ىف ثوبه. واقتدى به املسلمون وافة، 
املسجد. ذاث صنيع ايليفة الراشد "عمر"، واملسلون ىف أو  فزالت األنقاض املت لفة وأمكن بناء 

القسطنطينية بعدما لف  ا ستعمار  إىلقو م. واإلمرباطور "هرقل" يلم فلول جيشه املدحور قافاًل 
وىف هذا السياق التارخيى املفعم بروح  . (6)الروماىن أنفاسه األخرية ىف هذه الساحة الرحبة" 

 ؛ (7)ة ىف العراق والشام ومصر ازدهارا عريما مما جعل وثريين يكتبون عنهاالتسامأ، ازدهرت األدير 

ففى العراق يقال إهنا بلغت ىف بغداد وضواحيها مخسة عشـر ديـرا، ومـن أ هـا ديـر قـىن وـان 
شرقى بغداد، ويقول الشايشت ىف وصفه بكتابـه الـد رات: "ديـر حسـن نـزه عـامر، فيـه مائـة صـومعة 

ألــ".  إىلدينــاراً  50فيــه، لكــل راهــب صــومعة، وهــم يبتــاعون الصــوامع بيــنهم مــن لرهبانــه واملتبتلــني 
 إىلوحــول وــل صــومعة بســتان فيــه مــن مجيــع الثمــار والن ــل والزيتــون، وتبــاع غلتــه مــن مخســني دينــارا 

مــائتني. وعلــى الــدير ســور عرــيم حيــيط بــه، وىف وســطه قنــاة جاريــة، وعيــده الــذى قتمــع النــاس إليــه 
  عيد الصليب"..

أمــا مصــر فكانــت ملي ــة ابألديــرة، ووــان مــن أ هــا ديــر أنطــانيوس شــرقى إطفــيأ مــن الوجــه 
وعليــه حصــن يــدور بــه،  –ومــا ىف نريــ  أىب صــاا األرمــىن   –القبلــى، ولــه أوقــا  وأمــالث متعــددة 

وداخلــه بســـتان وبــري، وفيـــه خيــل مثمـــر وأشــجار تفـــاح وومثــرى ورمـــان وغــري ذلـــت، وأرضــه مزروعـــة 
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لـــه ثالثـــة عيـــون ماةهـــا قـــرى دائمـــا ويســـقى منهـــا البســـتان، وفيـــه فـــدان وســـدس خاصـــان ابلبقـــول، و 
 ابلكروم أو العنب، وفيه أل" خلة، وبه قصر وبري، وصوامع للرهبان مطلة على البستان". 

وىف املقابــل وانــت الكنيســة امللكانيــة الربيــة ىف بيزنطــة تعــادى عــداء شــديدا رهبــان الكنيســة 
مبارحة أنطاوية واصفني بطارقتها ةهنـم أضـل  إىلر م ىف عهد اإلمرباطور نقفور اليعقوبية، حت اضط

من فرعون وأشد وفرا ابد من خبتنصر. وملا أعادت بيزنطة فـتأ مدينـة ملطيـة ىف د ر الشـام الشـرقية 
القسـطنطينية، وسـجنوهم هبـا،  إىلووانت ونيستها يعقوبية أخذوا البطريـرث وسـتة مـن وبـار أسـاقفتها 

بلغار  ومات على حدودها وما مات أحد األساقفة، ورمجـوا زمـيال لـه ابحلجـارة  إىل نفوا البطريرث مث
إعالن وفرهم ابملـذهب اليعقـوىب واعتنـاقهم للمـذهب  إىلأمام ابب قصر اإلمرباطور، واضطر الباقون 

يحية النســطورية امللكــاىن فــرارا مــن املــوت، وأعيــد تعميــدهم. وملــا عــر  املــةمون مــا بــني املــذاهب املســ
وامللكانيــة واليعقوبيــة مــن خصــومات ومشــاجرات عــزم علــى أن يصــدر هــم وتــااب يضــمن لكــل فريــق 
منهم حرية ا عتقاد وحرية تدبري ونائسهم حبيث يكون لكل فريق مسيحى مهمـا قـل عـدده حـت لـو 

رى بصنيعه. غـري مل يتجاوز عشرة أنفس أن خيتار له بطريروا خاصا به، وتعأ  الفرق النصرانية األخ
أن أصحاب الكنائس النصرانية املذوورة آنفا مل يرتضوا منه أن يؤلـ" هـذا الكتـاب وينشـره ىف الدولـة 

 خمافة أن تتعدد الفرق املسيحية تعددا وبريا، فعدل عن أتليفه.
ورمبا حد  ىف بع  األحيان ولو القليلـة أن يتـوىل علـى بلـد وال متعصـب فيهـدم ونيسـة أو 

بنائها أخذا بعهد عمر بن ايطاب وميثاقـه ألهـل  إىلون، ولكن وانت الدولة تسارع يهدمها مشاغب
إيليا الذى حرم فيه على املسلمني هدم ونائس النصارى أو انتقاص شئ منها أو من حيزها. ويـروى 

للهجـرة أمـر هبـدم بعـ  الكنـائس  171و 169مصـر للرشـيد بـني سـنت  إىلأن على بـن سـليمان و 
الرشـيد، فعزلـه. وخلفـه علـى مصـر وال جديـد، أذن للقـبط ىف بنـاء  إىلاشتكاه القبط احملدثة مبصر، ف

قبلــه مبشــورة فقيهــى مصــر الكبــريين: الليــث بــن ســعد  إىلالكنــائس الــت هــدمها علــى بــن ســليمان الــو 
وعبد هللا بن هيعة. إذ قا  : إن تلت الكنائس مـن عمـارة مصـر، واحتجـاً ةن مجيـع الكنـائس مبصـر 

 . (8)ت ىف اإلسالم زمن الصحابة والتابعني إيا بني
وتتمــة للحريــة الدينيــة الــت وانــت مكفولــة ألهــل الذمــة مــن النصــارى واليهــود وغري ــا: " مل  

يكونـــوا يتقاضـــون أمـــام حمـــاوم الدولـــة الـــت تصـــدر ىف أحكامهـــا عـــن الشـــريعة اإلســـالمية إيـــا وــــانوا 
و غــري ونســية، ووــان رةســاء تلــت احملــاوم املليــة يتقاضــون أمــام حمــاومهم املليــة اياصــة هبــم ونســية أ

  يعـاقبون إ  عقــوابت روحيــة  –غالبــا  –يقومـون فيهــا مقـام وبــار القضـاة ىف حمــاوم الدولــة. ووـانوا 
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مثــل عــزل القــس واألســاقفة عــن مناصــبهم، أو منــع العلمــانيني مــن حضــور الكنيســة، أو دفــع غرامــة 
نيــة، أو مــن الــدفن علــى الطريقــة النصــرانية. ويــذور الرحالــة ماليــة، أو احلرمــان مــن رســوم املباروــة الدي

بتاحيا ىف القرن السادس اهجـري أن رةسـاء اليهـود ىف املوصـل هـم الـذين يعـاقبون مرءوسـيهم أى أنـه  
ــــار أحبــــارهم ىف البلــــدان  وانــــت هــــم حمــــاوم خاصــــة هبــــم يتو هــــا رأس اجلــــالوت ومــــا أســــلفنا أو وب

لس مثــــل هــــذه البلــــدان، للنصــــارى هبــــا حمــــاوم ونســــية تنرــــر ىف اإلســــالمية امل تلفــــة. ووانــــت األنــــد
. وبذلت أصبأ الذميون مجاعات يدين أفراد ول مجاعة بـدين واحـد، هـم (9)خصوما م وحتكم فيها 

اسـتقالل ذايت داخلـي، ويتبعـون رئيسـهم الـديين "البطريــرث أو احلاخـام" ىف مقابـل جزيـة يـدفعوهنا عــن  
 م لقطرهم. الوا  املسل إىلول فرد منهم 

احلكـــام الســـابقني، ىف  إىلوألن مقــدار اجلزيـــة وــان معقـــو ، ويقـــل غالبــا عمـــا وـــانوا يدفعونــه 
مقابــل محايــة فعالــة هــم، فــيمكن القــول ةن أهــل الذمــة قــد عاشــوا نرخيــا حــافال ابلتســامأ الــديىن ىف 

هاد عارضـة، ظل اإلسالم. وهو ما يعأ  بـه بـرارد لـويس نفسـه قـائال : "لقـد وقعـت حـا ت اضـط
ظـــرو  حمليـــة وخاصـــة. ووانـــت  إىلولكنهـــا وانـــت ادرة وعـــادة مـــا وانـــت قصـــرية األجـــل، وتعـــزي 

احلكومــات اإلســالمية علــى اســتعداد، يف حــدود معينــة ووفقــاً لقيــود معينــة، للســماح مبمارســة أد ن 
مــن يكفــر   التوحيــد املنزلــة األخــرى، وإن مل تســمأ بنشــرها.. ومل يكــن يســتثين مــن مرلــة التســامأ إ 

ولكــــن هــــذا ا ســــتثناء نفســــه وــــان مطبقــــاً يف  –وــــةن يكــــون   أدر ً أو ملحــــداً   –وفــــرااً مطلقــــاً 
اعأافـــــه النــــادر: "إذا وــــان التـــــاري   إىلالتســــامأ مــــع الصــــور املنحرفـــــة لإلســــالم". ويضــــي" لــــويس 

بعقائـد أخـرى،  اإلسالمي خيلو من مراهر التحريـر والقبـول وا سـتيعاب الغربيـة "املعاصـرة" للمـؤمنني
ولغري املـؤمنني علـى اإلطـالق، فإنـه خيلـو وـذلت مـن شـنائع طـرد األسـبان لليهـود واملسـلمني، وحمـاوم 

. ولعــل ذلـت هــو (10) التفتـي ، وحماومــة املتهمـني ابهرطقــة وإعـدامهم حرقــاً، ومـن احلــروب الدينيـة "
إن غــري املسـلمني قــد نعمــوا، مـا فطــن إليـه املستشــرق اإلةليـزى "ســري. تومــاس أرنولـد" حينمــا قـال: "

بوجـــه اإلمجـــال، يف ظـــل احلكـــم اإلســـالمى، بدرجـــة مـــن التســـامأ   ةـــد هـــا معـــاد ً يف أورواب قبـــل 
   .(11)األزمنة احلديثة " 

 

 ة اإلستيعاب السياسى لآلخر الديىن 2
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من عاهدهم من اليهود والنصارى على أهنم قد  إىلنرر اإلسالم  وعلى الصعيد السياسى
ا من الناحية السياسية أو اجلنسية مسلمني، فيما هم من حقوق وما عليهم من واجبات، أصبحو 

 وإن بقوا من الناحية الش صية على عقائدهم، وعبادا م وأحواهم اياصة. ومن مث بقى "اآلخر

أصياًل من "الذات السياسية"، بل أن اإلسالم قد ترث هذا "اآلخر" ليدير دو ب  الديىن" جزءاً 
 ولة" ودواوينها. "الد

وىف هذا اإلطار اشتهر معاوية مؤسس الدولة األموية ةنه اختذ سرجون النصراىن مستشاره 
القرن  إىل، ووان يوحنا الدمشقى يلى الش ون املالية  بنه يزيد ولغري خليفة أموى. و  نصل إىلامل

وين ببغداد، حت أن الثالث اهجرى / التاسع امليالدى حت ةدهم يتكاثرون ىف أعمال الدوا
للهجرة  235ايليفة العباسى املتوول فةمر سنة  إىلاملسلمني قد شكوا من تسلطهم على أمواهم 

ةن   يستعان ةهل الذمة ىف الدواوين وأعمال السلطان الت  –وما ىف وتاب الو ة للكندى   –
خيف" ىف عهده إذ ةده  جترى أحكامهم فيها على املسلمني. ويبدو أن هذا األمر سرعان ما أخذ

على بناء قصره اجلعفرى بيد دليل بن يعقوب النصراىن. وعاد  245هو نفسه قعل النفقة ىف سنة 
است دام أهل الذمة بعده ىف الدواوين. واختذ حممد بن عبد هللا بن طاهر حماف  بغداد قهرماا 

ت أواخر القرن الثالث اهجرى،  نصرانيا أمينا له ووويال خاصا بتدبري دخله وخرجه من األموال. وح
وان عدد الكتاب من أهل الذمة ىف الدواوين   يزال غالبا على وت اب املسلمني فيةمر ايليفة 

هـ( ىف السنة الثانية يالفته مبا أمر به املتوول قبله من إبعادهم عن ايدمة 320 – 295املقتدر )
فة ىف النقود، ىف الدواوين. وما أيمر ةن   يست دم أحد من الي هود والنصارى إ  ىف الطب والصري 

ولكن سرعان ما خف" هذا األمر إذ ةد وزيره ابن الفرات يت ذ أربعة من الكت اب النصارى ىف 
الطعام معه. واتسعت الدولة البويهية ىف بغداد وإيران ىف  إىلدواوينه، ووان يدعوهم ول يوم 

وأعمال الدولة، ووان لعماد الدولة البويهى واتب نصراىن  است دام أهل الذمة ىف الكتابة ابلدواوين
البصرة صاعد بن  إىليلى ش ون الدولة، واست ل" عز الدولة البويهى على بغداد حني خر  عنها 

اثبت النصراىن. واختذ بعده ابن عمه عضد الدولة وبري احلكام البويهيني ىف بغداد وإيران وزيرا 
ول مسكوية ىف نرخيه إنه عىن بعمارة األديرة والكنائس، واستةذن نصرانيا هو نصر بن هارون، ويق

 ( .12)عضد الدولة ىف إطالق املال للفقراء من النصارى، فةذن له" 
هــ( وزيـراً قبطيـا تـوىل شـ ون الدولـة اإلداريـة 282 – 270وأما ىف مصر فقـد اختـذ مخارويـة ) 

الذمـة، وعرـم نفـوذ اليهـود ىف عهـد خليفـتهم واملالية .. وأوثرت الدولة الفاطميـة مـن اسـت دام أهـل 
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   ِ األول مبصر "املعز لـدين هللا" إذ اختـذ يعقـوب بـن ولـس الـذى وـان يهـود  فةسـلم وزيـرا لـه ُيَصـر  
إخوانـــه اليهـــود ىف دينــه الســـابق، ووـــان   ينفـــذ شـــئ ىف بـــالط املعـــز  إىلأمــور الدولـــة، وصـــار يتحيـــز 

ىل ابنـه العزيـز بعـده وتـزو  سـيدة مـن القـبط، فعرـم شـةهنم ىف الفـاطمى إ  مبعونتـه ومعونـة اليهـود. وو  
بالطــــه وخاصــــة حــــني وىل مــــنهم عيســــى بــــن نســــطورس وزيــــرا لــــه، ووىل ائبــــا عنــــه ىف دمشــــق منشــــا 
اليهــودى، فعرــم شــةن اليهــود هنــاث، وظــال ىف عملهمــا ثــال  ســنوات. وخلفــه ابنــه احلــاوم ةمــر هللا 

مه يت ذ أطباءه ووتابـه إ  نفـرا قلـيال مـن النصـارى واسـتوزر الفاطمى، ووان ىف الفأة األوىل من حك
منصور بن سعدون النصراىن. ووىل الوزارة للمستنصر الفاطمى ملدة ثال  سنوات صدقة بـن يوسـ" 

 .(13)الفالحى، ووان يهود  فةسلم، ووان يدبر الدولة معه أبو سعد التسأى اليهودى" 

علـــى املســــلمني ىف  –جـــل شــــةنه  –رضــــه هللا وبفضـــل التســــامأ اإلســـالمى العرــــيم الـــذى ف
طـوال مثانيـة  –تعاملهم مع غـريهم فـتأ املسـلمون أبـواب األنـدلس علـى مصـاريعها لليهـود، فاختـذوها 

ملجــة هــم وحصــنا حيتمــون بــه مــن اضــطهاد الغــرب هــم ىف وــل مكــان : "واســتطاع أحــدهم،  –قـرون 
لعبـد الـرمحن الناصـر أهـم حكـام  م916هــ / 334وهو "حسداى بن شـروط" أن يصـبأ وزيـرا سـنة 

م أخذ 1492هـ / 897األندلس األمويني. وملا جال العرب عن األندلس بعد سقوط غراطة سنة 
األســــبان يضــــطهدون اليهــــود اضــــطهادا شــــديدا إذ مل يعــــد هنــــاث عــــرب مســــلمون حيمــــوهنم، وازداد 

م مل قــدوا هــم ملجــة أيــن يــذهبون ؟ إهنــ إىلا ضــطهاد شــدة ىف عهــد فيليــب الثالــث ملــت أســبانيا، فــ
حيميهم سوى د ر اإلسالم واملسلمني ىف املغرب األقصى، فنزحت إليه مجـوعهم، وتغلغلـوا ىف مدنـه، 

ومــا ةــد حــاوم األنــدلس   . وعاشـوا هبــا ىف تســامأ عرــيم قــروا طــوا  أثــروا فيهــا ومتولــوا مــا  وثــريا "
ملســتعريني ىف مناصــب الدولــة، هـــ( يفســأ لألســبان ا273 – 238األمــوى حممــد بــن عبــد الــرمحن )

ويعني "قومس بن أنتنيان" متوىل مجع الضرائب من أهل الذمة واتبا له يدير ش ون الدولة، واسـتعفاه 
من العمل يوم األحد، فةعفاه وأعفى مجيع املوظفني، حت يستطيع املسيحيون مـنهم الصـالة ىف هـذا 

  (.14)اليوم بكنائسهم. 
وضع اليهود والنصارى يف نرام امللة، وانترمت يف قواعد مةلوفـة. ويف الدولة العثمانية انترم 

يف نطـاق السـيادة العثمانيـة، وشـكلوا  1492واسـتقر العديـد مـن اليهـود املطـرودين مـن أسـبانيا عـام 
دائما جمموعة دينية عرقية منغلقة ابستمرار ووانـت هجـتهم لغـة الالدينـو املنحـدرة مـن الرومانيـة. وأمـا 

أعدادهم وبرية للغاية وخصوصا يف أعقاب الفتوحات العثمانيـة يف األاضـول. وقـد  النصارى فكانت
حتســن وضــع أهــل الذمــة يف اإلمرباطوريــة العثمانيــة بشــكل ملحــو  مــع التةســيس التــدرقي لدســتور 
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، فتحققت عناصر جوهرية لنرام امللـة مـع عناصـرها التقليديـة، إذ ألغـي يف 1839حديث منذ عام 
حات التمييــز القــومي بــني املســلمني وأهــل الذمــة الــذي حــدد احليــاة يف اإلســالم نطــاق هــذه اإلصــال

منــذ أوثــر مــن ألــ" ســنة، وصــارت هنــاث جنســية عثمانيــة للمــؤمنني ابلعقيــدة اإلســالمية واليهوديــة 
والنصرانية. ومقارنة ابلوضع يف أورواب فقـد حتـرر اليهـود تقريبـا يف الوقـت نفسـه، وسـقطت وـل القيـود 

 .(15)ل الذمة وجندوا واستطاعوا املسا ة نرر  يف حياة الدولة " ابلنسبة أله
وبناًء على هذا يكون واضحا متاما وضع أهل الذمة، ىف التاري  الطويل لإلسالم، فقد 
عاشوا يف أحوال هادئة. ولعبوا دورا مهما يف احلياة السياسية وا قتصادية سواء وانوا علماًء أو 

أرفع وأبي الوظائ" يف الدولة ووان هذا  إىلأموال، وارتقي بعضهم  أطباًء أو جتارا أو أصحاب
موضع نقاش عند املسلمني املتزمتني. حت وجدا مستشرقا أملانيا حجة هو "آدم ميتز" يشهد مثل 

   (.16)هذه الشهادة: "لقد وان النصارى هم الذين حيكمون بالد اإلسالمب " 

ألخريين، ولكن ذلت مل يكن بسبب سيطرة اإلسالم، ورمبا يا نوع من التعصب ىف القرنني ا
و  وضع أهل الذمة، وإيا بسبب تراجع احلضارة اإلسالمية وضع" شووة احلكام املسلمني، وز دة 
التدخل األجنىب، وخاصة األوروىب، إذ ابلقدر نفسه الذي تراجع به سلطان العثمانيني مطلع العصر 

إلسالمية لرعاية الدول األوروبية، ما أضا  بعدا مستحداث احلديث، طمأ النصارى ىف اجملتمعات ا
للتوترات الطائفية العارضة يف التاري  اإلسالمى والت حيصرها الباحث النصراىن اللبناىن جور  قرم 

 :  (17)بعوامل ثال  تبدو منطقية ومتفقة مع هذه الشهادات   –
 

ين تعـرض همـا الـذميون وقعـا يف عهـد : هو مـزا  ايلفـاء الش صـى، فـةخطر اضـطهادالعامل األول
التعصـــب والقســـوة. وىف عهـــد ايليفـــة احلـــاوم  إىلم[ ايليفـــة امليـــال بطبعـــه 861 – 821املتووـــل ا
 يف التصر  معهم بشدة.  إىلم[ الذى غ1021 – 985ةمر هللا ا

ارســه : هــو تــردى األوضــاع ا قتصــادية ا جتماعيــة لســواد املســلمني، والرلــم الــذى ميالعامةةل الثةةاىن
بعــ  الــذميني املعتلــني ملناصــب إداريــة عاليــة، فــال يعســر أن نــدرث صــلتهما املباشــرة اب ضــطهادات 

