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 مقدمة

من یتأمل الخطاب اإلسالمي الموجھ إلى اآلخرین وإلى دعاة اإلسالم یالحظ أنھ یتأرجح 
 التي تركز على ویالحظ أیضا أن األصوات. بین الرفض التام لغیر المسلمین وبین التسلیم لھم

ولعل . وھنا تنشأ المشكلة التي سیتناولھا ھذا البحث. الطرفین المتعارضین قویة والفتة لالنتباه
أفضل طریقة تتناسب مع حجم ھذه الورقة ھو انتقاء بعض النماذج الممثلة للموقفین 

رة سریعة ولعل من المناسب أیضا إلقاء نظ. استعراضھا، والتعلیق علیھا باختصار: المتعارضین
. على بعض مشكالت أسلوب الخطاب اإلسالمي ووسائلھ، وتقدیم بعض المقترحات لتحسینھ

 .فاألسلوب والوسیلة ال یقالن في األھمیة عن المضمون كثیرا
وجدیر بالذكر أن السلوك اإلسالمي أكثر أھمیة من الخطاب اإلسالمي، ولكن لیس ھذا 

 .مجال الحدیث عنھ
قا لمبدأ اإلنصاف أرید أن أنبھ إلى أن األمثلة التي أستعرضھا في ولألمانة العلمیة وتحقی

ھذه الورقة ال تمثل إال جزءا یسیرا من اإلنتاج العلمي ألصحابھا، ولكن آثارھا واضحة 
فأعمال ھؤالء العلماء والمفكرین اإلسالمیین . ومنتشرة على نطاق واسع بین طلبتھم وقرائھم

عالیم اإلسالمیة الراجحة وال یمكن االستغناء عنھا لفوائدھا تزخر باألفكار التي تتسق مع الت
كما أن ھناك علماء ُعرفوا بالحرص على تعدیل آرائھم في ضوء الحقائق التي تستجد . العظیمة

 . لدیھم، ولكن ھذه التعدیالت قد  ال تشتھر كشھرة آرائھم السابقة

 :مشكالت المضمون
 :مي فیما یليیمكن تصنیف مشكالت مضمون الخطاب اإلسال

 .الرفض التام لغیر المسلم .١
 .االنبھار بالنظام الدیموقراطي الغربي .٢
 .طغیان العقالنیة على النقل الموثق .٣

 :الرفض التام لغیر المسلم
ینطلق الرفض التام لغیر المسلم من كتابات ما بعد عصر الصحابة ومن فھمھم 

م على نطاق واسع وشھد انتصارات لنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة عندما انتشر اإلسال
فعاش المسلمون حیاة . كبیرة وتوسعا كبیرا مع الفتوحات التي جاءت خالل الخالفة الراشدة

ومزیلون لبعض عروش ) أھل الذمة واألمان(فھم إما مسیطرون على غیر المسلمین . عزیزة
 من الصور، منھا وعموما یظھر الرفض التام في عدد. الدول العظمى في عصرھم أو أنداد لھم

 .األصل قتال من یرفض اإلسالم، والعداوة والبغضاء لغیر المسلمین: أن

 :األصل قتال من یرفض اإلسالم
ھناك موقف شائع من الكافرین وتصوٌر سائد للجھاد اإلسالمي یعبر عنھ ھیكل فیقول 

 النظر عن بغض... تدل النصوص الشرعیة على مشروعیة الجھاد ضد الكفار إلعالء كلمة هللا"
كون الكفار معتدین أو غیر معتدین ما داموا یرفضون الدخول تحت الحكم اإلسالمي كلما كان 

الجھاد مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع "ومعبرا عن رأي آخر سائد یقول ." ذلك ممكنا
 إلى باإلضافة...كما ھو مشروع لتطھیر الجزیرة العربیة من الوجود غیر اإلسالمي بشكل دائم

مشروعیتھ بھدف إزالة العوائق المادیة من طریق الدعوة وإدخال الدول والشـعوب تحت حكم 
 )1."( كلما تّیسر ذلك ودعت المصلحة–اإلسالم، وإن لم یدینوا بھ 

                                                   
 .١٧٠٥ھیكل، الجھاد والقتال ص )  1(
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ویضاف إلى ذلك أن معظم القائلین بأن أصل العالقة القتال یفترضون أن كل كافر 
ویؤید ھذا . ي، أي أن الدین عند هللا اإلسالم وال یقبل غیرهیتحدثون عنھ قد بلغھ اإلسالم كما ینبغ

ُیقاتل الكفار بدون دعوة في زمانھ ألنھا "االفتراض قول المروزي بأن اإلمام أحمد كان یقول 
."(وصلتھم