 الت وقعت يف عدد من األمصار. 
: فهـــو مـــرتبط بفـــأات التـــدخل األجنـــىب يف البلـــدان اإلســـالمية، وقيـــام احلكـــام أمةةةا العامةةةل الثالةةةث

التعـاون معهــم ضـد األغلبيــة املســلمة..  إىلســلمة األجانـب إبغــراء واسـتدرا  األقليــات الدينيـة غــري امل
مل حيجمــوا عــن اســت دام األقليــة القبطيــة ىف مصــر يف  –مبــن فــيهم اإلةليــز  –إن احلكــام األجانــب 
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أغلـــب األحيـــان ليحكمـــوا الشـــعب ويســـتنزفوه ابلضـــرائب. وهـــذه ظـــاهرة نالحرهـــا يف ســـور  أيضـــاً، 
ة أبنـاء األقليـات يف اجملـال ا قتصـادى أدت حيث أظهرت أحبا  "جـب" و"بوليـاث" ويـ" أن هيمنـ

م، وبني املوارنـة والـدروز 1860إاثرة قالقل دينية خطرية بني النصارى واملسلمني يف دمشق سنة  إىل
م. وهنايــة احلمـــالت الصــليبية قـــد أعقبتهــا، يف أمـــاون 1860م وســـنة 1840يف جبــال لبنـــان ســنة 

 الت تعاونت مع الغـازى.  –و سيما األرمن  –ية عديدة، أعمال  ر وانتقام ضد األقليات املسيح

  
ويعأ  سري مونتجمرى وات ةن وضع أهـل الذمـة ىف العمـوم وـان جيـدا ومل يكـن ابلوضـع  

الســــئ، ألن مــــا يدفعونــــه للحكــــام املســــلمني وــــان غالبــــا أقــــل ممــــا وــــانوا يدفعونــــه ىف ظــــل حكــــامهم 
محايتهم محاية فعالـة واجبـاً مـن أقـدس واجبا ـا. السابقني، وما أن الدولة اإلسالمية وانت تعترب أمر 

إ  أنه يتحف  على بع  أوضاعهم قائال : "وإن حرموا من أمور معينة. إذ مل يسـمأ هـم اب خـراط 
ىف سلت اجلند، أو الزوا  من مسلمات، وما وانت مناصب الدولة العليا عادة يف غري متناوهم. مـا 

نه مواطن من الدرجة الثانية، ويبدو أن هذا الشعور وان السـبب قد يشعر الذمي إزاء هذا احلرمان ة
 . (18)الرئيسي ىف ذلت اإلقبال املنترم عرب القرون من جانب املسيحيني على اعتناق اإلسالم" 

غري أن حتفرات السيد وات تبدو مغالية، ألن املوق" اإلسالمي من هـذه القضـا  الـثال   
مــن املســلمات قضــية عقديــة بــت فيهــا القــرآن فــال جمــال للجــدل  يبــدو منطقيــا متامــا، فقضــية الــزوا 

حوها إزاءها. أما قضية ايدمة ىف اجلي  فهى وذلت طبيعية وخصوصا ىف بي ة نرخيية وان للعقيـدة 
الدينية الو ء األورب، ومل تكن رابطة "الوطنية" احلديثة قد تعمقت فيها مبـا يكفـى ألن تضـمن الـو ء 

ياســــية مــــن قبــــل األقليــــة امل الفــــة لألغلبيــــة أو للحكــــام ىف الــــدين، فــــاملوق" الكامــــل للجماعــــة الس
اإلســالمي هنــا وــان ابعــا مــن حاجــة عمليــة ولــيس مــن تصــورات عنصــرية، بــدليل انــه قــد تغــري بعــد 
ذلــت، حينمــا تعمقــت رابطــة الوطنيــة ىف اجملتمعــات اإلســالمية، فســمحت للم ــالفني ىف الــدين مــن 

نودا بل وقادة. وىف مصر احلديثـة وـان األقبـاط حاضـرين بقـوة ىف نضـا ت أبناء الوطن ةن يكونوا ج
احلروــة الوطنيــة مــن أجــل التحــرر مــن ربقــة ا حــتالل الربيطــاىن ، ومــا وــانوا حاضــرين بنســبة متثــيلهم 
العادية ضباطا وجنودا ىف أقسى حروب، وأبرز انتصارات مصر والعرب املعاصرة وهـى حـرب أوتـوبر 

كن أن نعـده امتـدادا لتقليـد مصـري أيـوىب عريـق، حينمـا حـارب عيسـى العـوام م. فيما مي1973عام 
املســيحى العــرىب ىف جــي  صــالح الــدين، بــل قائــدا مــن قــواده الكبــار ضــد الصــليبيني الــذين يــدينون 

 بد نته.
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وأمــا فيمــا خيــص مناصــب الدولــة العليــا، فهــى األخــرى قضــية لــيس فقــط طبيعيــة، بــل وأيضــا 
مرتبــة احلكــم أو القيــادة العســكرية العليــا  إىلر اليــوم، إذ لــيس متصــورا أن يصــل دميقراطيــة حــت مبعيــا

أاس خمــــالفون ىف العقيــــدة، أو حــــت ىف املــــذهب، لعقيــــدة أو مــــذهب األغلبيــــة ىف اجملتمعــــات الـــــت 
يعيشون فيها. فحت ىف حال إجراء انت ـاابت حـرة نزيهـة مبعيـار الدميقراطيـة الليرباليـة، يكـون متصـورا 

ز األغلبيـــة ملمثلـــى عقيـــد ا أو مـــذهبها. ولعـــل هـــذا هـــو مـــا يفســـر ويـــ" أن دميقراطيـــة عريقـــة،  احنيـــا
والدميقراطيــة األمريكيــة، مل تشــهد طيلــة قــرنني وثلــث القــرن   نقــول زعيمــا مســلما، أو يهــود  رغــم 
حضــور الــد نتني ىف اجملتمــع األمريكــى، بــل نقــول زعيمــا واثوليكيــا اللهــم ســوى جــون وينــدى الــذى 

رــل اســتثناءا ىف التجربــة األمريكيــة الطويلــة، حــد  ىف ذروة املــد العلمــاىن، وىف قلــب ثــورة احلقــوق ي
 املدنية.  

 ة التفتح الثقاىف على اآلخر الديىن3

علـــى الصـــعيد الثقـــاىف، فـــتأ اإلســـالم أمـــام "اآلخـــر الـــديىن" ابب اإلســـهام يف بنـــاء حضـــارته 
اإلغريـــق  –الثقافيـــة الســـابقة، الـــت قهرهـــا الغـــزاة  اجلديـــدة، بعـــد أن اســـتوعب اإلســـالم وـــل املواريـــث

وتـــرجم املســـلمون علومهـــا وفنوهنـــا، فكـــان اإلحيـــاء اإلســـالمى لعلـــوم وفنـــون وفلســـفات  –والرومـــان 
مــــدارس "اإلســــكندرية" و"إنطاويــــة" و"نيســــابور" وغريهــــا، األمــــر الــــذى جعــــل احلضــــارة اإلســــالمية 

الدولـة اإلسـالمية، الطـور اجلديـد حلضـار م الوطنيـة اجلديدة، ابلنسبة لشعوب البالد الـت دخلـت يف 
والقومية، الت بنوها مع املسلمني يف ظالل مرجعيـة اإلسـالم، فةصـبأ هـذا "اآلخـر الـديىن" جـزءاً مـن 
"الذات" القومية واحلضارية، مع بقاء التنوع الديىن حقا مقدساً من حقوق الضمري،   سلطان عليـه 

 . (19)، و  ميكن أن يتةتى تدين حق مع أى لون من ألوان اإلوراه إ  د، ألن الدين د وحده

وحبكم ما بثه اإلسالم ىف العرب من شغ" ابلعلم واملعرفـة أخـذوا يتعرفـون منـذ اسـتقرارهم ىف  
البالد الت نزلوا فيها عقب الفتوح على وجوه من هذه الثقافة، ووان وثريون من أهل الذمة من محلـة 

احمليط العرىب وأخذوا عن العرب ثقـافتهم األدبيـة، ومـا  إىلوقد تعربوا وانتقلوا بثقافتهم  الثقافة اهيلينية
أخــذ العــرب عــنهم ثقــافتهم اهيلينيــة، وبــذلت بــدأ التعــاي  الفكــرى بــني أهــل الذمــة واملســلمني. ومل 

نــني يلبــث املســلمون ىف النصــ" الثــاىن مــن القــرن األول اهجــرى أن طلبــوا مــن بعــ  أهــل الذمــة املتق
للعربية أن يأمجوا هم وتبا حتمل بع  العلوم األجنبية، على حنو ما صنعوا يالد بن يزيد ابن معاويـة 

للهجرة، إذ يقول اجلاح  ىف وتابه "البيان والتبيني" : "هو أول من ترمجت له وتب  85املتوىف سنة 
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يـاء والطـب" ووـان بصـريا النجوم والطب والكيمياء". ويقول ابن خلكان: "لـه وـالم ىف صـناعة الكيم
هبذين العلمني متقنا هما، وله رسائل دالة على معرفته وبراعته. وأخذ الصـناعة ـ أى الكيميـاء ـ  عـن 
رجــل مــن الرهبــان يســمى مر نــوس ووــان راهبــا روميــا، ويالــد فيهــا ثــال  رســائل. وخالــد ومر نــوس 

 إىلا التعـــاي  أخــذ يتحـــول ســـريعا رمــزان قـــو ن للتعــاي  الفكـــرى بــني املســـلمني وأهــل الذمـــة. وهــذ
لطلــب خالــد ترمجــة بعــ  مــا عنــدهم مــن وتــب الفلــت  –ومــا رأينــا   –اســتجابة بعــ  أهــل الذمــة 

والكيميــاء والطــب، ولــيس ذلــت فحســب، فــإن مر نــوس علــم خالــدا هــذه العلــوم، وقــد ذوــر ذلــت 
 . (20)خالد ىف إحدى رسائله 

ســلمني ىف عهــد هــارون الرشــيد، إذ أنشــة وينشــط هــذا التعــاي  الفكــرى ألهــل الذمــة مــع امل 
لأمجة العلوم األجنبية مؤسسـة باهـا دار احلكمـة، وتعـاون فيهـا معـه وبـار السـر ن املسـتعربني الـذين 
حيســـنون العربيـــة، واختـــار لر ســـتها يوحنـــا بـــن ماســـويه، ووـــان طبيبـــا نســـطور  وضـــع بـــني يديـــه وت ـــااب 

ة الطبيـة مـن أنقـرة وعموريـة وبـالد الـروم وولفهـم بأمجتهـا، حيذقون الأمجة، وجلب هم الكتب اليوانيـ
و بـن ماســويه مؤلفـات وثــرية ىف الطـب وترويــب األدويــة. ووراء هـذه املؤسســة لعهـد الرشــيد مأمجــون  
وثـريون مثــل جربيـل بــن خبيتشـوع وبــري أطبائـه، إذ ألــ" وتبـا خمتلفــة ىف الطـب. ومعــىن ذلـت أن أهــل 

وتبا متعددة ىف العلـوم امل تلفـة. وعمـل وزراء   –ويؤلفون هم  –م العرب الذمة وانوا يأمجون إلخواهن
العربية من الرومية )الالتينية( واليوانية والفارسية واهنديـة، وقـد  إىلالرشيد: الربامكة على نقل العلوم 
أهـــل بغـــداد وتـــااب مشـــهورا ىف  إىلبطريـــرث اإلســـكندرية أن ينقـــل  إىلطلـــب حيـــىي بـــن خالـــد الربمكـــى 

العامل الفينيقى الزراعى الكبري، وهو وتاب عـاملى ىف   (Magon)زراعة عن الالتينية ولعله وتاب ال
بنقــل  –وأصــلهم مــن الفــرس  –الالتينيــة. وعــىن الربامكــة  إىلالزراعــة وغــراس األشــجار نقلــه الرومــان 

ر وعهـد أردشـري بـن العربية ىف أ مهـم مـن الـذخائر الفارسـية أمثـال بـُُزرمجهـ إىلالأا  الفارسى، ونُقل 
ابنـــه ســـابور، ووتــاب جاويـــدان خـــرد ىف صـــنو  اآلداب ومكــارم األخـــالق، ووتـــاب هـــزار  إىلاببــت 

املثقفـني  إىلأفساته، وهو أصل من أصول أل" ليلة وليلة. وومـا عـىن الربامكـة بنقـل الـأا  الفارسـى 
لد الربمكى أطبـاء اهنـد من العرب عنوا بنقل الأا  اهندى، إذ يقول اجلاح : "اجتلب حيىي بن خا

مثل منكه وابزيكـر... وقـد عملـوا ىف البيمارسـتان الكبـري ببغـداد، وسـرعان مـا اسـتعربوا، وشـارووا هـم 
وغــريهم مــن مســتعربة اهنــد ىف نقــل الــأا  اهنــدى وخاصــة ىف الطــب والعقــاقري، ومشــل نقلهــم قصــة 

 (.21)ة السندابد ووتبا وثرية ىف ايرافات واألبار أولعت هبا العام
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وبلغــت هـــذه املوجــة احلـــادة للتعــاي  الفكـــرى بــني أهـــل الذمــة واملســـلمني أقصــى غا  ـــا ىف 
مـا يشـبه معهـدا علميـا وبـريا خيتلفـون  إىلعهد املةمون بن الرشيد، إذ حـول دار احلكمـة ألهـل بغـداد 

ليــه يســةله إليــه، وأحلــق بــه مرصــدا فلكيــا مشــهورا. وملــا هــزم إمرباطــور بيزنطــة ىف بعــ  مواقعــه وتــب إ
إرســال بعثــة ختتــار طائفــة مــن وتــب العلــوم اليوانيــة القدميــة امل زونــة ىف بلــده، فاســتجاب إليــه بعــد 

بغــداد، وأخــذ املأمجــون عــن  إىلامتنــاع، فةرســل إليــه بعثــة محلــت مــا اســتطاعت مــن الكتــب اليوانيــة 
يــرة قــربص أرســل إليــه يعنــون بأمجتهــا. وملــا هــادن املــةمون صــاحب جز  –مــن أهــل الذمــة  –اليوانيــة 

يطلــب مــا حفـــ  عنــده مـــن الكتــب اليوانيـــة، ووانــت وتبــا لفالســـفة اليــوان فةرســـلها إليــه. وأوـــب  
العربيـة، ومـن أ هـم حيـىي بـن البطريـق  إىلعشرات املأمجني ينقلون ىف دار احلكمة أوثر هذه الكتب 

يمـاوس ألفالطـوان ووتـب أرسـطو ووان قيد الالتينية واليوانية، وتـرجم ملـن حولـه مـن العـرب قصـة ط
ىف الـــــنفس واحليـــــوان واألاثر العلويـــــة ووتـــــاب الـــــأ ق ىف الطـــــب جلـــــالينوس، وترمجـــــت حين ـــــذ وتـــــب 

 .(22" ) املوسيقى إلقليدس

ســـياقات اليكشـــ" دميـــأي غـــونس أســـتاذ األدب العـــرم يف جامعـــة "ييـــل" األمريكيـــة عـــن و 
ةـــازا مـــذهاًل، إ ابعتبارهـــا لوجيـــة حلروـــة الأمجـــة هـــذهطـــر ا جتماعيـــة والسياســـية واإليديو األالتارخييـــة و 

 اوظـاهرة اجتماعيــة شـاملة  وانــت تسـاندها خبــة اجملتمــع العباسـي بكاملــه: "ايلفـاء واألمــراء وموظفــو 
وم دعمهـــا بت صـــيص مبـــالن  ،الدولـــة والزعمـــاء العســـكريون والتجـــار وأصـــحاب املصـــار  والعلمـــاء

تابعتها وفق منهجية حبث صارمة وضبط فيلولوجي دقيـق مالية ض مة عامة وخاصة، ووذلت متت م
علـــى أســـاس بـــرامج مســـنود امتـــد عـــرب أجيـــال. وهـــو يعكـــس، يف هنايـــة املطـــا ، موقفـــاً اجتماعيـــاً 

لـم يكـن الـربامج نتيجـة اهتمامـات ش صـية فووذلت جو الثقافة العامـة يف اجملتمـع العباسـي املبكـر، 
نعكـس يف بنيتـه وإيديولوجيتـه املأتبـة علـى إمـع احلـديث ومـا اجملتهـذا حاجات وإيا وليد  أو عشوائية

ووـان الرعـاة عـرابً  ،ثنيـة والقبليـة واللغويـةذلت، وجرى عملها عرب مجيع ايطـوط الدينيـة واملذهبيـة واإل
وغــري عــرب ومســلمني وغــري مســلمني، ســن ة وشــيعة وقــواداً عســكريني ومــدنيني وجتــاراً ومــالث أراض" 

(23.)  

: ان قســماً وبــرياً مــن أوهلةةاروــة هــذه احلساســية هيــةت  نطــالق أالثــة عوامــل وحيـدد غــونس ث
: ان الدولـة القائمـة واثنيهةال الفة العباسية وانـت عرفـت اهيلينيـة مـن قبـل، الت خضعت لاألراضي 

مل تكن تُعىن ابيالفات املذهبيـة املسـيحية الـت وانـت تقيـد احلروـة الفكريـة يف اإلمرباطوريـة البيزنطيـة، 
: أن بغــداد، العاصــمة اجلديــدة، وانــت متحــررة مــن ا رتباطــات العصــبية والقبليــة. ومــا حيــدد واثلثهــا
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أ م املنصــــور حيــــث فــــتأ الطريـــق لأمجــــة بعــــ  أعمــــال أرســــطو وبطليمــــوس منــــذ اجتاهـــات تطورهــــا 
 بقـراط وجـالينوس. وجـاء املهـدي مضـفياً الصـفة اإلسـالمية الـت رأى مـن األوىل أن ترتكـزأوأقليـدس و 

تبـاع الـد ات، ومثـل هـذا النـوع أواتبـع أسـلوب احلـوار واملناقشـة العقليـة مـع  ةعليها إيديولوجية الدول
فرض ترمجـة مـاسـاليب الالزمـة لـذلت يف فـن احملاجـة وقواعـد املنـاظرة من احلوار وان يقتضـي معرفـة األ

اسـتجابة املــةمون  إىلمث يصـل الباحـث  ختـدم هـذا الغـرض. عمـال أجنبيـةأعمـال يوانيـة وسـواها مـن أ
إزاء مســةلة الأمجــة والــذى أراد ان يكــون رأي ايليفــة الش صــي يف تفســري النصــوص الدينيــة واملبــين 

  ( .24)" على العقل، هو القول الفصل
وىف هذه املرحلة الت امتـدت حـت القـرن الرابـع اهجـري وميكـن تسـميتها بــ "مرحلـة ا نـدفاع  

أوثـــر تســـاحماً مـــع دوراً وبـــرياً يف أتصـــيل نزعـــة إنســـانية عقالنيـــة  لعبـــت الأمجـــةاحلضـــاري اإلســـالمى" 
نقلتـه مـن معـار  أثبتـت أن احلضـارة العربيـة حلقـة يف سلسـلة ممتـدة، ما فاآلخر، وأوثر استيعااب له، 

مبـــا يؤوـــد حضـــورها ايـــاص يف التـــاري . ومـــا وشـــفت  إليـــه وأن عليهـــا اإلفـــادة ممـــن ســـبقها واإلضـــافة
أن العقــل العــرم لــيس هــو العقــل الوحيــد يف املعمــورة اإلنســانية، وأن عقــو ً  عــن -ضــمناً  -الأمجــة 

أخرى سبقته وتروت له من اإلةازات مـا أفـاده، وأعانـه علـى التقـدم يف أفـق املعرفـة الـت   هنايـة هـا، 
امتالوها إ  ابلتعاون مـع اآلخـرين مـن السـابقني واملعاصـرين. ولـذلت أسـهمت الأمجـة  إىلو  سبيل 

 ىاملشـاروة يف املـريا  البشـر  على حنو غري مباشر يف دعم حضور ا جتاه اإلنساين الـذي اقـأن مبعـاىن
وهـو التحــول الثقـاىف الــذى يرصــده  ( .25)"" وضـرورة اإلضــافة إليـه علــى سـبيل "تتمــيم النـوع اإلنســاىن

لتزمــوا ام املســلمني ابلــرغم مــن أن احلكــاريتشـارد فليتشــر ىف مســار العقــل العــرىب ـ اإلسـالمى قــائال : "
مل يبدوا اهتماما   ، فإهنمغالبا تعاليم القرآن يف احأام أهل الكتاب يف املراحل األوىل من عصر الفتوح

هنــم أدروــوا فائــد م وــدافعي ضــرائب )اجلزيــة( ويف أوبــريا بثقافــات غــري املســلمني اياضــعني هــم مــع 
امل الغـرم مـن ثقـتهم الكبـرية ابلـنفس واعتبـارهم دارة. وقد نبع انعـدام اهتمـام املسـلمني ابلعـجما ت اإل

أن لــيس هنــاث الكثــري ممــا ميكــن تعلمــه مــن حضــارة الغــربيني. وبــدأ هــذا الوضــع يف التغــري مــع انتقــال 
حيـــث أبــدى احلكــام اجلــدد انفتاحـــا علــى الثقافــات اإلغريقيـــة  762بغــداد يف  إىلعاصــمة ايالفــة 

ني واهنــد. وبــدأ املســيحيون يف ســورية ومشــال العــراق بأمجــة ثقــافت الصــ إىلوالفارســية القدميــة، إضــافة 
العربيــة. وشــهدت الكنــائس الشــرقية  إىلالســر نية، لتنتقــل بعــد ذلــت  إىلالنصــوص الفكريــة القدميــة 

وقتها عهدا من ا زدهار. وطـورت تلـت الكنـائس ثـروة مـن األدبيـات الدينيـة، مـن ضـمنها الصـلوات 
  (.26) " لتعبديةوالأاتيل واملواع  والنصوص ا
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مــــت الأمجـــــة حروــــة العقــــل ايالقـــــة الــــت اقأنــــت ةفعـــــال املقارنــــة بــــني املكتســـــب ومــــا دع  
واملــورو ، الوافــد واألصــيل، األمــر الــذي اقــأن مبنــاظرات وثــرية أســهمت يف حتريــت العقــول وتنشــيط 

  بعلـوم اآلخــر نبهـار الســاذ وضــع وـل شــيء موضـع املسـاءلة وعــدم اإل إىلبتــكارية، وأدت قـدرا ا اإل
اإلطـــار املرجعـــي للتيـــار اإلنســـاين العقـــالين يف هـــى املعـــار . وقـــد وانـــت هـــذه املســـاءلة  إىلالســـابق 

املعمــورة الفاضــلة الــت   تنغلــق علــى وــل أتويــد اهويــة وضــرورة أتصــيلها وانفتاحهــا يف الوقــت نفســه 
القـرن الثالـث اهجـرى :  على جنس أو عرق أو لغة أو دين أو ثقافة حيث أوـد اجلـاح  املعتـز  يف

من سبقنا، وأ يـة الكتـاب يف عمليـات التبـادل احلضـاري، ومـن مث ا نتقـال مـن مراحـل  إىل"حاجتنا 
املراحــل الكتابيــة الــت تزدهــر فيهــا النزعــات العقالنيــة اإلنســانية. وهــي النزعــات الــت مل  إىلالشــفاهية 

وأم حيان وابن رشـد وغـريهم مـن  ةسكوييك" عن أتصيلها فالسفة من أمثال الكندي والفارام وم
كــن الــذي ذهــب يالـذين محلــوا رايــة العقـل، ودافعــوا عنهــا ضــد تيـارات اإلظــالم ا ت  بــاعي النقلـي. ومل 

ث وجـدها، يـطلبهـا حيل العقالين لـدعوة "احلكمـة ضـالة املـؤمن" يداً عن منطق التةو يه الكندي بعيإل
ن يعلو هبذا الطـابع علـى تبـايملشأث للعقل اإلنساين، و ؤود الطابع ايذلت ألن منطق الكندي وأقرانه 

 ( .27) ات واختال  العقائد" الد
وىف املقابــل مهــدت الصــالت التجاريــة والتواجــد السياســي يف أســبانيا وصــقلية، الطريــق أمــام 

هـا صـالت الثقافة العربية األرفع شةا، للتوغل تدرقاً يف أورواب الغربية. ورغم أن أورواب الغربية وانت 
ابإلمرباطوريــــة البيزنطيــــة، فقــــد نقلــــت عــــن العــــرب أوثــــر ممــــا نقلــــت عــــن البيــــزنطيني حــــت أن الســــري 
مــونتجمرى وات يؤوــد: " أن املســيحيني ىف األنـــدلس قــد تبنــوا وافــة أوجـــه ثقافــة احلكــام العـــرب إ  

، 854. ومثــة فقــرة وتبــت عــام Mozarabsفيمــا خيــتص ابلــدين، لدرجــة أهنــم عرفــوا ابملســتعربني 
ووثــرياً مــا يستشــهد هبــا، يشــكو فيهــا أســق" ألفــار مــن أن شــباب الطائفــة املســيحية قتــذهبم الشــعر 

.  وقـد ظهـر أثـر هـذا (28)" العرم لدرجة أهنم أغفلوا دراسة اللغة الالتينية، وأقبلـوا علـى دراسـة العربيـة
اآلداب ىف  إىلا التـةثري منـه التةثري اللغوى والثقـاىف ىف فـن املوشـحات ىف األدب األسـباىن وانتقـال هـذ

فرنســا واةلـــأا وأملانيــا مـــع مـــا وــان يصـــحب أغانيـــه مــن املوســـيقى األندلســـية العربيــة. ومـــا ترهـــر ىف 
األسـبانية ىف عهـد امللـت اإلسـباىن  إىلحلروة الأمجة الكبرية مـن العربيـة  –مساعدة مسلمى األندلس 

وــربى لأمجــة القــرآن الكــرمي والفكــر العــرىب   مؤسســة إىلألفونســو العاشــر الــذى أحــال مدينــة طليطلــة 
وعلوم العرب، وأنشة ىف مدينـة مرسـية مث ىف مدينـة أشـبيلية مدرسـة أعانـه فيهـا وىف مؤسسـته بطليطلـة 
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علمـاء مســلمون استشــعروا تســامأ ديــنهم ونقلــوا لــه وليلــة ودمنــة  بــن املقفــع وقصصــا عربيــة خمتلفــة، 
 ( .29)لت". غري وتب علمية وثرية ىف الفلت وغري الف

أما عن اليهود الذين حتسن وضعهم بعد الفتأ العرم، فقد تقبلوا هم أيضًا الثقافة      
السائدة ىف ول شؤوهنم إ  الدين. وبدأ حروة بعث الدراسات التلمودية، وسرعان ما أصبحت 

نت تستلهم مروزا للدراسات العربية. ورغم أن هذه الثقافة السائدة وا –برضا املسلمني  –األندلس 
اإلسالم بصفة أساسية، فإن عناصرها اإلسالمية أو العربية امتزجت بعناصر أيبريية. ويرجع السيد 

: " أن الكثريين من إىلوات ضع" أتثري ا ختال  يف الدين خصوصا بني املسيحيني واملسلمني 
على األقل ىف  –ًا املسلمني واملسيحيني وان هم أقارب يدينون بدين غري دينهم، وأن الكافة تقريب

وانت قد تلقت املدنية السائدة ابلقبول التام. ورغم أن هذه املدنية يف بع  نواحيها    –املدن 
وانت مدنية "إسالمية"، فقد وانت األفكار الدنيوية العربية أظهر وأغلب من األفكار الدينية 

على هام  هذه املدنية  البحتة حت أواخر القرن العاشر. وابلتا  فلم يكن أول ت الذين حييون
وهنا يعأ  سري   .(30" )يعتربوهنا دينية يف جوهرها، و  وانت معارضتهم ها معارضة دينية

ةأ يف استيعاب األفكار  –على أساس من املفاهيم العربية  – مونتجمرى وات ةن اإلسالم
تقدم نفسها للعقول  أن –على أساس من املفاهيم اليوانية  –اليوانية، بينما فشلت املسيحية 

الشرقية، فيقول: "أهنا حلقيقة معروفة جيدا أنه فيما بني القرنني التاسع والثاىن عشر للميالد قبل 
الوسط الثقاىف والفكرى اإلسالمي وثريا من الفلسفة اليوانية والعلوم اليوانية. غري أن اإلسالم ىف 

خصوصا "الأاجيد  اليوانية" واإلةازات الوقت نفسه، قد أ ل الكثري من الثقافة اليوانية، 
الكربى يف اييال الشعرى" فلم يقبل اجملتمع اإلسالمي من الثقافة اليوانية إ  ما هو مناسب 
وموائم لنسيج احلياة اإلسالمية، فمع مرور الوقت متحورت حياة اجملتمع اإلسالمي حول القرآن 

ومن مث فليس صحيحا أن املسلمني قد عاشوا  .(31) الذى تبوأ مكان املروز أو القطب أو احملور
على النقل عن اآلخرين، وإن وانت احلضارة اإلسالمية قد خضعت للقانون العام احلاوم للتفاعل 

العامل احمليط هبم حاملني معهم من جزير م  إىلأو حت "للتوار  احلضارى". فقد خر  املسلمون 
تغيري ول ما هو  إىله البذرة مل تكن تعىن أو  د  بذرة حتضرهم اياصة هبم و  شت، ولكن هذ

 األمام.  إىلتطوير املشأث احلضارى ودفعه خطوة  إىلحميط هبا، بقدر ما وانت  د  

وعلى صعيد هذا املشأث حيث تقبع العلوم الصرفة والفلت والر ضيات والطبيعة والطب 
اعتماد قانون تراوم ايربة، واإلضافة  إىل –بشكل عام  –وعلوم احلياة .. وحيث تنحو احلضارات 
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ما قدمه اآلخرون، وان على احلضارة اإلسالمية أن تعتمد القانون نفسه فحققت قفزات نوعية،   إىل
يعأ  هبا برارد لويس ـ مرة أخرى ـ فيقول: "بعد أن ور  اإلسالم معرفة الشرق األوسط القدمي 

إليها عدة ابتكارات مهمة من ايار ، مثل  ومهاراته، واستوعب ترا  اليوان والفرس، أضا 
است دام الورق وصناعته من الصني، ونرام األرقام العشرية من اهند، ومن العسري أن نتصور 
لألدب احلديث أو العلم وجودًا دون هذا أو ذاث، فلقد بدأ يف الشرق األوسط اإلسالمي إدرا  

عن القدماء، مث انتقلت هذه األرقام من الشرق األرقام اهندية ألول مرة يف علم احلساب املورو  
الغرب، حيث   تزال تعر  ابسم األرقام العربية. وأضا  الباحثون والعلماء يف العامل  إىلاألوسط 

هذا الأا  احلافل مسا ات ابلغة األ ية من خالل مالحرا ا وجتارهبم وأفكارهم"  إىلاإلسالمي 
(32. )  

سيس ايصوصية احلضارية لإلسالم وان لزاما على املسلمني وىف املقابل وعلى صعيد أت
أتسيس الش صية احلضارية بدءا من العقيدة، أى التوحيد، مرورا ابلشريعة وما تصوغة من فلسفة 

ومن مث   .النشاط الفكرى واألدىب أو الثقاىف عموماً  إىلأخالقية توازنية حتدثنا عنها سلفا، وصو  
اليواىن، وللأاجيد  اليوانية امجا عن الفارق بني العقليتني، حيث  وان إ اهم لل يال الشعرى

 الثنوية والتعددية.  إىلالتوحيد، والتنزية، بينما متيل العقلية اليوانية  إىلمتيل العقلية العربية 

     
 ة احلوار احلضارى والوضع التارخيى 4

موجز مفعم ابملعاىن نقاط  ىف وتابه "صناعة أورواب" يل ص وريستوفر داوسون ةسلوب
 إىلالتباين بني اييال الثقاىف اليواىن املتمحور حول الفلسفة، وبني اييال الثقاىف اإلسالمى املرتكز 

( وان هو إجابة الشرق على حتدى اإلسكندر، فقد أسس الدولة الدين، قائال : " أن حممدا )
رباطورية" أصبأ ها ثقافتها اياصة اإلسالمية الت سرعان ما اتسعت لتصبأ دولة وربى "إم

ولعل السؤال األوثر إحلاحا على الفكر اإلنساىن،  ( .33)وحضار ا املتميزة يف مواجهة اهيلينستية "
واألوثر إهاما لنا ىف هذا العمل وغريه، ينطلق من مثل هذه الصياغة احلدية لدى داوسون والت 

نتنجتون، لشرق خمتل" يواجه غراب مكتمال، شرق ةدها قبل ذلت عند وبلنج، وبعد ذلت عند ها
مت يبقى الشرق شرق، والغرب  إىليتصوره البع  "فناا"، وغرب حيلو آلخرين أن يعدوه "عاملا" ف

غرب، وبينهما ول التناقضات وليس فقط التباينات الت ميكن قبوها بل وتفهمها. وابختصار 
العامل الذى صاغه حممد "ص" أى الشرق العرىب ـ  مت تبقى املواجهة بني هذا إىلسؤالنا هو :  
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اإلسالمى، وذلت العامل الذى بذر نباته اإلسكندر األورب، أى الغرب األوروىب ـ األمريكى؟. لسوء 
احل  أن مثة منطق ثقاىف إقصائي يتحكم راهنا ىف هذه املواجهة على اجلانبني، يتةسس على 

 يتني ؛نرريتني زائفتني، أو ابألحرى عقدتني حضار 

يـرى الغـرب مـن منرـور "نرريـة املـؤامرة"  ويقـرن اإلمرب ليـة الغربيـة  ةة فالعةامل العةرىب اإلسةالم 
وجهــود التبشـــري املســـيحية، ورعايــة الغـــرب لقيـــام دولـــة إســرائيل الصـــهيونية، ابحلمـــالت الصـــليبية، ىف 

ضــــارى. إطــــار خطــــة غربيــــة ممتــــدة للســــيطرة علــــى اإلســــالم، وتعــــذيب أهلــــه، وتقــــوي  مشــــروعه احل
وتعـأ  وــارين أرمسـرونج ةنــه العــامل اإلسـالمى غــري خمطـئ يف ذلــت مبــدئيا: " فعنـدما وصــل اجلنــرال 

ـــــي  ـــــدما وصـــــل  1917القـــــدس يف عـــــام  إىلاللن أعلـــــن أن احلمـــــالت الصـــــليبية قـــــد اوتملـــــت، وعن
قـد ضريأ صالح الدين يف املسجد الكبري وصاح قـائال : " ل إىلدمشق، اجته قائدهم  إىلالفرنسيون 

عدا   صالح الـدينب " ووانـت جهـود التبشـري املسـيحية تـؤازر املسـتعمرين، وحتـاول تقـوي  الثقافـة 
اإلســالمية التقليديــة يف البلــدان املفتوحــة، ومــا حريــت الطوائــ" املســيحية احملليــة، مثــل املــارونيني يف 

 .(34)لبنان، بدور وبري   يتناسب مع حجمها يف إدارة البلد اياضع للحماية" 
وقــد حيــتج املســتعمرون ةهنــم وــانوا أيتــون ابلتقــدم والتنــوير، ولكــن هــذا الــزعم لــيس إ  مــن  

بقا  "نزعة التمروز األوروىب" الت شكلت تدرقيا منذ القرن الثامن عشر إيديولوجيا متكاملة ادعـت 
 بـل بوحدتـه عرب توليفات نررية وحتيزات علميـة تبلـن حـد التزييـ" بسـمو الغـرب عرقيـا ودينيـا وفكـر 

واســتمراريته منــذ بدايــة نرخيــه ابملعجــزة الفلســـفية اليوانيــة وحــت اآلن متمتعــا ابلطهــر املعــريف والنقـــاء 
نشــر مــا اعتربتــه رســالتها التحضــريية،  إىلالعنــ" وا حتقــار، ىف نزوعهــا  إىلالــت اســتندت و . العرقــي

علـى حنـو مـا وـان ىف اجلزائـر مـثال  حيـث   فـرض هيمنتهـا العامليـة، رغـم التكلفـة اإلنسـانية البالغـة إىلو 
وــــان املســــتعمرون الفرنســــيون ينقضــــون بوحشــــية علــــى وــــل مــــن حيــــاول املقاومــــة، ويشــــنون الغــــارات 

 ا نتقامية هذا الغرض. 
ويصـــور لنـــا املـــؤر  الفرنســـي املعاصـــر م . بـــود ريكـــور إحـــدى هـــذه الغـــارات قـــائال: "وحـــت 

شــجرة، وقتلــوا  18000رون ابيجــل ... إذ أحرقــوا حنــو جنــودا الــذين عــادوا مــن الغــارة وــانوا يشــع
النســـاء واألطفـــال والشـــيو . ووانـــت النســـاء أســـوأ اجلميـــع حرـــا إذ وـــن يتـــزين ابألقـــراط وايالخيـــل 
واألســاور الفضــية فــةثرن الطمــع فيهــا، ومل تكــن هــا مفــاتيأ مثــل مفــاتيأ األســاور الفرنســية بــل وانــت 

لـة، فـإذا وـربت الفتـاة ويـت أعضـاةها مل تـتمكن مـن نزعهـا، توضع حول املعاصم والكواحل يف الطفو 
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ومل يســتطع جنــودا أن حيصــلوا عليهــا إ  بقطــع أطــرا  النســاء وتــروهن يف قيــد احليــاة وقــد تشــوهت 
 (.35)أجسامهن" 

وحــت اليــوم تســتمر نزعــة التمروــز الغــرىب ىف تيــارات عنصــرية تســتبطن الثقافــة الغربيــة،   
عليه، وتطرح خطاهبـا إليـه  إىلاعل البناء مع العامل العرىب ـ اإلسالمى، بل تتعو  ترغب حقيقة ىف التف

ىف صـورة نصــوص مقدســة عليــه ا متثــال ملنطوقهــا، إذ رغــب ىف حــل مشــكالته "األساســية" الــت قــد 
مشـكالت أخـرى، ولكنهـا تكتسـب أ يتهـا فقـط ألهنـا متـس رةى  إىلتكون مشكالت اثنوية قياسا 

  شــت ىف أن اســتمرار خضــوع الــوعى الغــرىب ملنطــق هــذه النزعــة ســو  قعــل الغــرب أو مصــاحلة. و 
مــن هــذه الصــياغة احلديــة "شــرق ـ غــرب" أقنومــا راســ ا وهنائيــا، ومــن تلــت األزمــات املتفجــرة بــني 

حـوار طرشـان إذ  إىلالطرفني حلقة دائرية قابلة لتكرار   هنائى ألهنا جتعل أى حوار حضـارى أقـرب 
تعليميـــه يفـــأض أن يلقيهـــا الغـــرب/ املعلـــم علـــى املســـلم / التلميـــذ ليســـمعه فيهـــا  حماضـــرات إىلحتيلـــه 

أفكــاره الــت عليــه التكيــ" معهــا ليتةوــد لــه النجــاح / التقــدم وأ  فهــو اإلخفــاق، فيكــون الــرد العــرىب 
اإلسالمى هو نفسه، ولو عرب سيكولوجيا ابلغه التعقيد هو رد الطالـب الكـاره للمعرفـه والـذى يـراوح 

ما هو غري حمدد بذاته و  ميكن تعريفـه إ  بكونـه  إىلرف  قاعة احملاضرات أصال واهروب منها  بني
هـدم أعمــد ا "اإلرهـاب" وبــني احلضــور  إىلمـا هــو خارجهـا أو بعيــد عنهـا وأحيــاا نقيضـها الســاعى 
يـة مد اجلسور حيث إلقاء ايطب البالغ إىلاجلسدى هبا ولكن ىف غياب الذهن املكتش" الساعى 

حـــول قبـــول اآلخـــر مـــن قبـــل الن ـــب العربيـــة اإلســـالمية الناطقـــة ابســـم ثقافتهـــا دويـــا أتثـــري ىف وتلهـــا 
معلمه قاصدا النجاح   املعرفة ىف امتحـان  إىلاجملتمعية، هو نفسه حال الطالب الذى يلقى بسمعه 

ظـرو  تكـاد تلقيىن على سبيل إةاز اهد  الشكلى من الطقس املراوا الذى فرضته علـى الطـرفني 
تكون خارجة عن إراد ما معا بقدر ما تكاد تكون خاضعة لنرـام مسـتقل حتروـه العـادة ا جتماعيـة 

 لدى الطالب ىف وطنه أو العادة الثقافية لدى اجلماعة اإلنسانية ىف مواجهة مثيال ا. 

 

ضـارات" ، ىف املقابل، فريى العامل العرىب اإلسالمى من منرور نررية "صـدام احلوأما الغرب ة
الــت تفــأض ســعيا حثيثــا لــدى املســلمني "مجيعــا" أ  وانــت انتمــاءا م الوطنيــة، ومــواقعهم اجلغرافيــة، 
حنو ا رتطام ابلغـرب   لشـىء إ  لكـوهنم مسـلمني، ولكـون الغـرب "مسـيحيا" ىف منـزع، أو متقـدما 

نرـ ر هـا هـانتنجتون بدايـة  لدرجة تثري احلقد عليه ىف منزع آخر. وىف إطار هذه الرةيـة السـوداوية الـت
التســـعينيات املاضـــية، م تصـــور عـــامل مـــا بعـــد احلـــرب البـــاردة حمكومـــا بــــتحال" الكونفوشيوســـية مـــع 
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ســـبتمرب، وتوالـــت بعـــدها حلرـــات صـــدامية متـــةثرة  11"الفاشـــية اإلســـالمية"، ومـــا وقعـــت أحـــدا  
ة الرسـوم الدايارويـة، أو حماضـرة ابلنررية جعلتها أوثر ترويزا على اإلسالم على منوال ما وان من أزم

البـــااب بينـــديكتوس الســــادس عشـــر، حيـــث أراد التيــــار العنصـــرى ىف الغـــرب تكــــريس وصـــم اإلســــالم 
 ابإلرهاب، وحيث أراد العامل اإلسالمى حتدى هذا الوصم وا حتجا  عليه. 