2
 ( 

ھل كل أو معظم الناس حتى في عصرنا الحاضر یعرفون عن اإلسالم معرفة : والسؤال
 االتصال والدعوة تفوق آالف المرات الوسائل التي كانت متوفرة كافیة للمحاسبة؟ مع أن وسائل

قبل أكثر من اثني عشر قرنا؟ یضاف إلى ذلك أن ھناك ضرورة للتفریق بین من وصلتھ الدعوة 
فقط وأن اإلسالم یلغي جمیع األدیان، وبین من علم " الدین عند هللا اإلسالم"بمعنى أنھ علم بأن 

یة كفر ھؤالء في الدرجة األولى على المسلمین الذین قصروا في أال تقع مسئول. بوجوده فقط
واجب الدعوة ولیس على الكافرین؟ فكیف یستحقون المحاربة؟ ألیست المھمة األساسیة لرسل 

؟ إن القتال ..هللا جمیعا ومن یتبع سنتھم التبلیغ بالطرق المناسبة، ومنھا الحكمة والرفق والصبر
 .لیس إال أمرا عارضا

قا من ھذا الفھم للجھاد یقسم كثیر من علماء السلف الجھاد بمعنى القتال إلى وانطال
جھاد الطلب، أي مبادرة : والنوعان ھما. نوعین، ویؤیدھم في ذلك كثیر من المعاصرین

ثم جھاد . الكافرین بالقتال والغزو لرفضھم اإلسالم، وھو ال یجب إال إذا كانت بالمسلمین قوة
 )٣.(رون بالد المسلمینالدفاع إذا غزا الكاف

لیست ناسخة آلیات " ویقول أحد كبار العلماء بأن بعض أھل العلم قال بأن آیة السیف
ولكن األحوال }ال إكراه في الدین{الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا ولیست ناسخة لقولھ 

وما جاء في تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لھم السلطة والقوة والھیبة استعملوا آیة السیف 
وإذا ضعف ... معناھا وعملوا بھا وقاتلوا جمیع الكفار حتى یدخلوا في دین هللا أو یؤدوا الجزیة

المسلمون ولم یقووا على قتال الجمیع فال بأس أن یقاتلوا بحسب قدرتھم ویكفوا عمن كف عنھم 
إن شاء قاتل قوما إذا لم یستطیعوا ذلك فیكون األمر إلى ولي األمر إن شاء قاتل وإن شاء كف، و

دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمین ال على حسب ھواه وشھوتھ، ولكن 
وإذا صار "ویؤكد ھذا الرأي في الصفحة نفسھا فیقول ..." ینظر للمسلمین وینظر لحالھم وقوتھم

وھا حربا عندھم من القوة والسلطان والقدرة والسالح ما یستطیعون بھ قتال جمیع الكفار أعلن
 ..."شعواء للجمیع وأعلنوا الجھاد للجمیع

ناسخة لجمیع ] آیة السیف[قال العلماء رحمة هللا علیھم إن ھذه اآلیة "ویتابع فیقول 
قالوا فھذه . اآلیات التي فیھا الصفح والكف عن المشركین والتي فیھا الكف عن قتال من لم یقاتل

ھذا ھو المعروف في كالم أھل العلم فیما ... لتشمیر آیة السیف ھي آیة القتال آیة الجھاد آیة ا
 ) ٤( ..."علمنا واطلعنا علیھ من كالمھم

إنما تؤخذ من : وقال أحمد والشافعي وجماعة من العلماء "ویضیف مشیرا إلى الجزیة 
... أھل الكتاب والمجوس فقط، ألن األصل قتال الكفار وعدم رفع السیف عنھم حتى یسلموا 

ویؤكد ھذا االتجاه قول بعض ) ٥." ( با مع شرط كونھ من أھل القتال ال من غیرھمفالعلة الكفر
علماء السلف بوجوب الجھاد في سبیل هللا إلعالء كلمة هللا كل سنة، وأنھ فرض على اإلمام 

إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، وأن فرض الكفایة یتأدى بفعلھ في السنة مرة عند 

                                                   
 . ، المجلد الثامن٢٧٧٣المروزي، المسألة رقم )  2(
 ؛ ٢٠٥-٢٠٢، صالح الفوزان، القحطاني، فتاوى األئمة  ص ٣٧-٧بن باز، لیس الجھاد للدفاع )  3(
 من المشایخ عبر حیاتھم أنھم كانوا یغیرون آراءھم بحسب ما ؛ یالحظ عند تتبع آراء مثیر ٢٥، ٢٩، ٧ابن باز لیس الجھاد ص )  4(