 مـــن األعلـــى النســـبية هبقدرتـــ العـــرم لعاملنـــا ا عـــأا ابتـــداًء  يتعـــني علينـــا الســـياقهـــذا  ويف
 يعــي  ألنـه وذلــت ، األخـري القــرن نصـ" طيلـة السياســي العنـ" ظــاهرة إنتـا  علــي العـاملي املتوسـط
 بكـل يديةالتقل الروح ممانعة عن امجني وتوتر عراث من به تتسم وما احلديثة الروح إ  التحول مرحلة
 قبـــل األخـــرية معروتهـــا حتـــارب وهـــي السياســـية وتنريما ـــا، النفســـية وخمزوا ـــا، ا جتماعيـــة أبنيتهـــا
ولعـــل مرحلـــة . غـــريه مـــع أو الغـــرب مـــع تنـــاق  حتمـــي عـــن ولـــيس، متداعيـــة نرخييـــة وكتلـــة الــذبول

 إلنتــا  مصـدر أوــرب خالهـاظــل   قـرون ثالثــة مـن وألوثــر رب سـلفاالتحـول هــذه هـى مــا عاشـها الغــ
 الســادس القــرنني بــني األويل  وممتــدة مفصــلية ثــال  حلرــات يف وخاصــة العــامل يف السياســي  العنــ"
 .وفرنســا املانيــا بــني وخاصــة الــديين الحاإلصــ حــروب يف متجســدة الــدين إبهــام عشــر والســابع عشــر

 امللكيــات أغلــب  مــع النابليونيــة فرنســا حــروب يف متجســدة العلمانيــة القوميــة الفكــرة إبهــام والثانيةةة
 متجسـدة اإلسـتعمارية ةالتوسـعي النزعـة بضغوط والعشرين عشر التاسع بني والثالثة. احملافرة األوربية
 الرــــاهرة هــــذه إنتـــا  عــــن الغــــرب يتوقـــ" ، إذ ملوالثانيــــة األو  العــــامليتني احلـــربني يف خــــاص بشـــكل
 .القرن نص" قبل إ أساسي ـ وليس هنائى ـ   بشكل

 يفرضـــها وــربي مبســـ وليات ملــهحن فإننــا  علــى مســار التحـــديث، بســـبقه للغــرب نعــأ  وإذ
 تثريهـا الـت التناقضـات مـع تسـامأ من تتطلبه وما التحول عملية آ م حيث احلضاري مبشكلنا وعيه
 تيـارات مـع حتـال" عنـدما تضـ يمها يف أسهم ألنه فقط ليس السياسي، العن" ظاهرة رأسها وعلي
 مســ ول ألنــه ابألســاس ولكــن، ســقوطها قبــل الشــيوعية األخــري حلصــار القــرن ربــع يف الــديين العنــ"
 لنحـو العـرم السياسـي التطـور مجـد اإلسـتعمار ظـاهرة وعـرب ألنه  دوافعها بع  عن ونرخييا أخالقيا
 بعـــــد عليـــــه فـــــرض فلســـــطني، يف اإلســـــرائيلية الدولـــــة مث الصـــــهيوين لإلســـــتيطان مـــــهدع وعـــــرب، القـــــرن

ـــة عمليـــة وإابن ا ســـتقالل  العســـكرة مـــن أيـــاط إ  قـــاده دفاعيـــا ســـياقا، احلديثـــة الوطنيـــة بنـــاء الدول
 عجـل علـي تلفيقهـا م  هشـة مدنيـة ثقافـة أرضية علي امجيعه دارت وقومية يسارية بتجليات املوشاة
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العنـــ" السياســـى  إىل، قادتـــه بعـــد ذلـــت السياســـية واألزمـــات العســـكرية اإلنكســـارات ضـــغوط حتـــت
 امللتبس ابلدين، والناجم ىف احلقيقة عن "دول فاشلة" ىف قيادة جمتمعا ا وليس عن اإلسالم.

هــذا الســياق الــذى تــتحكم فيــه عقــدن / نرريتــا املــؤامرة ، وصــدام احلضــارات يصــبأ جتــاوز وىف       
الثنائيـة احلــادة " شــرق ـ غــرب" أمــرا صــعبا إ  مـن خــالل جهــود وبــرية وصـبورة وعميقــة إلةــاز أمــرين 

 متالزمني، وضروريني لنجاح أى حوار مستقبلى بني العاملني : 
أام املطلــــق للعقيــــدة ، وهنــــا يكــــون علــــى الطــــرفني ديــــىن ويــــتل ص ىف ا حــــ األمةةةةر األول 

املسيحى واملسلم أن حيـأم وال ـا اآلخـر ويتقبلـه حسـب فهمـه لذاتـه: " ألن التقـارب املنشـود، علـى 
صـــعيد األد ن، يبقـــى حمـــدودا حبـــدود، إذ يصـــطدم وـــل ديـــن منهـــا بنقـــاط جوهريـــة صـــلبة،   تطـــرح 

ل أى طــر  عنهــا أو يرضــي املســاومة عليهــا. وتلــت للمناقشــة للحســم فيهــا، أو مبعــىن آخــر   يتنــاز 
النقاط اجلوهرية هـى وـون املسـيأ ابـن هللا لـدى املسـيحيني، ووـون القـرآن وحـى هللا، وحممـد هـو أخـر 

 األنبياء لدى املسلمني.
وعلــى هــذا فــإن انتقــاد املســيحيني لإلســالم، وانتقــاد املســلمني للمســيحية ســو  يبقــى نقــدا 

أن يقدم معتنقى أى دين حيثيات موضوعية تؤود على أن دينهم أرقى مـن  ذاتيا صرفا. فمن املمكن
األد ن األخرى، وهذا ما حاولناه ىف هذا الكتاب ليس فقط ضد اهجوم الطاغي علـى حممـد "ص" 
واإلسالم، ولكن من قناعة نمـة بصـدق حممـد وعرمتـه ورسـول، وإبقابيـة اإلسـالم ومشولـه "وـنص" 

ارخييـة صـعودا وهبوطـا. ولكـن هـذه القناعـة رمبـا تبـدو واهنـة منطويـة علـى بغ  النرـر عـن التجربـة الت
أحكــام مســبقة مــن وجهــة نرــر معتنقــى األد ن األخــرى وخصوصــا املســيحيني الــذين قــد يتهمــونىن 
ابلتحيــز إلميـــاىن، وقــد يكـــون تصــورهم صـــحيحا رغــم حمـــاولت أن أوــون موضـــوعيا، ألن للموضـــوعية 

ان، الكـــامن ىف   وعـــى الباحـــث، والـــذى قـــد يفـــرض عليـــه رةيـــة حـــدود، وخباصـــة ىف مواجهـــة اإلميـــ
هــذا النــوع مــن اإلميــان  إىلخاصــة للحقيقــة قــد ترجــع جلــوهر تكوينــه، بــل قــد تكــون هــى الــت حفزتــه 

أصـال، مبعـىن أن ذوقـى "العقلــى" ايـاص وعمـق إميــاىن حبـريت علـى املســتوى الوجـودي، وحـىب لعالقــة 
، بــل وعــدم تصــورى ألى نــوع خمتلــ" مــن العالقــة مــع هللا، هـــو  مبدعــة وأفــق مفتــوح بيــىن وبــني هللا

عشق اإلسـالم وصـورة سـامية وشـفافة للعالقـة مـع هللا، مل أوـن ألومـن ةى ديـن لـو  إىلالذى حفزىن 
مل أجد مثاها. قد يكون هذا صحيحا وهو ابلفعل وذلت، ولكنه حقيقة وجودية داخلية   أسـتطيع 

أستطيع تصويرها متاما أو تبني حدودها، رغم أهنـا حتـروىن وتـتحكم ىف أن اقنع هبا أحدا، بل لعلى   
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على حنـو وامـل. فمـن السـهل علـى غـريى خصوصـا مـن معتنقـى ديـن آخـر أن يكـذبىن، و  أسـتطيع 
أمامـــه دفعـــا، ومـــا أســـتطيع أا أن أوذبـــه، فـــال يســـتطيع معـــى دفعـــا. وهكـــذا مهمـــا تعـــدد اإلميـــان، 

 وتباينت األد ن. 
يتعلـــق بطبيعـــة العالقـــة اياصـــة جــدا لـــيس فقـــط الروحيـــة، بـــل العقليـــة بـــني  ومثــة فهـــم مكمـــل

اإلنسـان وإميانـه، إذ قـد يكتشـ" املـؤمن ىف دينـه بعــ  أوجـه القصـور أو الثغـرات الـت مل يكـن يتمــىن 
وجودها من دون أن خيرجه هذا القصور عن إميانه طاملا أن مقتنع ابملكون املروزى فيه، وقـد قـد هـو 

غبــة والقــدرة، مــا يغريــه بنقــد هــذا القصــور، غــري انــه يستشــيط غضــبا لــو أن أحــدا مــن نفســه مــن الر 
معتنقى دين آخر تطوع هبذا النقد. وهنا تبدو العالقة بـني املـؤمن وعقيدتـه أشـبه بعالقـة األم بطفلهـا 
الذى قد يكون عابثا، أو مهمال، أو عنيفا، أو منطو ، أو غري ذلت من الصفات الت تستحق نقـد 

التـــوبي  والعقـــاب  إىلالكثـــريين ممـــن حييطـــون هبـــا، ورمبـــا جـــاوزت حـــد النقـــد  إىلم وشـــكواها منـــه األ
البدىن، غري أن هذه األم نفسها   تتصور ةى قدر أن يقوم احد عنها هبذه املهمـة املؤملـة، ولـو عنـد 
أدىن حـــد هـــا، فـــإذا مـــا تصـــاد  وحـــد  ذلـــت وجـــدت منهـــا غضـــبا، مل تكـــن لتتوقعـــه منهـــا، وهـــى 

شــاوية املتربمــة مــن طفلهــا. و  ميكــن لــت أن تفســر ذلــت إ  إبدراوــت جلــوهر العالقــة بينهــا وبــني ال
طفلها فهى عالقة وجودية ابلكامل، تقع داخل الذات   خارجها، ومن مث فـال موضـوعية جتـاه مثـل 

ن. هذه العالقة الت تكش" عن فطرية األمومة، وما تكش" عالقة اإلنسان بدينه عـن فطريـة اإلميـا
 فماذا يعىن هذا على الصعيد العملى ؟. 

يعىن هذا للجانب املسلم "أن يتقبل املسيحيني وما هم، غري واصم هم ةهنم مشروون وفـرة، 
حت وإن وانوا، من وجهة النرر اإلسـالمية، يـدينون بوحدانيـة متميعـة. ومـا يعـىن للجانـب املسـيحي 

الص خـار  الكنيسـة، ومـا يـزعم الفاتيكـان الثـاين أن يك" عن الزعم قـو ً وعمـالً ةن   ةـاة أو خـ
"أعلـى سـلطة للكنيسـة الكاثوليكيــة " ... مـا يفـرض علـى الكنيســة الكاثوليكيـة أن تتنـازل عـن مبــدأ 
رئيس لديها وهو أن   ني إ  األنبياء الذين تعأ  بنبو م. وذلت حت ختر  من حـال الشـيزوفرينيا 

م دينــا يهــدى لل ــالص، بينمــا تــرف  رفضــاً نمــا ا عــأا  الــذى قعلهــا ترتضــي أن يكــون اإلســال
هللا على ذلت الصراط احلني" الذى شقه نىب هللا إبراهيم، وسار عليه من قبل  إىلبنبوة حممد، داعيا 

تقريـر أن املسـلمني  إىلموسى وعيسى عليهما، ونبينا الصالة والسالم ... ومن املـةزق الـذى يـدفعها 
الكامـــل، لكنهـــا تغضـــي عـــن عمـــد، اإلشـــارة للقـــرآن ومبلـــن القـــرآن حممـــد  قـــب معـــاملتهم اب حـــأام

  ."ص"
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ولعـل هــذه الشــيزوفرينيا هــى الـت جعلــت حــوار الفاتيكــان مـع العــامل اإلســالمى لنحــو األربعــة 
عقــود، وحتديــدا منــذ ابدر الفاتيكــان ىف منتصــ" الســتينيات بفــتأ حــوار مــع مجيــع األد ن امل الفــة، 

عن نتيجة تذور، ومل يضع حدا أمام تنامى وجتذر الصـور النمطيـة املشـوهة عـن غري منتج، فلم يسفر 
اإلسالم والت توارثتها األعراق الثال  األساسية ىف العامل اإلسالمى: الأوي املورو  من القـرون بـني 
ايــامس عشــر والثــامن عشــر، والفارســى منــذ الثــورة اإلســالمية ىف إيــران، والعــرىب ىف ربــع القــرن ايــري 
وخصوصـــا بعـــد صـــعود تنرـــيم القاعـــدة وهيمنـــة صـــورة بـــن  دن.  وىف مقابـــل الفشـــل مـــع املســـلمني،  
وانــت النتيجــة الوحيــدة احلابــة حلــوارات الفاتيكــان حــت اآلن هــى مــنأ صــت الــرباءة مــن الكنيســة 

 عالقــة إقابيــة بــني الفاتيكــان وإســرائيل بعــد إىلالكاثوليكيــة لليهــود مــن دم املســيأ مــا فــتأ الطريــق 
الكنـــائس الربوتســـتانتية ىف شـــت جتســـدا ا  إىلطـــول جفـــاء، حيـــث وانـــت إســـرائيل و  تـــزال أقـــرب 

وخاصة اإلةليكانية واملنهجية والكالفينية واملعمدانية ومجيعها جعلـت مـن العهـد القـدمي املثـل األعلـى 
د اجلديــد، واجلــذر األصــلى لالعتقــاد املســيحى، وآمنــت بســفر دانيــال، ومــن مث بــرة  يوحنــا ىف العهــ

ومجيعها تعتقد ىف العقيدة األلفية والعودة الثانية سواء ليشوع "املسيأ اليهودى" أو ليسوع "امل لـص 
املسيحى" حيث تقبع إسرائيل ـ  ىف ولتا احلالتني ـ ىف قلب خطة الـرب لنهايـة التـاري ، ويعـود اليهـود 

 إىلمل تــار الـذى تبقـى عودتــه موقـع الشـعب ا إىلمـن جديـد، بعـد فاصــل طويـل مـن النبــذ وا زدراء، 
 أرض امليعاد ىف فلسطني، مث قيامه ببناء املعبد بشارة هذه العودة وبداية احلقبة األلفية السعيدة.  

: فهــو ثقــاىف ويـتل ص ىف ضــرورة جتــاوز نزعــة التمروـز الغــرىب حــول الــذات،  أمةا األمةةر الثةةاىن
ـ اإلســـالمى، مـــا يقتضـــى جتـــاوز مفهـــومني والتحلـــى بنـــوع مـــن التواضـــع ىف التعامـــل مـــع العـــامل العـــرىب 

هــو مروزيــة ا ســتثنائية اإلغريقيــة ىف التــاريأ الفلســفى، حــت أهنــا  أوهلمةةاأساســيني لــدى العقــل الغــرىب 
هـو املفهـوم  واثنيهمةاتصبأ اجلذر الوحيد لكـل عقالنيـة ممكنـة، فـال توجـد عقالنيـة أخـرى خارجهـا. 

سفة نقية خالصـة إذ مل يرفـدها مكـون ثقـاىف سـابق هـا،  العنصرى للثقافة والذى يتصور بقاء هذه الفل
وما مل يلوثها أى بناء فكرى   حق عليها، حت ولو وان العقـل العـرىب ـ وخاصـة ىف  تيـاره الرشـدى 

 إىلـ هو اجلسر الذى عربت علية تلت الفلسفة من الوعى األوروىب ما قبل اجلرمـاىن وقبـل املسـيحى، 
اىن، وما بعد املسيحى، حيث وان عصـر النهضـة فاحتـة عصـور احلداثـة، الوعى األوروىب ما بعد اجلرم

وىف مقدمتـه وـان السـجال األشــد ىف الـوعى األوروىب بـني الرشـديني الالتــني وخصـومهم مـن معارضــيه 
ىف القــرنني الثالــث والرابــع عشــر، إذ  مــن دون جتــاوز هــذين املفهــومني ســو  يبقــى العــامل اإلســالمى 
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العقالنية الغربية، بل أيضا على ول عقالنية ممكنة، مبا قعـل احلـوار معـه  خارجا ليس فقط عن إطار
 غري ممكن أو غري جمد. 

ــــا  ــــذى قعلهــــا حبلــــى  إىلونلفــــت النرــــر هن التعقيــــد الكبــــري الكــــامن ىف ظــــاهرة الثقافــــة، وال
سـواء  إبمكانيات متناقضة، ألهنا تستبطن وجهان متقابالن رمبا واا  ا األصل لنزعتيها األساسيتني

 التوافقية، أو اإلستبعادية ؛ 

علـــم  إىل: موضـــوعى أو سوســـيولوجى يشـــتبت بعلـــم األنثروبولوجيـــا ويســـتند الوجةةة  األول     
ا جتماع وما هـو لـدى املدرسـة الفرنسـية بزعامـة دوروهـامي. والثقافـة لديـه يـط عـي  وأسـلوب حيـاة 

حـد وبـري  إىلور والش وص وتنتفى فيـه تسقط فيه الرموز على الوقائع مباشرة وتندمج فيه حروة الص
املسافة الفاصلة بني الرةى والسلوث. وهنا يصبأ فعل "املعاش" هو املؤسس لفعـل "التةمـل" ىف حيـاة 
البشــر إذا أن حــروتهم هنــا   تصــدر عــن رةيــة ســابقة ابلضــرورة، وإن أمكــن اســت الص هــذه الرةيــة 

 قد تقررت ىف واقعها التارخيى بشت جوانبه. من حروة اجلماعة اإلنسانية "القومية" بعد أن تكون 

هذا الوجه الثقاىف يهتم ابلقاعـدة ةوثـر مـن ا سـتثناء، ويلهـم عمليـة التقنـني اجلمعـى ةوثـر  
ممـا يغــذى النزعـة الفرديــة. ومــن مث فهـو الوجــه األصـلأ لبنــاء الكيــاات الكبـرية /الفوقيــة/ اجلمعيــة، أو 

متـع برةيـة توافقيـة علـى الصـعيد النرـرى، ونزعـة "تكامليـة" علــى لتحقيـق التعـاي  فيمـا بينهـا، ألنـه يت
الصعيد العملى إذ ينبع من املشأث اإلنساىن الذى تؤسـس لـه وحـدة اجلـنس البشـرى، ويتغـذى علـى 
التجربة التارخيية املشأوة الت متثل معينا   ينضب لل ـربة اإلنسـانية.  ولـذا فهـو الوجـه املهـيمن علـى 

ات الطـــابع اإلنســـاىن والكـــوىن، إذ رغـــم انطالقـــه مـــن روافـــد موضـــوعية وليســــت النزعـــات الفكريـــة ذ
 إىلمواقـــ" أوثـــر تســـاحما ونزوعـــا  إىلمثاليـــة، فـــان تفتحـــه للتجربـــة الواقعيـــة، وايـــربة البشـــرية، ينتهـــى 

 ا نفتاح على التاري  واآلخر.
ــأمةةا الوجةة  الثةةاىن   إىلابألســاس  "الســيكولوجى" ويســتند إىل: فــيمكن تســميته ابلـــذاتى/ املث

الـــنرم الفكريـــة املكتملـــة الـــت يتـــوفر هـــا الشـــمول والـــدين، أو الـــت تدعيـــه والفلســـفات املثاليـــة ذات 
الطــابع امليتــافيزيقى، واإليــديولوجيات السياســية الكــربى.  والثقافــة ومــا يراهــا هــى بنــاء عقلــى شــامل 

قيقـة إذا مـا حاولـت وونـت ونرام صارم لألفكار يفسر نفسه بنفسه، تستطيع أن جتد داخله وـل احل
أوثـــر " إميـــاا/ الـــدين، أو اعتقـــادا / الفلســـفة، أو ثوريـــة / اإليـــديولوجيا ".  ذلـــت أن احلقيقـــة لديـــه 
ليست خربة حية تكتش" ىف التجربة، بل رةية تصـدر عـن أتمـل ذاتـى سـابق علـى التجربـة. والتةمـل 

ه األعلــى بــوعى البشــر أنفســهم نفســه قــد يكــون فعــال إنســانيا خالصــا، أى إبــداعيا حمكومــا ىف ســقف

This file was downloaded from QuranicThought.com



وإهاما م الت جتدها ىف فكره فلسفية أو تعبري أدىب أو ىف أى من منتجات الـوعى. وقـد يكـون فعـال 
نـــص مقـــدس ابتـــداء وخيضـــع فقـــط لتفســـريات البشـــر عنـــدما  إىلأتويليـــا فقـــط  ينطلـــق مـــن أو يســـتند 

ةقـدار متباينـة مـن التفـرد وايصوصـية  حياولون أن يصوغوا  به ومن خالله رةاهم اجملتمعيـة والسياسـية
 حسب اجملتمعات اإلنسانية. 

وتبدأ مشكلة هذا الوجه عندما ينشغل فقـط بتةويـد مبـدأ ايصوصـية غـري مكـأ  ابملشـأث 
التعبري عن  إىلاإلنساىن مع اجلماعات املغايرة، إذ يتغذى على ما هو ذاتى، وفردى، ويسعى ىف هنم 

عــدة ألنــه ينبــع مــن الروافــد املثاليــة والعقيــدة الدينيــة، واملــذهب الفلســفى، ا ســتثناء ولــيس جتريــد القا
والــروح القوميــة، واإليــديولوجيا السياســية، ومــن مث تكــون املفارقــة ىف أن الفكــر الــذى ينبــع مــن روافــد 
مثاليــة أو روحيــة، فلســفية أو دينيــة، هــو الــذى ينــتج وعيــا حــد  اســتبعاد    يــتحمس للتعــدد، و  

 إىللتواصــــل مــــع ايصوصــــيات األخــــرى لصــــناعة ويــــاات أوــــرب وأوســــع. وهــــو قــــد ينــــزع يكــــأ  اب
نتـــائج نقيضـــة  إىلطموحـــات عامليـــة، وميتلـــت دعـــاوى رســـالية حبكـــم مثاليتـــه، ولكنـــه غالبـــا مـــا يصـــل 

تعدديـة الوســائل واآلليــات والـرةى ىف تبليــن ونشــر رسـالته، الــت   يتصــور  إىللطموحـه عنــدما يفتقــد 
ه هــو الـت توصــل إليهـا. ومــن مث فهـو يقــع ىف أسـر النرجســية الثقافيـة، علــى منـوال مــا هـا ســوى صـيغت

يســـود لـــدى التيـــار العنصـــرى  ىف الثقافـــة الغربيـــة والـــذى جتـــده وامنـــا خلـــ" جتـــارب دينيـــة وحضـــارية 
 ا. وقومية سلبية على منوال املروزية الغربية، وا ستعمار األوروىب، والعنصريتني: النازية والفاشية وغري 

التسـامأ، فقـد وجـد فصـيل ولـو حنيـ"  إىلوبرغم الروح العامليـة الكامنـة ىف اإلسـالم، ونزعتـه العميقـة 
من بني املسلمني يسقط على اإلسالم ىف مرحلة األزمة، فهمه وأتويله املنغلقـني، علـى حنـو مـا يسـود 

ثلــى أو طبيعيــة لتغيـــري لــدى التيــار الســلفى العــرىب ىف أشــد جتلياتــه تطرفـــا والــت تــرى العنــ" وســيلة م
 الواقع، أو بلوا احلقيقة.  

وظــــىن أن اإلدراث اإلقــــاىب لرــــاهرة "الثقافــــة" يثــــري ضــــرورة التكامــــل بــــني التعــــريفني "الــــذاتى  
واملوضــوعى" أو "الســيكولوجى والسوســيولوجى" ألن اإلحنيــاز املطلــق ألى منهمــا قــد يــؤدى إلهــدار 

مـــن خرب ـــا. فـــالتعري" السوســـيولوجى مـــثال إذا مـــا جـــزء مهـــم مـــن حكمـــة اجملتمعـــات اإلنســـانية أو 
تصـور عــدمى يفرغهـا مــن جوهرهــا   إىلأعتـرباه وحــده هـو املرجعيــة لتصـورا عــن الثقافـة قــد يصـل هبــا 

وإطار للتمايز بني األمم، والتنافس فيما بينها على النحو الذى حيفـز الوجـود البشـرى، وقعـل حليـاة 
ـــة التكامـــل فيمـــا بينهـــا عـــرب ا عـــأا  البشـــر معـــىن، وللثقافـــة حضـــورا ىف التـــ اري . بـــل ويتـــيأ إمكاني

ـــة التـــاري .  وىف املقابـــل فـــإن إطـــالق التعريـــ"  ابلتنـــوع الـــذى يثـــرى املشـــأث اإلنســـاىن، وحيـــرث جدلي
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"السـيكولوجى" يهــدر اجلــزء األهــم مــن خــربة اجملتمعـات اإلنســانية "التــاري " إذ   ميكــن احلكــم علــى 
ة أو العكـــس إ  مبقـــدار مـــا يثمــره ىف حروـــة الواقـــع لـــدى اجلماعـــة الـــت أى نرــام لألفكـــار ابلصـــالحي

متارســه، مهمــا وانــت جاذبيتــه اللفريــة أو هندســته العقليــة أو حــت نزعاتــه الفكريــة. فمــن دون معيــار 
الصــالحية العمليـــة والقــدرة علـــى التحقــق ىف الواقـــع يكــون هـــذا الوجــه الثقـــاىف اباب   للحفــا  علـــى 

ا نغالق والتقوقع ىف وهو  الزمان، وسراديب املكان، ما ميثل وصـفة  إىلئها، بل ايصوصية أو إثرا
 للت ل"، اهيت عن القطيعة والعداء مع اآلخر.

ولــذا فــإن احلاجــة تبــدو ملحــة لتحقيــق نــوع مــن التكامــل بــني املفهــومني يــوفر بــدوره مرجعيــة 
ع لــدى وــل ثقافــة إنســانية، ومــن مشــأوة تتةســس علــى اجلــدل اإلقــاىب بــني بنيــة العقــل وحروــة الواقــ

خالله تتمكن الثقافتني العربية والغربية لـيس فقـط مـن احلـوار معـا، ولكـن أيضـا مـن فحـص منتجـات  
وال منهما ىف الوعى وىف الواقع معـا، تصـحيحا للمسـرية وجتديـدا للتـاري . ففـى هـذا  اإلطـار الثقـاىف 

ـ بكل أتويـد ـ حتميـة منطقيـة مـن أى  التوافقى   يوجد مربر للحديث عن صدام حضارات   ميثل
للصــياغة احلديــة  "شــرق ـ غــرب" قبــل أن تتحــول نــوع، بــل ينفــتأ الطريــق واســعا أمــام جتــاوز خــالق 

 ثنائية أقنومية راس ة وهنائية.
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 :   عن العقل واإلميان ىف "دعوة" نىب اإلسالم .. خامتة

 رسالة من عرىب مسلم إىل احلرب الكاثوليكى األعظم!

 
علــى وجــداىن وعــرىب مســلم: أوهمــا  يــثقالنقداســتكم أن أعــأ  ةمــرين  إىل تىف بدايــة رســال أود ..

الـذى أنتجـه عقلكـم  لـذلت بـديل عقـالىنىف يـوذ   اإلسـالمى إمياهنا ديسجتهو عجز حضارتى عن 
 مــنأعلــى  مبعــدل السياســي العنــ" ظــاهرة إنتــا  ىف  اجمتمعا ــ تــورطهــو  واثنيهمــا. احلــديث الغــرىب

 ميـل أو ،معـاداة للعقـل ابملطلـق إىليرجـع ذلـت  هـل العقود األربع األخرية. ولكن ىفاملتوسط العاملى 
قد شعرم بعمق األمل الذى أصاب ول  أنكمأشت ىف   . ؟ىاإلسالم اإلعتقاد ىف العن" إىلغريزى 
طـالب جامعـة  أمـامواإلميـان"  العقل" عن األخريةبسطوروم العشر ىف حماضرتكم  ألقيتم عندمامسلم 

 السـلبية عـن اإلسـالم الصـورةمثل هـذه  هيمنةفقط ألهنا وشفت عن مدى  ليساألملانية،  رقينزبور 
مـــن إستشـــراق القـــرنني الثــــامن  املوروثــــة لتحيـــزاتاب ثقـــلامل الغـــرىبالعقــــل  علـــى" ص" الكـــرميورســـوله 

املسافة املناسبة منها وأنـتم تسـتعيدون مـا  علىألهنا وشت ةن قداستكم   يق"  بل ،والتاسع عشر
وقــائع عشــر حينمــا وانــت  الرابــعبيزنطــى ىف هنايــة القــرن  مرباطــوربالغيــة إل إســقاطاتيرســ ها مــن 

 ىف ماثلـــةتـــزال   احلـــروب الصـــليبية  وذوـــر تحـــرب اإلســـأداد   تـــزال تـــدور ىف إســـبانيا/األندلس، 
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عـــامل القـــرن احلـــادى والعشـــرين  إىل" صنبينـــا " استحضـــارمبقتضـــاها م  الـــتالصـــورة  وهـــى األذهـــان،
حممـــد، وـــالنىب  مـــع أن الرســـول الكـــرمي ألحقـــاداب ســـبتمرب وأجوائـــه القامتـــة احلبلـــى 11ةوزار  وحتميلـــه

 النزعـــة مقتضـــياتأن  بـــلواحلـــق، وايـــري.  ،احلـــب عـــاىنملوـــان مثـــا    ،مجيعـــا األنبيـــاءو الكـــرمي عيســـى 
 وفحصـنازمانـه، وبي تـه،  إطار  ىفالتارخيية، والنسبية الفلسفية تضعه ىف أبى مراتب النبوة لو أتملناه 

ىف  والنبــوة،صــوره املرهـ" عــن األلوهيــة، ىف نريــ  قومـه واإلنســانية، ومــا تضـع اإلســالم بت املتفــرد أثـره
 قلب الرةية احلديثة للوجود. 

ومـن  ،تعبـدالشرث حيـث األصـنام  نفققلب حياه جاهلية حيث   معرفة تذور، ومن  فمن   
 عبــد هللا بــن حممــد أتــى العبيــد، إبنســانية أصــال يعــأ   الغــد، و  امــرأةألهنــا  األنثــىفــ  ي ــد  جمتمــع
ألن هللا هـو الواحـد األحـد، والعلـم ألن  التوحيـدن وـل ذلـت، جوهرهـا  تق" علـى النقـي  مـ بدعوة
علـى اجملتمـع  ثورة حقاالعليم احلكيم، واملساواة بني الناس ألنه رهبم أمجعني، لقد وان اإلسالم  صفته

 والعقل اجلاهليني معا.
علـى التـاري  تعلـو  تكـاد" اسـتثنائيةمتكن الرسول الكرمي من بناء مجاعة إنسانية " الثورة وهبذه
ربـه القـرآن ووفـى، بـل متكـن  عـن" حممدفلم يبلن " احلى، الواقعقلب  من سطورةاإل وتشبهوهى منه، 

يتنـازل ألخيـه املكـى عـن أحـد بيوتـه  املـديىن وـان  حـتالقـرآن"   إنسـان" اجلديدبه من صنع اإلنسان 
اجلديـد  للـدين نصـرة هوأهلـمالـه  تـرثزوجاته للمهاجر الذى  إحدىاثنني، واألنصارى عن  امتلتلو 

تكـــاد تســـمو علـــى القـــدرة اإلنســـانية نفســـها لـــو مل يقـــم هـــذا الـــدين احلنيـــ"  متســـامية روحانيـــةبفعـــل 
 احلضـارة مقاربـةتلـت الـت مكنـت العـرىب البـدوى مـن  بشـرية،طبيعـة  أمضـى اهـاد  هـ صوغهاإبعادة 

التضـــحية لدرجـــة  بحـــورســـت   إذ أجيـــال ثالثـــة بعـــدزمامهـــا  امـــتالثواحـــد، و  جيـــل بعـــد اإلنســـانية
يبـدأ جبهـاد الـنفس و  ينتهـى إ  هبزميـة طواغيـت الشـر  الـذىالفداء، وأسرت ابملعىن العميـق للجهـاد 

 املقهورين. لدىوحترير إرادة اإلعتقاد 
حممــد  ةوتلــت أشــبه ابملعجــزة، فــإن حيــا  وجيــزةىف فــأة  وهــذه،  وارفــة حضــارة بنــاءأن  وبــرغم

" ص" فهـو حتـيط بنبوتـه أسـاطريدون  من الكربىنن التاري  العقل، وس ألحكام جتسيدا تبقى" ص"
بكونـه  إ  بعـدهاىف إنسانيته   يعلو على الناس ىف شىء قبل بعثته إ  بصدقه وأمانته، و   خالص

بكينونتــه، وإيــا لــدافع أخالقــى  يتعلــقمتيــز عــن النــاس فلــيس لــدافع وجــودى  إنرســول هللا الــيهم. و 
 يبلغــه ا  هللا، وإيــا ألن معصــوم مــن ايطــة   الــذىنــه قــد بلــن الكمــال يتعلــق بتمــام إميانــه، لــيس أل

خالصـاً حييـا  بشـرا بـلللبشر لـيلهمهم قبـل أن يـدعوهم، ولكنـه لـيس مقدسـاً  هللا أُعطاه ايوذج وونه
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مــثلهم، مث ميــوت فــال يبعــث ىف الــدنيا و  ينترــر وجــوده  وأممــن أب  ولــد حيــث ،مــع النــاس حيــا م
للمعــىن اإلهــى  حتقيقــاً  ثــوااب أو البشــر ملالقــاة احلســاب عقــااب وــلم حينمــا يبعــث  مــرة أخــرى إ  معهــ

 .        للوجود
 ىف البشــرىىف رفعتهــا مــع نضــو  العقــل  تتفــق  لأللوهيــةيطــرح اإلســالم رةيــة متســامية  وهنــا

بية الذى ليس ومثلـه شـىء واملنـزه عـن وـل بشـرية أو نسـ األحدالتاري ، فاد ىف ا سالم هو الواحد 
مؤوـداً علـى أن أى لـبس فيهـا مبثابـة شـرث  إبرازهـاالقـرآن الكـرمي ىف  يلـأأو نقص، وهى الصورة الـت 

فصــال  يكــرسومــا برمحتــه وــل ذنــوب البشــر مهمــا وانــت ثقيلــة إ  أن يشــرث بــه.   يغفــرابد الــذى 
األزل والغيــب، فــاد وحــده هــو ســيد امللكــوت مــن  الشــهادة عــاملىمطلقــا بــني الســماء واألرض، أو 

: خلـق فحيـاة، مث مـوت فبعـث والعـدمعلـيهم قـانون الوجـود  فيسـرى ايالئقاألبد، أما سواه من  إىل
ىف  سـواءمث خلود ىف اجلنة أو النار، وإن تراوحت التفاصيل داخـل هـذا القـانون الوجـودى  للحساب

 وسعة الرزق أو ضيقه. أوقصره،احلياة حيث طول العمر  مالبسات أوشكل ايلق 
 ترسـ  الـت" التوحيـدابرزا ىف الرةيـة اإلسـالمية للوجـود إبهـام عقيـدة " العقـل يتجسـد وهكذا

األبنيـة والقواعـد الـت حتكـم هـذا العمـل بشـرط  وتشـييدا بـداع  إىلوطموحها  حرية اإلرادة اإلنسانية
رى ىف هـذا ملعناها النهـائى مـن الرةيـة اإلميانيـة للوجـود الـت تـ القواعدواحد هو استلهام هذه األبنية/ 

 وعالقا ـا،إهيا يتنزل من السماء   ليحكم األرض بكل تفاصيلها: أبنيتهـا ومؤسسـا ا  قانوااملعىن 
التارخييـــة  واملمارســـةوأشـــكال تنريمهـــا ا جتمـــاعى والسياســـى إخضـــاعا هـــا، عنـــد التطبيـــق العملـــى 

الكـــون بغياهبـــا أو  يفســـد  الـــتلســـلطات قـــاهرة، بـــل ليلهمهـــا غـــا ت الوجـــود النهائيـــة واألساســـية 
 بــلهــا، أى لــإلرادة اإلنســانية، حريــة العمــل ىف ظلهــا والبحــث ىف ويفيــة اســتلهامها  نروــااحتجاهبــا 

تبغــى  بشــرية  ســلطةوأيضــا حمــررا هــا مــن وــل ســطوة أرضــية تــرف  هــذا اإلهــام واصــرا هــا علــى وــل 
ساســية حــت وإن تســأت هــذه القــوانني واســتلهام هــذه الغــا ت األ عمــلالفســاد ىف األرض بتعطيــل 
نفســـــها ىف قشـــــورها الباليـــــة أو قوالبهـــــا التارخييـــــة املتقادمـــــة توطيـــــدا  األد نهـــــذه الســـــلطات بلبـــــاس 

 للـــدين" العقلـــىهيمنتهـــا، إذ تتحـــدد هـــذه الغـــا ت النهائيـــة ىف ضـــوء اإلدراث " وترســـي الســـلطاهنا 
 األشـــكالواملتجمـــد عنـــد  للــدين" الفطـــرىواملتطــور ىف التجربـــة اإلنســـانية ولــيس ىف ضـــوء اإلدراث  "

 البدائية والقوالب التارخيية. 
إلهام احلضارة العربية الت  األساسى املصدرما جعل اإلسالم  هواإلدراث العقلى  هذا 

متاما من جدلية التطور ىف السياق الغرىب  العكسأخذت ىف الأاجع مع تباعدها الزمىن عنه، على 
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عن مصدر إهامها الديىن، فاملرحلة احلضارية التالية على  ارخيىالتحيث يت احلضارة مع التباعد 
مثلت أفو  للحقبة الكالسيكية، وبعد سقوط روما أمام وطةة  املسيحيةزمن قسطنطني وإستقرار 

الدولة البيزنطية  أن حت ،اإلهنيار إىل أقربوانت العصور الوسطى الباورة   اجلرمانية، اتاهجم
 إىللعربية، واملستبطنة لأا  الفكر اهيلينست ظلت حاضرة املسيحية قياسا ا احلضارةاملتفاعلة مع 

" مانزاورت" موقعةاألوروىب اجملزأ والبدائى رغم هزميتها الكربى أمام األتراث السالجقة ىف  الغرب
ضدها. وهو ما يشى بعالقة  الرابعةم حت أن حقده عليها قد ورطه ىف احلملة الصليبية 1071

 العقلالسياق العرىب/ اإلسالمى، وأخرى سلبية ىف السياق الغرىب/ املسيحى، بني الدين و  ىف قابيةإ
 .احلضارة /
 دخلتعلى صعيد العالقة بني التاري  واحلضارة فنجد العالقة معكوسة حيث  وأما   

الصليبية ىف  احلروب بدأتاحلادى عشر، وعندما  القرن بداية معاحلضارة العربية مرحلة الروود 
احلضارى بني عامل اإلسالم وعامل املسيحية إستمر لنحو القرنني،  التكافؤمثة نوعا من  وان  ايته،هن

 وأخذ ،وحنو النهضة األوروبية العربية، احلضارة ضداحلضارى رحلته اإلنقالبية،  املنحىنقبل أن يبدأ 
ىف السياق العرىب،  سلىبالممارسة نفوذه  ىفالتزامن التارخيى ـ احلضارى"  قانونتسميته بـ " ميكنما 

عملية إستبدال ملصادر اإلهام الغرىب من  تدرقيا شهدتواإلقاىب ىف السياق الغرىب يمس قرون 
العلم التجريىب املكرس  إىلىف األغلب"  األرثوذووسى /الكاثوليكىالدين املسيحى التقليدى "
وانية، واملستلهمة للنزعة الربوتستانتية، الكالسيكية للفلسفة الي ابلتقاليدللعقالنية احلديثة املوصولة 

الواسع  العاملىعرب الكشو  اجلغرافية، وهى العملية التارخيية املروبة الت أنتجت النرام  واملتمددة
 للحداثة.

أن نبـدى لقداسـتكم حتفرـا مبـدئيا علـى الرةيـة املتمروـزة شـبة القدسـية للـدور الـذى  هنا ونود
 ىفالـــت تســـقط مـــا وقـــع فيـــه مـــن تناقضـــات عديـــدة ســـواء مـــع نفســـه الغـــرب ىف هـــذه العمليـــة، و  لعبــه

التاســـع  القـــرنالصـــراع املريـــر داخـــل الكنيســـة نفســـها وحـــول العقيـــدة، أو بـــني الـــدين والسياســـة حـــت 
بيـان مـا  إىلحنتـا  هنـا  و عشر، أو بني الدين والعلم ىف القـرون الثالثـة بـني ايـامس والثـامن عشـر. 