 .      تستجد لدیھ من معلومات حول األدلة وأوجھ االستدالل وحول الواقع

 .٢٧ ابن باز، لیس الجھاد  ص (5)
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ومعنى الكفایة في الجھاد أن ینھض بالجھاد قوم یكفون في " ابن قدامة ویقول) ٦.(الجمھور
 )٧."(، وُیبعث في كل سنة جیش یغیرون على العدو في بالدھم...قتالھم

م ابن القیم غیر المسلمین إلى ثالثة أقسام، حیث یقول فاسـتقر : "ومؤكدا ھذا التوجھ ُیقسِّ
ثم آلت . محاربین لھ، وأھل عھد، وأھل ذمة: سامالثة أقثلى عأمر الكفار معھ بعد نزول براءة 

بون لھ ارمحاربین، وأھل ذمة، والمح: فصاروا قسمین. حال أھل العھد والصلح إلى اإلسالم
مسلم مؤمن بھ، ومسالم لھ آمن، وخائف : ثة أقسامالثفصار أھل األرض معھ . خائفون منھ

كد موقفھ ھذا ویؤ )٨.( والقحطانيویؤیده في ذلك كثیرون ومنھم سـید قطب والغضبان". محارب
ھ، ثم مأمورا بھ لمن بدأھم بالقتال، ثم مأمورا بھ  بإن القتال كان محرما، ثم مأذونا: "أیضا قولھ

 )٩."(ولین، أو فرض كفایة على المشھور القلجمیع المشركین إما فرض عین على أحد
فعھ الحماس لدینھ ومن المسلمین من د"ویؤید عالم آخر ھذا التوجھ بشدة، حیث یقول 

 بسببالمتھم بالقسوة والتوحش واإلكراه إلى التعذر عن ھذه التھم بتحریف آخر دون أن یشعر 
، فكان الرد أن دین اإلسالم لیس وجھلھ وھزیمتھ النفسیةدھشتھ من الحملة الخبیثة على دینھ 

ا حمل أھلھ على القتال دین سیف وال قتال ابتداءاً وإنما ھو دین دعوة وإقناع بالحجة والبیان، وإذ
 )10..."(فإنما یحملھم علیھ الدفاع عن أنفسھم

ومؤیدا ھذا التوجھ یقول العلیاني بأن المسلمین یضطرون إلى الجھاد لیس إلراقة الدماء 
وال لقسر الناس كأفراد على الدخول في اإلسالم، وإنما یحتاجون إلیھ كما یحتاج الطبیب إلى 

 ) ١١".(ة في الجسماستئصال بعض األعضاء الفاسد
والسؤال ھل یجوز في اإلسالم إجراء عملیة جراحیة للمریض قد تودي بحیاتھ بدون 

 إذنھ وموافقتھ؟ 
جھاد الطلب واالبتداء ھو تطلُّب الكفار في عقر دارھم "ومؤیدا جھاد الطلب یقول إن 

النوع فرض على وحكم ھذا . ودعوتھم إلى اإلسالم وقتالھم إذا لم یقبلوا الخضوع لحكم اإلسالم
 ) ١٢".(مجموع المسلمین

 وینقد العلیاني مبادئ التعایش السلمي الصادرة عن ھیئة األمم المتحدة باعتبارھا 
وجوب مراعاة أحكام ) ١: جاء في تشریعاتھا الطاغوتیة ما یلي"فیقول . مناقضة لحكم الجھاد

الشئون الداخلیة والخارجیة عدم التدخل في ) ٣وجوب تسویة النزاع سلمیا، ) ٢القانون الدولي، 
عدم ) ٥عدم مساعدة الدول التي تحارب أخرى إال إذا كانت تحارب دفاعا، ) ٤. لدولة أخرى

 ) ١٣..."(االعتراف بأي توسع ُیؤخذ بالحرب
ھل جمیع مواد :  ھذه المواد یثیر عددا من التساؤالتعلىوالحقیقة إن اعتراض العلیاني 

اإلسالمي؟ ھل یقبل العلیاني والسیما في عصرنا الحاضر أن القانون الدولي معارضة للتشریع 
ه أن یطبق أعداء تعاملنا الدول المسیطرة على العالم بعكس ما تدعو إلیھ ھذه المواد؟  أي ھل َیسرٌّ

؟ وبعبارة أخرى، حسب فھمھ) اإلسالمیة" (التشریعات غیر الطاغویتة"اإلسالم على المسلمین 
فرون إلى قتال المسلمین كلما حدث نزاع معھم، ویتدخلون في ھل یحب أو یرضى أن یلجأ الكا