ومحـاوم التفتـي  وحـروب   نفسـهن عنـ" سـواء داخـل غـربكم األوروىب تولد عـن هـذه التناقضـات مـ
والثانيــــة اللتــــني تغـــذن علــــى العنصــــرية النازيــــة  األوىل" األوروبيتــــنياإلصـــالح الــــديىن، وحــــت احلـــربني "

حيــث دار الصــراع األوروىب علــى إســتيطان العــامل اجلديــد لنحــو  اآلخــرينوالفاشـية، أو ابألخــص ضــد 
 إىلنليــني وصــو   لقــرننياإلســالمى  العــرىب شــرقهجنــوب العــامل القــدمي و  اللإحــتثالثــة قــرون، وعلــى 
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  يـــزال حـــت اليـــوم بـــه مصـــدرا لعـــذاابت شـــعبنا الفلســـطيىن، وإنســـانيتنا  الـــذىاإلســـتيطان الصـــهيوىن 
أجدد لقداستكم اإلعأا  ةن جتربتكم التارخيية احلديثة تبقـى ىف اجملمـل موضـع  ذلت وبرغم. العربية

 عــــنبــــل وطمــــوح التيــــار الفكــــرى الوســــطى الغالــــب بيننــــا، والــــذى نقــــل ىف القــــرن املاضــــى  تقــــديرا،
ول يوم عقااب له على   صفعاتكممن يتلقى  هو" التوفيقىمؤسساتكم ومعارفكم، غري أن هذا التيار "

وقلـــوب عمـــوم  عقـــولســـائغة للتيـــار املتطـــر  ىف الصـــراع علـــى وســـب  لقمـــةقعلـــه  اموقفـــه مـــنكم مبـــ
 قبل أن خيتطفكم.  خيتطفناحنو اإلرهاب الذى  هبم امجوحويزداد  ،لديهم أرضا سبيكفمواطنينا، 

هــذا  موقــدىف  زيتــاتســمحون ىل ابلقــول أن تصــرحياتكم األخــرية قــد ســكبت  قداســتكم ولعـل
 قادلنـا مـاحججـه  إىل وأضـفتم إلحـأاق،لومساحة أوسـع  اإلشتعال،التيار مينحه قدرة متزايدة على 

 وثـريونو قداسـتكم سـرا أنـىن  أخفى و  داء ديننا ابلضرورة فهل أنتم وذلت حقا؟.ليثبت أنكم أع هبا
  نرغـــــب ىف أن نصـــــدقهم، ولكـــــن وطـــــةة ضـــــغوطكم تـــــزداد علينـــــا وخاصـــــة مـــــن حيــــــويتكم  مثلـــــى

علــى إحــتالل بلــدان أخــرى، ومــا  ــدد ىف  إســرائيلوتســاعد  ،لنــابلــدان  عــدة تــلحت الــت" األمريكيــة"
وبـد  مـن  ،نـاالتعـاي  مع ىف كمرغبـتعلـى  دليـللتحرمنـا مـن وـل  اثلثة اندرعونة شديدة إبحتالل بل

بكـــم تعطـــون صـــكا فكـــر  لعـــدواهنا، واملشـــكلة إزاء قداســـتكم أوـــرب  إذاأن تقومـــون بكـــبأ مجاحهـــا، 
ةن اليمني األمريكى   حياربنا من أجل املسيأ بل من أجـل الـنفط  متعصبيناوأعمق، فنحن حناجج 

 حناججهم حول تصرحياتكم، وأنتم ائب املسيأ وحاوم الكرسى الرسوىل؟.وي"   ولكنوإسرائيل، 
 حـوار" بــتقـول أوسـاط قريبـة مـنكم ـ متحمسـني ملـا يسـمى  حسـبما تكونون قداستكم ـ  قد
 بـــنيأو الــرةى الوجوديـــة  العقيديـــةصــعيد الروـــائز  علـــىحقيقـــى  تقــاربعـــن حتقيـــق  لقصــورهاألد ن" 

غري أن دورا متزايد األ ية للحوار بني  الصعيد،الرأى على هذا  وكمأشار  ولعلىاإلسالم واملسيحية، 
هـــدم األخـــالق  إىلاألخالقيـــة اجلديـــدة، والـــت تســـعى  النزعـــةاألد ن مجيعـــا يرـــل قائمـــا ىف مواجهـــة 

ميثـل حتـد   مـااألخالقـى"  الشـذوذمـا بعـد الطبيعـة وابألدق " أخـالقالدينيـة الكالسـيكية، وأتسـيس 
ومســلم أمتـىن علــى قداســتكم رعايــة   أنــىنلوجــود اإلنســاىن ويسـتلزم تضــامننا معــا. ومـا  ىف ا هللاملروزيـة 

مــن دون نقــاش  وحيــأم نفســه،الدينية/الثقافيــة"  التعدديــةبواقــع " يعــأ حضــارات"  حــواردائمــة لـــ "
على معارضة أخالقية فعالة لإلرهاب، ولكـل نزعـات  املقابلىف  ويروز ،"اآلخرين ورموزوقيم  عقائد"
وان البااب العريم يوحنا بولس الثـاىن قـد أداهنـا مـن مـوقعكم نفسـه   الت اإلنساىنسيطرة على املصري ال

عنــدما حــاول الــرئيس بــوش أن قعــل منهــا حــراب صــليبية  العدوانيــة علــي العــراق احلــربعنــدما رفــ  
عبثـى، وال ـا اإلذعان ملنطق اإلرهاب العدمى، يشبه اإلذعان ملنطق اهيمنـة ال أن ذلتالرب.   ابسم
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جســدها  الــتوالتســامأ مثُــل احلــب  إىلالطريــق  ويســدعلــى املســتقبل اإلنســاىن  الثقيلــة براللــهيلقــى 
ومثــل الرمحــة والعــدل الــت جســدها نبينــا حممــد عليــه الصــالة والســالم. ، عليــه الســالمعيســى املســيأ 

قـــان للموقــــ" التكنولوجيــــا، والـــدومجا ســـيدان أمح وتتبـــدىيســـبق ســــي" التـــاري  حكمتـــه وهنـــا قـــد 
بينمـــا تـــنكم  احلكمـــة، الـــت صـــاغت معـــىن التـــاري    معـــا والـــدماراإلنســـاين ولـــه، صـــانعان للثـــراء 

يف روــن بعيــد لعلــه ثنــا  عقــول احلكمــاء أو حشــا  صــدور املــؤمنني  الطويلــة،وأهمــت مســرية تقدمــه 
  رمحـة   إنتقـام بلهيـب إنتقـام ونزعـات  ر لـن تتوقـ" قبـل أن تصـحو األد ن صـحوة العـاملليشتعل 
صـــحوة مراجعـــة   جمادلـــة فيصـــحو الضـــمري البشـــري طلبـــا للســـالم والعـــدل ورفضـــا للثـــةر  والفلســـفة
 . وبرواته وتلت هى املهمة الرئيسية لقداستكم. وسالم هللا عليكم ورمحته ،والرلم

 مت حبمد هللا                                                    
 م.2007نوفمرب،  20اإلثنني، الثالثة فجر القاهره                                
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 قائمة املراجع 

 
 أوال : الكتب املقدسة

ـ الكتــاب املقــدس، العهــد القــدمي، والعهــد اجلديــد، دار الكتــاب املقــدس مبصــر،القاهرة، اإلصــدار  1
 م.2008السابع، الطبعة األوىل، 

 .p. tعهد اجلديد، املروز العاملى لأمجة الكتاب املقدس، الطبعـة العربيـة املبسـطة، ـ اإلةيل .. ال 2

w  م.2005للأمجة والنشر، دار إلياس للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة 
 هـ.1416ـ القرآن الكرمي، دار املعرفة السورية، مطبعة رواىب ونضر، دمشق، املنطقة احلرة، طبعة  3
 

 عربيةلاراجع امل: اثنيا
أبــو الوليــد بــن رشــد، فصــل املقــال: فيمــا بــني احلكمــة والشــريعة مــن ا تصــال، حتقيــق د. حممــد  -1

 م.1999عمارة، دار املعار ، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
 .1955، القاهرة، 3أبو احلسن املاوردى: أدب الدنيا والدين، حتقيق مصطفي السقا، ط - 2
 .1987اإلسالم، الدار السعودية للنشر، جدة، طبعة  ـ أبو األعلى املودودى، مبادىء 3
 . 1987ـ أبو األعلى املودودى، حنن واحلضارة الغربية، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة،  4

ـــ أبــو األعلــى املــودودى، مفــاهيم إســالمية: حــول الــدين والدولــة، الــدار الســعودية للنشــر والتوزيــع، 5
 م.1997جدة، طبعة 

ســـن النـــدوى، مـــاذا خســـر العــامل ابحنطـــاط املســـلمني، دار القلـــم للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة ـ أبـــو احل 6
 م.2005السادسة عشر، القاهرة، 

، جمموعــة ـ اإلمـام أبــو حامـد الغـزاىل، ا قتصــاد ىف ا عتقـاد، طبعــة القـاهرة، مكتبـة صــبيأ، ضـمن 7
 بدون نري .

مــــة للكتـــاب، طبعـــة مكتبــــة األســـرة، القــــاهرة، ـ أمحـــد أمــــني، فجـــر اإلســـالم، اهي ــــة  املصـــرية العا 8
 م.2000

 د. أمحد حممود صبحي، الزيدية، الزهراء لإلعالم، القاهرة. – 9
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توفيق احلكيم، التعادلية .. مع اإلسالم والتعادلية، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل،  -10
 م.1983

املكتب املصرى احلديث، القاهرة، الطبعة توفيق احلكيم، نررات ىف الدين والثقافة واجملتمع،  -11
 .1979األوىل، 

د. توفيــق الطويــل، قصــة الصــراع بــني الــدين والفلســفة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، الطبعــة  - 12
 م.1979الثالثة، 
 م.2003ـ جور  قرم، شرق وغرب: الشر  األسطورى، دار الساقى، بريوت، الطبعة األوىل،  13
دد األد ن ونرــم احلكــم: دراســة سوســيولوجية وقانونيــة مقارنــة، طبعــة بــريوت، ـ جــور  قــرم، تعــ 14

 م.1979

 م.2003مجال البنا، اإلسالم والعقالنية، دار الفكر اإلسالمى، القاهرة،  - 15
 ـ مجال البنا، روح اإلسالم، دار الفكر اإلسالمى، القاهرة.  16

لـــة، دار الفكـــر اإلســـالمى، القـــاهرة، الطبعـــة ـ مجـــال البنـــا، اإلســـالم ديـــن وأمـــة ولـــيس دينـــا ودو  17
 م.2003األوىل، 

. 1980الدوتور حسن حنفى : الأا  والتجديد ، املروز العرىب للبحث والنشر، القاهرة   - 18
 .151، 123ص
ـــــة األةلـــــو املصـــــرية، القـــــاهرة، الطبعـــــة األوىل،  19 ـ د. حســـــن حنفـــــى، دراســـــات إســـــالمية، مكتب

 .125م، ص1981

ــــــة،  د. حســــــني -20 فــــــوزى النجــــــار، اإلســــــالم والسياســــــة، دار املعــــــار ، القــــــاهرة، الطبعــــــة الثاني
 م.1985
ـ د. حســـني فـــوزى النجـــار، الدولـــة واحلكـــم ىف اإلســـالم، دار احلريـــة للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة،   21

 م.1985وتاب احلرية، عدد سبتمرب 

ــــد حممــــد خالــــد، إنســــانيات حممــــد،دار املعــــار ، القــــاهرة، الط - 22 بعــــة السادســــة، خال
 م.2003
ـ رضــا هــالل، املســيأ اليهــودى وهنايــة العــامل: املســيحية السياســية واألصــولية ىف أمريكــا، مكتبــة  23

 م. 2000الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة األوىل 
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ـ د. رمســيس عــوض، اهرطقــة ىف الغــرب، دار نشــر ســينا ابلقــاهرة، وا نتشــار العــرىب ببــريوت،  24
 م.1997الطبعة األوىل 

ـ د. رضوان السيد، األمة واجلماعـة والسـلطة: دراسـات ىف الفكـر السياسـى العـرىب اإلسـالمى،  25 
 م.1984دار اقرأ، بريوت، الطبعة األوىل، 

د. راجــأ عبــد احلميــد الكــردى، نرريــة املعرفــة بــني القــرآن والفلســفة، املعهــد العــاملى للفكــر  - 26
 م.1992طبعة األوىل، اإلسالمى، ومكتبة املؤيد، الر ض، ال

د. زوـــــى ةيـــــب حممـــــود، جتديـــــد الفكـــــر العـــــرىب، دار الشـــــروق، القـــــاهرة، الطبعـــــة التاســـــعة،  -27
 م.1993
ـ د. زوى ةيب حممود ، املعقول والالمعقول ىف تراثنا الفكرى، الطبعة ايامسة، دار الشروق ،  28

 . 1993القاهرة ، 

 م.1988وق، الطبعة الثانية ، د. زوى ةيب حممود، قصة عقل، دار الشر  - 29

د. زوـــى ةيـــب حممـــود، ثقافتنـــا ىف مواجهـــة العصـــر، الطبعـــة الصـــادرة ضـــمن مكتبـــة األســـرة،   -30
 القاهرة .

د. زوــى ةيــب حممــود، حيــاة الفكــر ىف العــامل اجلديــد، دار الشــروق، القــاهرة، الطبعــة الثانيــة،  - 31
 م.1982

 م.2005ر الشروق القاهرة، الطبعة الثالثة، د. زوى ةيب حممود، حصاد السنني، دا - 32

 م. 1983د. زوى ةيب حممود، أفكار ومواق"، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األوىل،  - 33

 م.1983د . زوى ةيب حممود، موق" من امليتافيزيقيا، دار الشروق، القاهرة،  -34

 م.1960د . زوى ةيب حممود، الشرق الفنان، دار القلم، القاهرة،  -35
 .1980ـ د. زور  إبراهيم، املشكلة ايلقية، مكتبة مصر، القاهرة، الطبعة الثالثة،  36
 م.1987ـ د. زور  إبراهيم، وانط أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة، الطبعة الثانية،  37

 .1975سيد قطب، العدالة ا جتماعية يف اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، طبعة  - 38
ـ ســيد قطــب، خصــائص التصــور اإلســالمى ومقوماتــه، دار الشــروق، القــاهرة، الطبعــة الســابعة  39

 م. 2007عشرة، 

ـ ســعد ومــوىن، العقــل العــرىب ىف القــرآن، املروــز الثقــاىف العــرىب، بــريوت، والــدار البيضــاء، الطبعــة  40
 م.2005األوىل، 
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 م.2000، القاهرة، الطبعة األوىل،  د.شوقى ضي"، حممد .. خام املرسلني، دار املعار  - 41

 م.1996د. شوقى ضي"، عاملية اإلسالم، دار املعار ، القاهرة،  - 42

 .2000د. صربى أبو ايري سليم، نري  مصر يف العصر البيزنطى، القاهرة،  - 43

 م.1998ـ  د. طه حسني، مرآة اإلسالم، دار املعار  ، القاهرة، الطبعة الثامنة،  44

الــرمحن بـــن حممــد، بـــن خلــدون، املقدمـــة، حققهــا وشـــرحها وعلــق عليهـــا د. علــى عبـــد  عبــد - 45
الواحـد واىف، طبعـة مكتبـة األسـرة ضـمن مهرجـان القـراءة للجميـع، سلسـلة الـأا ، عـن اهي ـة العامـة 

 م ثالثة أجزاء. 2006للكتاب، القاهرة، 

دار املعـــار ، القـــاهرة، الطبعـــة عبـــاس حممـــود العقـــاد، هللا: وتـــاب ىف نشـــةة العقيـــدة اإلهيـــة،  -46
 م.1998التاسعة، 

ـ عباس حممود العقاد، حقائق اإلسالم وأابطيل خصومه، طبعة مهرجان القـراءة للجميـع، اهي ـة  47
 م.1999العامة للكتاب، القاهرة، طبعة  املصرية

 عباس حممود العقاد، الفلسفة القرآنية، دار اهالل، القاهرة،  بدون نري . - 48

ـ عبـــاس حممـــود العقـــاد، مطـــالع النـــور أو: طوالـــع البعثـــة احملمديـــة، دار اهـــالل، القـــاهرة، بـــدون  49
 نري . 
 عباس حممود العقاد، اإلنسان ىف القرآن الكرمي، دار اهالل، القاهرة،  بدون نري  . - 50
بــة األســرة، ـ  عبــاس حممــود العقــاد، اإلســالم دعــوة عامليــة، اهي ــة العامــة للكتــاب، مشــروع مكت 51

 م .1999سلسلة األعمال الدينية، القاهرة، 

 .1952عباس حممود العقاد، عبقرية حممد، دار اهالل، القاهرة، الطبعة الثانية،  - 52

 . 1963 عالل الفاسي: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، الدار البيضاء، - 53

كـــر العـــرىب، دار القلـــم بـــريوت، وووالـــة د. عبـــد الـــرمحن بـــدوى، اإلنســـانية والوجوديـــة ىف الف - 55
 .1982املطبوعات ابلكويت، طبعة 

 .1964ـ د. عثمان أمني: اجلوانية، أصول عقيدة وفلسفة ثورة، دار القلم،   56

ـ عبــد الــرمحن الشــرقاوى، حممــد رســول احلريـة، دار اهــالل، القــاهرة، سلســلة وتــاب اهــالل ينــاير  57
1965. 

 م.1987تزلة والفكر احلر، دار األهاىل ، دمشق، الطبعة األوىل، د. عادل العوا، املع - 58
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د. عمــاد الــدين خليــل، مــدخل اىل احلضــارة اإلســالمية، املروــز الثقــاىف العــرىب، والــدار العربيــة  - 59
 م.2005للعلوم، بريوت، الطبعة األوىل، 

دار املعار ، القاهرة،   ـ د. عبد احلليم اجلندى، أبو حنيفة بطل احلرية والتسامأ ىف اإلسالم، 60
 م.1992الطبعة الثالثة، 

ـ  عبد احلليم اجلندى، القرآن واملنهج العلمى املعاصر، دار املعار ، القاهرة، طبعة  61
 م،.1984

 م.1992ـ د. عائشة عبد الرمحن، مع املصطفى، دار املعار ، طبعة   62
 م.2005اهرة، الطبعة الثامنة، ـ د. عائشة عبد الرمحن، نساء النىب، دار املعار ، الق 63

ـ د. غسان خالد، أفلوطني .. رائد الوحدانية ومنهل الفالسفة العرب، منشورات عويدات،  64
 م.1983بريوت وابريس، الطبعة األوىل، 

 ـ د. فهمى جدعان، أسس التقدم عند مفكرى اإلسالم ىف العامل العرىب احلديث، مرجع سابق. 65

رســـالة التوحيـــد، حتقيـــق حممـــود أبـــو ريـــة، دار املعـــار ، القـــاهرة، طبعــــة ـ اإلمـــام حممـــد عبـــده،  66
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 م.1970الطبعة الثانية، 
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 م.1983
ـ د. حممد حسني هيكل، حياة حممد، اهي ة العامة للكتاب، طبعة مهرجان القراءة للجميع،  69

 م.1996القاهرة، 
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 م.2007دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة الثانية، 
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 .1983القاهرة، الطبعة األوىل، 
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 .1995للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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ــــدين، دار قبــــاء، القــــاهرة، الطبعــــة األوىل،  74 ـ د. حممــــد عثمــــان ايشــــت، مــــدخل إىل فلســــفة ال
2001. 

ـــــ" نكتـــــب التـــــاري  اإلســـــالمى، دار الشـــــروق، القـــــاهرة، الطبعـــــة األوىل،  - 75 حممـــــد قطـــــب، وي
 م.1992
 .2004خلق املسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الواحدة والعشرين،  ـ حممد الغزاىل، 76

حممـــد الغـــزاىل، روـــائز اإلميـــان: بـــني العقـــل والقلـــب، دار الشـــروق، القـــاهرة، الطبعـــة األوىل،  - 77
 م.1997
ـ حممـــد الغـــزاىل، التعصـــب والتســـامأ بـــني املســيحية واإلســـالم، طبعـــة مكتبـــة األســـرة، القـــاهرة،  78

 م.2005

 م.1997حممد عمارة، اإلسالم والتعددية، دار الرشاد، القاهرة، الطبعة األوىل،  ـ د. 79

 م. 1997ـ د.حممد عمارة، معامل املنها  اإلسالمى، دار الرشاد، القاهرة، الطبعة الثالثة،  80
 م.2004ـ د.حممد عمارة، الغرب واإلسالم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة األوىل،  81

حممد جالل وشت، خواطر مسـلم حـول: اجلهـاد ..األقليـات.. األاجيـل، دار اثبـت للنشـر  - 82
 م.1985والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، 

ــــة، دار املعــــار  القــــاهرة، الطبعــــة األوىل،  83 ـ د. حممــــد ســــيد أمحــــد املســــري، شــــرح احلكمــــة النبوي
 م.2004
 201ة، دار الثقافة العربية، القاهرة،  صـ د. حممد خليفة حسن: نري  الد نة اليهودي 84

 
 .2000 –حممد خليفة حسن : نري  األد ن، دراسة وصفية مقارنة ، القاهرة  - 85

 .1991ـ د. حممد خليفة حسن أمحد: ظاهرة النبوة اإلسرائيلية، دار الزهراء، القاهرة،  86
يـــة الوســـطية"، دار ســـيناء، ـ د. نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد، "اإلمـــام الشـــافعى وأتســـيس األيديولوج 87

 م.1992القاهرة، 

 .1966د. يوس" ورم، الطبيعة وما بعد الطبيعة، دار املعار ، القاهرة، الطبعة األوىل،  - 88
 م.1964ـ  يوس" ورم، العقل والوجود، دار املعار ، القاهرة، الطبعة األوىل،  89
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 رتمجة املكتب اثلثا ال
 ليــة، ترمجــة وتقـدمي ومــال أبــو ديـب، دار اآلداب، بــريوت، الطبــع ـ  إدوارد ســعيد، الثقافـة واإلمرب  1

 م.1997األوىل، 

ـ أدم ميتز، احلضارة اإلسالمية يف القـرن الرابـع اهجـرى، اجلـزء األول، ترمجـة د. حممـد عبـد اهـادى  2
 م. 1967سنة  أبو ريدة، طبعة بريوت

، ترمجـة عـادل زعيـأ، دار الشـعاع للنشـر، ـ إميل درمنغم، الش صـية احملمديـة .. السـرية واملسـرية   3
 م.2005القاهرة ، الطبعة الثالثة، 

ـ  الشي  أمحد ديدات، والقس سواجارت، املناظرة احلديثة ىف علـم مقارنـة األد ن، تقـدمي وتعليـق  4
 م. 1989د. أمحد حجازى السقا، مكتبة زهران، القاهرة، الطبعة األوىل، 

مــة العصــر: حــرب مقدسـة وإرهــاب غــري مقـدس، ترمجــة أمحــد هيكــل، ـ بــرارد لــويس، اإلسـالم وأز  5
اجمللـــس األعلـــى للثقافـــة، القـــاهرة،  1474تقـــدمي د. رةو  عبـــاس، املشـــروع القـــومى للأمجـــة عـــدد 

 م.2004الطبعة األوىل،  

بـــرارد لـــويس، أيـــن ايطـــة : التـــةثري الغـــرىب وإســـتجابة املســـلمني، ترمجـــة د.حممـــد عنـــاىن، تقـــدمي  - 6
 .2003د. رةو  عباس، دار سطور، القاهرة، الطبعة األوىل،  ودراسة
ـ توشيهيكو إيزوتسـو، هللا واإلنسـان يف القـرآن: علـم د لـة الرةيـة القرآنيـة للعـامل، ترمجـة د. هـالل   7

حممـــــد اجلهاد،املنرمـــــة العربيـــــة للأمجـــــة، ومروـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة، بـــــريوت، الطبعـــــة األوىل، 
  م.2007
ب اهــالل، القــاهرة،  : سلســلة وتــاترمجــة حممــد الســباعى، دار اهــالل ،وارليــل، األبطــال  ـ تومــاس 8

 .1978فرباير 
ـ ســــري تومــــاس أرنولــــد، الــــدعوة اىل اإلســــالم، ترمجــــة: د. حســــن إبــــراهيم حســــن، د. عبــــد اجمليــــد  9

 م.1970عابدين، إباعيل النحراوى. طبعة القاهرة سنة 

الدينيــة، ترمجــة أمحــد األنصــارى، ومراجعــة د. حســن حنفــى،  ـ جــوزا  رويــس، مصــادر البصــرية 10
مـن سلسـلة املشــروع القـومى للأمجـة، اجمللـس األعلــى للثقافـة، القـاهرة، الطبعــة األوىل،  1023عـدد 
 م.  2007عام 
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ديكــــارت، التــــةمالت ىف الفلســــفة األوىل، ترمجــــة وتقــــدمي وتعليــــق د. عثمــــان أمــــني، سلســــلة  - 11
 ة، مكتبة األةلو املصرية، القاهرة، بدون نري .نفائس الفلسفة الغربي

ـــة ـ العربيـــة ىف بغـــداد  12 ـ دميـــأى غـــونس، الفكـــر اليـــواىن والثقافـــة العربيـــة: حروـــة الأمجـــة اليواني
واجملتمــع العباســى املبكــر، ترمجــة وتقــدمي نقــو  ز دة، مروــز دراســات الوحــدة العربيــة واملنرمــة العربيــة 

 م.2003عة األوىل للأمجة، بريوت، الطب
ديالسى أولريى، الفكـر العـرم ومكانـه يف التـاري ، ترمجـة د. متـام حسـان، دار عـامل الكتـب،  - 13

 القاهرة.

ـ د. سيد حسني نصر، مقدمة اىل العقائـد الكونيـة اإلسـالمية، ترمجـة د. سـي" الـدين القصـري،  14
 م.1991دار احلوار، الالذقية، سور ، الطبعة األوىل، 

يم حممـــود ، دار املعـــار ، شـــارل جينيبـــري، املســـيحية .. نشـــة ا وتطورهـــا، ترمجـــة د. عبـــد احللــــ  15
 .1988، الطبعة الثالثة، القاهرة

ـ د. عبد الرمحن بدوى، . عبد الرمحن بدوى، دفاع عن حممـد ضـد املنتقصـني مـن قـدره، ترمجـة    16
 م.1999ة ومال جاد هللا، الدار العاملية للكتب والنشر، القاهرة، طبع

علــى عــزت بيجــوفيت ، اإلســالم بــني الشــرق والغــرب، ترمجــة حممــد يوســ" عــدس، مؤسســة  - 17
 م.1997ابفار  للنشر ، الطبعة الثانية، 

فيليب فار ، يوس" وراب ، املسيحيون واليهود يف التـاري  اإلسـالمى العـرىب والأوـى، ترمجـة  - 18
 م .1994سنة  بشري السباعى، طبعة القاهرة

وـــارين أرمســأونج، ســـرية النــىب حممـــد، ترمجــة د. حممـــد عنــاىن، ود. فاطمـــة نصــر، دار ســـطور  ـ  19
 م.1998القاهرة، 
فــريتس شــتيبات، دراســات عــن اإلســالم واملســلمني، ترمجــة د. عبــد الغفــار مكــاوى،  -20

 .302سلسلة عامل املعرفة، عدد 

القرآنيـة، ترمجـة عبـد الصـبور شـاهني، ـ مالت بن نىب، الرـاهرة القرآنيـة، مالـت بـن نـي، الرـاهرة  21
 م.2006دار الفكر ، دمشق، الطبعة السادسة، 

مالـت بــن نـىب، شــروط النهضـة، ترمجــة عمــر وامـل مســقاوى، ود. عبـد الصــبور شــاهني، دار  - 22
 .1979الفكر، دمشق، 
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وء املعار  ـ موريس بوواى، القرآن الكرمي والتوراة واإلةيل والعلم: دراسة الكتب املقدسة ىف ض 23
 م.1979احلديثة، دار املعار ، القاهرة، 

 حـت العصـور جمموعـة مـن العلمـاء والفالسـفة اليهـود، نريـ  نقـد العهـد القـدمي مـن أقـدم - 24

شازار"، ترمجة: أمحد حممـد هويـدى، تقـدمي ومراجعـة  د.  حترير "زاملاناجلزء األول، ، العصر احلديث
 م.2000 ة،لقومى للأمجة، القاهر املشروع ا –لى للثقافة حممد خليفة حسن . طبعة اجمللس األع

ــــة، الطبعــــة األوىل  25 ــــور الكويتي ـ د. مــــراد هوفمــــان، اإلســــالم وبــــديل، مؤسســــة ابفــــار  وجملــــة الن
1993 . 

نفتــا  فيــدر: التــةثريات اإلســالمية يف العبــادة اليهوديــة، ترمجــة : حممــد ســامل اجلــرح، سلســلة  - 26
، مروــــز الدراســــات الشــــرقية ، جامعــــة القــــاهرة، طبعــــة 1ود واليهوديــــة،  فضــــل اإلســــالم علــــى اليهــــ

2000 . 
ـ هـــ.  . ويلــز، معــامل نريــ  اإلنســانية، ترمجــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، اهي ــة املصــرية العامــة  27

 ، اجلـزء الثاىن.1994للكتاب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
ـــــة هريبـــــرت بوســـــه، أســـــس احلـــــوار ىف القـــــرآن ا - 28 لكـــــرمي : دراســـــة ىف عالقـــــة اإلســـــالم ابليهودي

واملســيحية، ترمجــة أمحــد حممــود هويــدى، اجمللــس األعلــى للثقافــة.. سلســلة املشــروع القــومى للأمجــة، 
 م.2005القاهرة، الطبعة األوىل، 

ـ  ـــايون وبـــري، العلـــم والدميقراطيـــة، واإلســـالم، أتليـــ"  ـــايون وبـــري، ترمجـــة عثمـــان نويـــة، وزارة  29
 شاد القومى، القاهرة، بدون نري . اإلر 
ول ديورانــت، قصــة احلضـــارة، ترمجــة حممـــد بــدران، جلنـــة التــةلي" والأمجـــة والنشــر، القـــاهرة،  - 30

 م.1971اجمللد األول، اجلزء الثاىن، 
و. مونتجمرى وات، القضاء والقدر، ترمجة ودراسة د. عبد الرمحن عبد هللا الشي ، اهي ة  -31

 .1998للكتاب، الطبعة األوىل،  املصرية العامة

و. مـونتجمرى وات، اإلسـالم واملســيحية ىف العـامل املعاصـر، ، ترمجــة د. عبـد الـرمحن عبــد هللا  - 32
 م.1998الشي ، اهي ة املصرية العامة للكتاب، 

و. مــــونتجمرى وات، فضــــل اإلســــالم علــــى احلضــــارة الغربيــــة، ترمجــــة د. حســــني أمــــني، دار  - 33
 م.1983رة، الطبعة األوىل، الشروق، القاه
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 املؤل 

 ةبياانت شخصي
 
 االسم : صالح حممود حممد سامل 

 اسم الشهرة )صالح سامل(
 م.1968ة  4ة  23اتريخ امليالد : 

  37425569ت منزل :  
  0105242885:  ت حممول

  alem@hotmail.comsalahmsبريد اليكأوين:
 

 املؤهالت العلمية
 
 ة.ولية ا قتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهر ـ   وس علوم سياسيةير و بكال  •

 
 الوظيفة احلالية

 
 ائب مدير حترير األهرام واملشر  على صفحة "فكر" بعدد اجلمعة. •
 

  خربات العمل 
 
ة، جبريــــدة األهـــرام بـــني عــــامى عمـــل وباحـــث مســـاعد مبروــــز الدراســـات السياســـية واإلســـأاتيجي •

 م. 1996م، 1990
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 . 1996حمرر ثقايف بصحيفة األهرام منذ عام  •
 م. 2002ائب رئيس ملحق اجلمعة، بصحيفة األهرام منذ عام  •

نشــرت لــه عشــرات الدراســات، وم ــات املقــا ت بصــح" وجمــالت مصــرية وعربيــة عديــدة علــى  •
م وحـــت اآلن، 1994للندنيـــة منـــذ م. واحليـــاة ا1995ـ  1993رأســـها صـــح": الوفـــد  بـــني 

م. وجملـة 2006ـ  2005م. وجملـة العـرىب الكـويت 1997، 1995وجملـة القـاهرة بـني عـامى 
م، وجملــة الفلســفة 1995وحــت اآلن. وجملــة قضــا  فكريــة عــام  2000شــ ون عربيــة منــذ عــام 

 م.2002والعصر عام 
بصـــحيفة اثء بصـــفحة الـــرأى داوم علــى وتابـــة مقـــال سياســـى حتـــت عنـــوان "أتمــالت" يـــوم الـــثال  •

 .م2005 حت 2001األهرام منذ عام 

 يكتب مقا ته اآلن بصفحة فكر، ىف عدد اجلمعة ابألهرام. •

 

 اجلوائز
 
ــ حصــل علــى 1 ، عــام العربيــة مصــرمهوريــة مــن اجمللــس األعلــى للثقافــة جب "جــائزة العلــوم السياســية"ـ

الثقافـــة السياســـية والنهضـــة وصــاحب أفضـــل حبـــث علـــى مســـتوى اجلمهوريـــة ىف موضـــوع "  م1999
 الوطنية ىف مصر". 

ـــ   2 مـــن ا حتـــاد العـــام للصـــحافيني العـــرب، " جـــائزة الصـــحافة السياســـية العربيـــة"علـــى ومـــا حصـــل ـ
والـــت وتبهـــا دفاعـــا عـــن  2000عـــن جممـــوع مقا تـــه لعـــام  م.2001وادى دىب للصـــحافة ، عـــام 

ث للمحاومة أمام احملكمة العسكرية الربيطانيـة املؤر  الربيطاىن "دافيد إيرفنج" الذى وان معرضا آنذا
بتهمة معاداة السامية، بداعى تقليله من حجم جرمية اهولوووست ىف حق اليهود، والت م اسـتثنائها 

 من الروح النقدية للعقل األوروىب الذى صاغته شكية ديكارت، وجتريبية بيكون.
، فـرع العالقـات الدوليـة، "ا قتصـادية والقانونيـةجـائزة الدولـة التشـجيعية ىف العلـوم "علـى وأيضـا ـ  3

. وقد اها الكاتب عن وتابه "حتو ت اهوية والعالقـات العربيـة الأويـة" الصـادر عـام م 2003عام 
م، عــن معهــد البحــو  والدراســات العربيــة، التــابع للمنرمــة العربيــة للأبيــة والثقافــة والعلــوم. 1999

بني العرب وترويا من منرور اجلدل حول اهوية احلضارية ـ والذى مل والذى رصد فيه حتو ت العالقة 
 يتوق" منذ ثالثة أرابع القرن ـ حول رةية ترويا ملوقعها احلضارى بني الشرق والغرب. 
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" مـن إحتـاد الصـحافيني العـرب، جائزة الصـحافة السياسـية العربيـة"على ـ مرة أخرى وما حصل ـ ـ   4
والــت دعـا فيهــا  2004وذلـت عــن جممـوع مقا تــه لعـام  م. 2005 عــامىف وادى دىب للصـحافة، 

العــامل العــرىب إىل ضــرورة جتــاوز صــدمة احــتالل العــراق، واســتعادة توازنــه عــرب ابتعــا  وــل بــؤر الفعــل 
التــــارخيى واإلســــأاتيجي لديــــه، ووــــذلت عــــرب احلــــوار مــــع إيــــران، والتفــــاهم مــــع ترويــــا إلقامــــة حتــــال" 

ة العراق، وإيقا  عملية التفتيت العرقى واملذهىب املتناميـة ىف اجلسـد جيوسياسى / حضارى  ستعاد
 العرىب.

م، والـت أقيمـت 2009ـ وحصل أخريا على "جائزة مبـارث للدراسـات اإلسـالمية(  للعـام احلـاىل  5 
إبشرا  من اجمللس األعلى للش ون اإلسالمية جبمهورية مصر العربية، حتت عنوان )العطاء اإلنسـاىن 

 ة اإلسالمية( ، وقد اها عن وتابه ) وونية اإلسالم رةية للوجود واملعرفة واآلخر( .للحضار 
 

 املؤلفات 
 

مؤلفةةا متتةةد فضةةاءاهتا املعرفيةةة بةةني العالقةةات الدوليةةة، والفكةةر السياسةةى /  15صةةدر لةة  
 العرىب، والفكر الديىن / اإلسالمى وذله على النحو التاىل :  

 
 م.1998، عـن دار قبـاء، ابلقــاهرةالصـادر  ومسـتقبل النرــام العـرىب""جتليـات العقـل السياسـى  -1

وهــو حبــث ىف ويفيــة مواجهــة النرــام العــرىب للتحــد ت اهيكليــة الــت واجهتــه ىف حقبــة التســعينيات، 
وخصوصا التحدى العاصـ" واملتعلـق حبـال ا نقسـام اجلـذري ىف العـامل العـرىب أعقـاب حـرب عاصـفة 

لتحــــال"، ودول الضـــد، ذلـــت التحــــدى الـــذى أصـــاب ىف الصــــميم الصـــحراء بـــني معســـكرى دول ا
النرريـة التقليديــة لألمــن القــومى العـرىب، وأاثر موجــة مــن اإلجتهــادات والسـجا ت حــول إعــادة بنــاء 
نررية جديدة تعيد صياغة مصادر التهديد وويفية مواجهتها. ووذلت حتدى اهجـوم الشـرق أوسـطى 

الفلسـطينيني وإسـرائيل، والـت جـرت ىف أعقاهبـا حمـاو ت جـادة أعقاب اتفاقيات أوسلو اجملهضة بني 
إلخــرا  إســرائيل مــن فضــاء "التنــاق " مــع العــامل العــرىب، وإعــادة صــياغة ا صــطفا  اإلقليمــي علــى 
حنــو قعـــل إســرائيل داخـــل الفضـــاء "الطبيعــى" لإلقلـــيم العــرىب، ومـــا قعـــل العــراق احملاصـــر "خارجـــه" 

 التــاري  السياســى العــرىب احلــديث، وهــو مــا حــاول الكاتــب حتديــه، أتسيســا علــى حلرــة اســتثنائية ىف
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داعيــا إىل جتــاوز تلــت اللحرــة مــن خــالل اســـتدعاء أوثــر مكــوات الــوعى القــومى أصــالة، وتفعيـــل 
 أوثر ديناميات التفكري السياسى العرىب إقابية، وحصار أوثرها سلبية. 

التـابع للمنرمـة  عن معهد البحو  العربية،قد صدر و ـ "حتو ت اهوية والعالقات العربية ـ الأوية" 2
وقـــد اقــــ  فيـــه املؤلــــ" أتثــــري اجلـــدل حــــول اهويــــة . م1999عــــام العربيـــة للأبيــــة والثقافـــة والعلــــوم،

احلضارية لأويا على عالقتها ابلعامل العرىب اإلسالمى. ورغم أن الكتاب قد وضـع، ونشـر ىف أعقـاب 
فقــد تنبــة بصــعود "اإلســالم الليــربا " أو "العثمانيــة اجلديــدة"  هزميـة وتفكــت حــزب الرفــاة اإلســالمى، 

ــــة التقليديــــة"، و"األصــــولية  ــــة يتجــــاوز طرفيهــــا احلــــديني، أى "العثماني وأويــــب جديــــد للهويــــة الأوي
ــــوازا وثبــــان تســــتجيب  ــــة"، عــــرب نــــوع مــــن اجلــــدل التــــارخيى الثقــــاىف، وابجتــــاه صــــيغة أوثــــر ت الكمالي

وهــو ع الأوـى، وهــى الصـيغة الـت قســدها اآلن حـزب العدالــة والتنميـة. للتحـو ت العميقـة ىف اجملتمــ
 وما سل" القول.  الكتاب الذى حاز جائزة الدولة التشجيعية

أيضــا عــن معهــد البحــو  والدراســات العربيــة، وصــدر ـــ "وعــى اإلنســانية العربيــة ابلــذات واآلخــر" 3
وفيـه اقـ  املؤلــ" رةيـة العـامل العــرىب  م.2002عــام التـابع للمنرمـة العربيـة للأبيــة والثقافـة والعلـوم، 

للغــرب األورىب / األمريكـــى ابعتبــاره اآلخـــر احلضـــارى، الــذى ميثـــل املســـتوى الثالــث لـــوعى اإلنســـان 
العـرىب، بعــد املسـتوى األول والــذى يتمثـل ىف رةيتــه لذاتــه، أى مـدى نضــو  وعيـه الفــردى "فردانيتــه" 

ىن الذى يتعلق برةية اإلنسـان العـرىب لإلنسـان العـرىب ىف البلـد أو مبوقعه ودوره ىف العامل. واملستوى الثا
القطر اآلخر، أى "جدلية العالقة بني القطرى والقومى". ويذهب املؤل" إىل أن آليات ايطاب أو 
الرةية اإلستبعادية العاجزة عن احلوار لبلوا مواق" وسطية، والكامنة ىف الثقافة السياسية العربية هـى 

 ن أتزم وعى اإلنسان العرىب مبستو ته الثالثة.املس ولة ع
وقـد صـدر  "املستقبالت البديلة للنرام العاملى : آليات التحول التارخيى، وخطـاب تغيـري العـامل"  ة 4

وفيه يسعى الكاتـب إىل ضمن سلسلة املستقبليات. م 2003، ابلقاهرة، عام عن املكتبة األوادميية
ســـبتمرب،  11ملى ىف ضـــوء هنايـــة احلـــرب البـــاردة، وأحـــدا  استكشـــا  أفـــق التطـــور السياســـى العـــا

وصــــعود احملــــافرني اجلــــدد اىل موقــــع احلكــــم ىف الــــو  ت املتحــــدة األمريكيــــة. ومــــا ينــــاق  حـــــدود 
ا نقســام العــاملى الــذى وانــت تفــرزه آنــذاث الرغبــة األمريكيــة ىف احــتالل العــراق، وإمكانيــة أن يقــود 

روز قــوى حتــدى جديــدة تكســر اهيمنــة املنفــردة ىف النرــام العــاملى الــنهج األمريكــى اإلمرباطــورى إىل بــ
 القائم على األحادية القطبية.

This file was downloaded from QuranicThought.com



املكتبــــة   والــــذى صــــدر عــــناإلسةةةةالم والغةةةةرب .. بةةةةني عقةةةةد احلضةةةةارة ونزعةةةةات اهليمنةةةةة" "  ة 5
م . وفيــــه يســــعى الكاتــــب إىل ا قــــأاب مــــن إحــــدى أوثــــر القضــــا  2004األوادمييــــة، القــــاهرة ، 

 احلقبـــة الراهنـــة وهـــى قضـــية العالقـــة بـــني العـــامل العـــرىب / اإلســـالمى ، والغـــرب األوروم / إشـــكالية ىف
األمريكـــى، وذلـــت مـــن خـــالل منرـــور يســـميه بــــ "العقـــد احلضـــارية" الـــت حكمـــت رةيـــة املعســـكرين 
احلضــاريني لبعضــهما الــبع ، حيــث هيمنــت عقــدة / نرريــة املــؤامرة علــى الرةيــة العربيــة للغــرب، وىف 

ل هيمنـــت عقـــدة / نرريـــة "صـــدام احلضـــارات" علـــى الرةيـــة الغربيـــة للعـــامل العـــرىب / اإلســـالمى. املقابـــ
ويســـعى الكاتـــب ىف فصـــول مؤلفـــه الـــثال  إىل تفكيـــت هـــاتني العقـــدتني عـــرب حتليـــل نرخيـــى وثقـــاىف 

يتعلــق ابلعمــق التــارخيى الــذى تشــكلتا  واثنيهةةايتعلــق جبوهر ــا،  أوهلةةامكثــ" علــى مســتو ت ثــال  
فيتعلق ابلتيـارات الثقافيـة املنغلقـة الـت تعمـل "وحامـل نرخيـى" للعقـدتني، والـت تؤوـد  اثلثهاأما فيه. 

 على "أصالة" و"جذرية" التناق  بني اجلانبني.
"، والصـــادر عــن املكتبـــة األوادمييـــة ، القـــاهرة ، عةةةن العوملةةةة ..التةةةاريخ ، والبنيةةةة ، واملسةةةتقبل" ةةة6

وفيــه يســعى املؤلــ" إىل وضــع ظــاهرة "العوملــة" ىف ســياق . م 2005ضــمن سلســلة املســتقبليات ، 
نرخيى أوسع يسـمأ بفهـم آليـات تشـكلها  ومنطـق عملهـا. وحسـب هـذا املـنهج حيـاول الكتـاب أن 

عــن املاضــى وابألحــرى عــن السـياق التطــورى الــذى قــاد إليهــا  أوهلةةاقيـب علــى ثالثــة أســ لة وـربى:  
اإلنسـانية، أى منـذ الثـورة الزراعيـة علـى األقـل وحـت الثـورة عرب حتو ت مل تتوق" منذ بدايـة احلضـارة 

العلميــة والتكنولوجيــة، حيــث جتســد العوملــة ذروة الــوعى اإلنســاىن بعامليــة وووبنــا األرضــى، وابملصــري 
عــن احلاضــر أي بنيـة العوملــة نفســها والـت تعــدو نتاجــا مباشــرا  واثنيهمةااملشـأث للحضــارة ا نســانية. 

العلمية والتكنولوجية واستجابة تلقائيـة أحيـاا، وقسـرية أحيـاا أخـرى لطبيعـة عمـل ملنطق عمل الثورة 
يـط إنتــا  املعرفـة الــذى أعقـب النمطــان التارخييــان اللـذان شــكال عقالنيـة املاضــى البشـرى و ــا يطــا 

حماولـة فعن املستقبل وابألحـرى عـن األفـق التـارخيى للعوملـة، ىف  الثالث أماإنتا  الزراعة مث الصناعة. 
 ستقصاء حدود أتثريها على املصري اإلنساين، ووي" تستجيب لألزمات الكربى الت تواجـه البشـر 
مجيعا وةفراد ىف طبقات اجتماعية، ووطبقات اجتماعية ىف دول قومية، وودول قومية ىف نرام عـاملى 

 واسع يؤثر فيه الكل على الكل ابعتبارهم مجيعا "جريان ىف عامل واحد".
ضـمن  املكتبـة األوادمييـة، القـاهرة، وقـد صـدر عـن  راع بةني الصةهيونية والقوميةة العربيةة"،الصة" ة7

وفيه يعرض املؤلـ" لطبيعـة اجلـدل التـارخيى والثقـاىف العميـق الكـامن .  2006سلسلة املستقبليات، 
حتت سطأ الصراع السياسى بني العرب وإسرائيل. وهو ىف احلقيقـة جـدل بـني "احلداثـة" الـت مثلـت 
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جــوهر املشــروع ا ســتيطاين الصــهيوين ىف فلســطني، وبــني "التقليديــة" الــت ظلــت مهيمنــة علــى بنيـــة 
اجملتمعات العربية، ومن مث املشروع القـومى العـرىب ىف حقبـة مـا بعـد ا سـتقالل، وقـادت، مـن مث، إىل 

هيمنـت عليـه آتوله ىف مقابل متدد الصهيونية. وما يعرض ملـةزق ايطـاب العـرىب إزاء الصـراع والـذى 
األحادية وغياب اييال السياسى سواء ىف مرحلة ايطـاب ا ست سـادى اهـ  حيـث "احلـرب خيـارا 
وحيـدا"، أو ىف املرحلـة الراهنـة الـت يهـيمن عليهـا ايطـاب ا ستسـالمي ايـانع حيـث "السـالم خيـار 

حد ا بــ "الواقعيـة إسأاتيجيا وحيدا". ويربط الكاتب مستقبل الصراع بغلبة أى من اجتاهني يسمى أ
الربامجاتيـــة" الـــذى يقـــود املوقـــ" العـــرىب إىل اإلفـــالس. واثنيهمـــا هـــو "الواقعيـــة التارخييـــة" الـــذى يـــدفع 

 ابجتاه احلل الوسط التارخيى للصراع. 
املنرمــة معهــد البحــو  والدراســات العربيــة ، وقــد صــدر عــن  " العةةرب .. والصةةراع الةةدوىل "ـ  8

. وفيـه حيلـل الكاتـب مصـادر التهديـد الضـاغطة علـى العـامل م2006 ،والعلـومالعربية للأبيـة والثقافـة 
العـرىب، والنامجــة عــن بنيــة النرــام الــدوىل ىف القـرن احلــادى والعشــرين. ويروــز علــى مصــدرين أساســيني 
أحد ا إقليمى ولكنه مشتبت ابلنرام الـدوىل ويتمثـل ىف الصـراع مـع إسـرائيل. واثنيهمـا عـاملى يـرتبط 

لصــراع علــى القيــادة العامليــة، والســعى األمريكــى إىل تكــريس واقــع القطبيــة املنفــردة. ويــدعو مباشــرة اب
الكاتــب إىل ضــرورة التعامــل العــرىب مــع مصــدرى التهديــد برةيــة ديناميكيــة حتفــز وــل ممكنــات التغــري 

قليمـى على صعيد النرام العاملى، بقدر ما تسـتفيد مـن هـذا التغـري. وتسـعى تـرميم اجملـال / النرـام اإل
العرىب، من دون أن تتوق" عن احلوار البنـاء مـع اآلخـرين. وتنطلـق مـن التفاعـل اإلقـام مـع الشـرواء 
"احلضـــاريني" ىف اإلقلـــيم وأويـــا وإيـــران، بينمـــا تقـــوم بعـــزل التهديـــد اإلســـأاتيجي للجـــار اإلســـرائيلي 

 اللدود.
، جبمهوريــــة مصـــر العربيــــة، "، الصـــادر عــــن اجمللـــس األعلــــى للثقافـــةالتفكةةةةري السياسةةةى العةةةةرىب" ةةةة9

م. وفيـــه يســـعى الكاتـــب إىل الكشـــ" عـــن اآلليـــات الذهنيـــة الـــت حتكـــم التفكـــري السياســـى 2006
العــرىب، وابألحـــرى املالمـــأ الثقافيـــة احمليطـــة وامليهمنـــة علــى املمارســـة العربيـــة لرـــاهرة السياســـة. وهـــذا 

يـة ذات الطــابع الفلســفى  نشــغا ت العمـل حتديــدا ميثــل نقلــة ىف حيـاة مؤلفــه ابجتــاه املعاجلــات النرر 
"العقــل السياســى العــرىب". والكتــاب إذ يتوقــ" وثــريا عنــد اآلفــات العديــدة املمســكة بتالبيــب هــذا 
العقــل، فإنــه   يهــد  إلقامــة دعــوى إدانــة واملــة ضــد اجملتمعــات العربيــة املعاصــرة ونرمهــا احلاومــة 

قاصـرا لنقـد الثقافـة العربيـة إذا مـا اسـت دم وحـده أو م مبعيار الدميقراطية الليربالية، والت تبقـى معيـارا 
فهمه ىف حدوده املباشرة أو جتلياته الراهنة، إذ تتحول املراجعة آنذاث إىل حماومة ، والنقد إىل جلـد، 
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وإعادة التةمل إىل ادعاء ابحلكمة على التاري  وةثر رجعى. ولكنه، ىف الوقت نفسه   ميثـل عريضـة 
ا  هـذه اجملتمعـات ونرمهـا احلاومـة والـت تتجسـد ىف  قصـور إدار ـا السياسـية تطهرية ألخطاء وخطـ

العمليـــة ملواردهـــا الشـــاملة املهـــدرة، وعجزهـــا مـــن مث عـــن حتـــديث وتنميـــة جمتمعا ـــا أو إدارة صـــراعا ا 
الوطنية والقومية، اإلسأاتيجية واحلضارية مع العامل احلـديث مـن حوهـا وخباصـة أطرافـه الـذين أخـذوا، 
ألســباب نرخييــة وثقافيـــة واســأاتيجية خمتلفــة، موقـــ" العــداء مـــن أمتنــا العربيــة وعلـــى رأســهم الدولـــة 

 اإلسرائيلية بشت تعبريا ا العنصرية وأساطريها الصهيونية. 
ــــ " 10 ــــة جتليةةةةات اإلسةةةةالم املعاصةةةةر :التقليديةةةةة ، واالنقالبيةةةةة، والعقالنيةةةةة" اـ لصــــادر عــــن املكتب

يبـــدأ الكتــاب ابلبحـــث ىف أســـباب  م. 2007ضــمن سلســـلة املســتقبليات، األوادمييــة ، القـــاهرة ، 
ا نقسام احلاد بني القوى السياسية والفكرية ىف اجملتمعات العربية بني تيار حماف  تقليدى يدافع عن 
مواقعه، وتيار نقي  انقالم على الوضع القائم بكـل مـا ميثلـه، وتيـار حنيـ" عقـالىن ممثـل ىف الن ـب 

ن   حضــــور لــــه ىف خــــب احلكــــم، و  جاذبيــــة ميلكهــــا ىف مواجهــــة اجلمــــاهري. ويعلــــل الثقافيــــة ولكــــ
الكاتــب ذلــت بوجــود ثــال  تصــورات متمــايزة إىل حــد التنــاق  ىف رةيــة اجملتمعــات العربيــة لإلســالم 
تصـــوا ثالثـــة أيـــاط مـــن الـــوعى بـــه، ميكـــن تســـميتها بــــ "اإلســـالم التقليـــدى/ الســـلطوى، واإلســـالم 

 دى، واإلسالم العقالىن / النقدى".  اإلنقالىب/ اجلها
وىف وـل سـطور الكتـاب مثـة دعـوة إىل جتـاوز اإلسـالم التقليـدي السـلطوي، وحصـار اإلســالم  

ا نقالم اجلهادى، لصاا تنمية اإلسالم العقالين / النقدي مبلكاتـه املنفـتأ والتسـاحمية الـت صـنعت 
تعادة "العقالنيـــة العربيـــة اإلســـالمية" علـــى النهضـــة احلضـــارية العربيـــة األوىل. وذلـــت علـــى طريـــق اســـ

املســتو ت الوجوديــة، والتارخييــة، والسياســية الــت صــنعت النهضــة احلضــارية العربيــة األوىل، وتوظيــ" 
املمكنــات ايالقــة هــا ىف تكتيــل العــامل اإلســالمى حــول القلــب العــرىب، وإعــادة صــياغة العالقــة بــني 

ـــة العـــامل العـــرىب اإلســـالمى والغـــرب ىف اجتـــ اه تعايشـــى، بـــد  مـــن ا ستســـالم إىل النزوعـــات التفكيكي
 لإلسالم ا نقالم والت  دد بتفجري الدولة الوطنية العربية نفسها، وليس املرجعية القومية وحدها. 

م . 2008، املكتبة األوادميية ، القـاهرة ، ضـمن سلسـلة املسـتقبليات، ة "اجلهاد ىف اإلسالم" 11
ستقصـــاء ملفهـــوم "اجلهـــاد اإلســـالمى" يضـــعه ىف إطـــاره التـــارخيى، ويعيـــد إليـــه وىف هـــذا الكتـــاب مثـــة ا

صياغته الرائقة الت متيزه عن العن" السياسى، أو اإلرهاب العدمى اللذان تشـهد ا احليـاة املعاصـرة، 
ويدعى الوعى الغرىب، ىف سياق الصراع الفكرى العاملى الراهن، نسبتهما إليه. ومن مث يبلـور الكتـاب 

وم اجلهاد ومشـروع إنسـاين حضـارى شـامل يبـدأ جبهـاد الـنفس لردهـا عـن ضـعفها وشـهوا ا حبثـا مفه
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عـــــن طهار ـــــا وســــــالمتها وخالصـــــها مــــــن النفـــــاق وا زدواجيـــــة ليتســــــىن هـــــا أفضــــــل ممارســـــة لـــــــعهد 
ا ســت ال  اإلنســاين علــى األرض، الــذى يبقــى رســالة مقصــودة لــذا ا، وعمــل واجــب علــى وــل 

صبأ حلياة اجملاهد قيمة ىف ذا ا، فهى ليست جمرد مدخل إىل املوت عرب اجلهـاد مسلم د. ومن مث ت
"العسكرى" الذى ينغلق عليه املتطرفون واملتزمتـون، بـل رويـزة إلعـادة صـياغة عـامل الشـهادة الـدنيوى/ 
الـواقعى/ اإلنسـاين علـى النحـو الـذى يُرضـى هللا. فــإذا مـا حتـدى طواغيـت البشـر هـذه الرسـالة يكــون 

هم لتحريـر إرادة اإلنســان مـن الرلــم وا غـأاب واجلــرب علـى هــذه األرض، وهنـا يُقبــل املسـلم علــى قتـا
اجلهـاد أمــال ىف النصـر الــذى مُيك  ـن املقهــورين مـن التحــرر واملشـاروة ىف عمــار الوجـود، فــإذا مل يــتمكن 

وت "الشـهادة" من النصر، وان لـه ثـواب الشـهادة، ومـن مث فاملسـلم الصـحيأ   ينـزع إىل تفضـيل املـ
 من دون تردد أو تعقل، ولكنه يرضى به إيثارا د عند الضرورة القصوى.

م. وهو مبثابة رد إقـاىب علـى 2008مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  "حممد نىب اإلنسانية"،ـ  12
الـت و حماضرته الشـهرية أمـام طـالب جامعـة "رقينزبـور " األملانيـة  ىف البااب "بنديكتوس السادس عشر

ســـتعادته لبالغيــــات اإلســـالم مـــن قنـــاة عالقتـــه ابلعقـــل، ومـــا أســـاء اىل رســـولنا الكـــرمي ابفيهـــا غمـــز 
إمرباطـور بيزنطـى هـو مانويـل الثـاىن وصـفته "ص" وصــاحب سـي" بتـار وظفـه لنشـر هرطقتـه، ولــيس  

مرتبــا علــى ذلــت اســتنتاجه عــن جمافــاة اإلســالم لــروح و وصــاحب دعــوة خمتــار جاهــد لنشــر رســالته، 
ســـعى الكاتــب إىل إبــراز جوانـــب يوفيــه . عقالنيــة، ومــن مث انتشـــاره حبــد الســي"   خبطـــاب العقــلال

الرمحة ىف ش ص الرسول الكرمي "حممد"، والذى وان مثل النىب الكرمي عيسى واألنبيـاء مجيعـا، مثـا  
ىف أبــى  ملعــاىن احلــب، واحلــق، وايــري. بــل أن مقتضــيات النزعــة التارخييــة، والنســبية الفلســفية تضــعه

وفيـه مراتب النبوة لو أتملناه ىف  إطار زمانه، وبي تـه، وفحصـنا أثـره املتفـرد ىف نريـ  قومـه واإلنسـانية. 
قدم الكاتب دعوته إىل قداسة البااب لرعاية دائمة لـ "حوار حضارات" يعأ  بواقـع "التعدديـة أيضا ي

ورموز اآلخرين"، ويروـز ىف املقابـل علـى  الدينية / الثقافية" نفسه، وحيأم من دون نقاش "عقائد وقيم
 .معارضة أخالقية فعالة لإلرهاب، ولكل نزعات السيطرة على املصري اإلنساىن

، مكتبـــة الشــــروق الدوليــــة ابلقــــاهرة، "كونيةةةةة اإلسةةةةالم .. رؤيةةةةة للوجةةةةود واملعرفةةةةة واآلخةةةةر"ــــ  13
كتــاب ميثــل حماولــة م. ال2009م، واحلاصــل علــى جــائزة مبــارث للدراســات اإلســالمية لعــام 2008

 ست نا  التفكـري الفلسـفى ىف اإلسـالم، وهـى حماولـة تبـدو خارجيـة وداخليـة معـا. فهـى خارجيـة إذ 
تضـــعه ىف ســـياق املســـار الطويـــل لنمـــو العقـــل البشـــرى ىف التـــاري  الـــذى يبـــدو حاضـــرا وةرضـــية ينمـــو 

لشــرائع التوحيــد. وإذ عليهــا العمــل ولــه. وهــى داخليــة إذ تضــعه ىف إطــار السلســلة متواليــة احللقــات 
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يروــز الكتــاب علــى قضــا  الوجــود واملعرفــة واآلخــر، فإنــه يؤوــد علــى أن الرةيــة اإلســالمية هــا   تبــدو 
 فقط مأابطة معا، بل، وابألساس، مرتكزة مباشرة على عقيدة التوحيد. 

يكش" عن ارتباط الوجود ابأللوهية، حيث الكون املتسق  الرؤية الوجوديةفعلى صعيد 
ابت الذى   يتغري، يكش" عن إله واحد عريم منفرد   مثيل له. وىف املقابل ذات إنسانية الث

خالقة متارس حريتها ىف إطار عهد ا ست ال  اإلهى حيث التعادل قائم وراس  بني احلرية 
يكش" عن حدود التماهى بني اإلسالم وبني املبادىء  الرؤية املعرفيةوعلى صعيد  .واملس ولية

للعقل للبشرى والتوحيد والتعادل والتوازن وا تساق. وما يربط بني التصور التوحيدى التام  الكلية
لأللوهية وصو  إىل التنزيه املطلق وبني نضو  العقل البشرى وتنامى قدرته على مراومة املعرفة، فمن 

القوانني ىف  دون الوحدة املطلقة للحقيقة اإلهية، تنتفى إمكانية العلم إذ ينتفى اتساق وثبات
يقدم الكاتب عرضا جدليا لرحلة العقيدة اإلهية ىف التاري  رؤية اآلخر الطبيعة. وعلى صعيد 

اإلنساىن ابجتاه توحيد األلوهية وإنسانية الدين، ابتعادا عن الوثنية والعنصرية، وصو  إىل اإلسالم 
أن إههم واحد أحد مطلق الذي أسس اإلنسانية على التوحيد، ألن الناس إذا ما أدرووا مجيعا 

 التنزيه، فسيدروون ابلتبعية مساوا م أمامه وشراوتهم فيه، ويصري الدين وونيا شامال. 
، املكتبــة األوادمييــة، القــاهرة، ضــمن سلســلة املســتقبليات، ة "حةةوار األدتن .. رؤيةةة إسةةالمية" 14

تـني سـالفتني علـى طريـق جلدل اإلسالم مع اليهوديـة واملسـيحية ومحط ويعرض فيه مؤلفه م.2009
اإلثبـــات، أى إثبــات الصــحيأ ىف شــريعت التوحيــد الســـابقتني،  أوهلمةةاالــدين التوحيــدى ىف اجتــاهني 

فاملسلم احلق يلتزم ابلوصا  العشر الواردة يف التوراة، ويؤمن ابألصول السـت الـت يـؤمن هبـا اليهـودي 
لنــا "املالئكــة"، نــزول وتــب باويــة علــى  واملســيحي امللتزمــان: وجــود هللا، وجــود خملوقــات غــري مرئيــة

بعــ  األنبيــاء، إرســـال هللا رســله وأنبيــاءه إىل األمـــم، القيامــة والبعــث يـــوم احلســاب، وأخــريا القضـــاء 
 والقدر، وما قعل من فضائل واإليثار وحب اآلخرين والرمحة هبم والت أوصي هبا اإلةيـل هـدفا لـه.

ة على اجلوهر التوحيدى للدين والـت أعاقتـه عـن أن يصـري دينـا النفى، إبزالة الشوائب الزائد واثنيهما
لإلنســـانية، وخصوصـــا فكـــرة ا ختيــــار ابلـــدم والعـــرق اليهوديـــة الــــت تطـــيأ إبنســـانية الـــدين، وفكــــرة 

 التثليث يف املسيحية والت تطيأ جبوهره التوحيدى.
: قبـــول وـــل طـــر  وهلةةةاوأومـــا يشـــري إىل شـــروط ثـــال  أساســـية لنجـــاح احلـــوار بـــني األد ن          

لآلخـــر ومـــا هـــو، واحـــأام فهمـــه لذاتـــه ألن التقـــارب املنشـــود، علـــى صـــعيد العقائـــد، يبقـــى حمـــدودا 
أن يفــرق وــل اثنيهةةا: حبــدود، ومصــورا بنقــاط جوهريــة صــلبة   يرضــى أى طــر  املســاومة عليهــا. و
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: واثلثهةا ن األخـرى. مشارث يف احلوار الديىن بني رسالته اإلقابية، وبني حججه الدفاعية ضـد األد
هو التوافق على أجندة أهدا  مشأوة تتميـز ابلعمـق واإلقـاز أيمـل ممثلـو األد ن ىف إةازهـا لصـاا 

 ولها من خالل تكريس املثل العليا املشأوة ىف أد هنم مجيعا.   اإلنسانية
من السلســـلة الصـــادر عـــن املكتبـــة األوادمييـــة، القـــاهرة، ضـــ ة "مغةةةزى العقالنيةةةة اإلسةةةالمية"، 15

 م.2010العلمية، 
 حت  الطبع

 ة "دين اإلنسانية : من التوحيد .. إىل العاملية"، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة. 1
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