شئون الدول اإلسالمیة الداخلیة والخارجیة كما یفعل بعضھم الیوم، ویساندون إسرائیل المعتدیة، 
 ویحتلون بالدھم لیضموھا إلى بالدھم، كما ھو الحال في فلسطین؟

                                                   
 .٢٠٩: ٧ الشوكاني، نیل اإلوطار ج٥٦-٥٤: ١اتظر مثال القادري، الجھاد ج)  6(
 .٨-٧: ١٣ابن قدامة، المغني ص  ج)  7(
 .٢١٧-٢١٤؛ القحطاني، الوالء ص ٢١-٢٠ ص ناب؛ الغض١٥٧٩-١٥٧٨ قطب، في ظالل ص سید١٦٠: ٣ القیم، زاد، جابن )٨(
 . ھذا القول بأنھ یتجھ إلى السلم١١٠لي، آثار ص یحزم الھد فق؛ و٧١: ٣ زاد جقیم، الابن) ٩(
 .٦١١: ١القادري، الجھاد ج)  10(
 .٦٢١-٦٢٠الجلعود ص )  11(
 .١٢٤علیاني ص ال)  12(
 .٤٥٩-٤٥٧العلیاني ص )  13(
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 اإلسالمي حقا؟ أیأمر اإلسالم ھل ھذا ھو الجھاد: إن ما سبق إیراده یجبرنا على التساؤل
 باالعتداء على الكافرین جمیعا ومنھم المسالمون والمعاونون للمسلمین؟

 :الجھاد والدعوة بالحكمة
إن كلمة الجھاد في العربیة تعني الرد على فعل یسبقھ في الوجود، أي تعني 

س إال نوعا واحدا من فالجھاد، أي القتال والدفاع عن النفس ومعاقبة المعتدي، لی) ١٤.(المقاومة
وال یقتصر جھاد الظالم على اللجوء إلى الحرب ولكن یشمل اللجوء . أنواع الجھاد في اإلسالم

 . إلى المحاكم وإلى وسائل اإلعالم وإلى كل ذي نفوذ منصف
أن الجھاد ال یقتصر على جھاد الكافرین بالقتال ولكن الجھاد أنواع ب ابن القیم ویؤكد

ولما كان جھاد أعداء هللا في الخارج فرعا على جھاد العبد نفسھ في "ال قائ ضیفوی. ودرجات
 كان )…المجاھد من جاھد نفسھ في طاعة هللا (ذات هللا، كما قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

  نفسھ أوًال یجاھد اإلنسانفإنھ ما لم . جھاد النفس مقدما على جھاد العدو في الخارج وأصال لھ
 )١٥."(یت عنھ ویحاربھا في هللا لم یمكنھ جھاد عدوه في الخارجھِ  بھ وتترك ما نُ رتمِ لتفعل ما أُ 

الجھاد كل ما یدفع عن اإلسالم وأھلھ ومنھ خوض معركة علم الكفایة الالزم ویشمل 
فأین الذین یبذلون الجھد والوقت والمال . لتحریر المسلمین من أغالل االستعمار الفكري والمادي

وتنمیتھما وتدریسھما  بطریقة صحیحة المھارات الالزمة وصیل العلم بسخاء وبإخالص لتح
وذلك بدال . لحصول على االستقالل النسبيحتى یتمكن المسلمون من االعتماد على أنفسھم وا

في الحصول على  -بدون تعب - المصادر الوفیرة التي أنعم هللا بھا علینا كثیر منمن ضیاع 
 ؟نتجھا غیر المسلمینمزید من المتع الدنیویة التي ی

ومن الجھاد أو السالح الذي غفل عنھ المسلمون وأھملوه أو استھانوا بھ الدعاء الذي 
حصلت بھ المعجزات، مثل معجزة تحول النار بردا وسالما على إبراھیم علیھ السالم عندما 

والثالثة الذین تمكنوا من تحریك الصخرة التي كانت تسد باب ) ١٦(أراد قومھ إحراقھ،
 )١٨".(ال یرد القضاء إال الدعاء: "وال عجب، فالرسول صلى هللا علیھ وسلم یقول) ١٧.(المغارة

ومن یرید استخدام الدعاء سالحا ماضیا لیزیل الظلم ولیحقق النصر بإذن هللا البد أن 
حالال، وأن یتخّیر أوقات استجابة الدعاء ...یوفر شروطھ مثل أن یكون مأكلھ ومشربھ وملبسھ

 ...ر، وأثناء السجود وبین األذان واإلقامة، واإللحاح على هللا والتذلل إلیھمثل السح
ولو تأملنا في حالة السالم والحرب لوجدنا أن حالة السالم ھي التي تحقق الخیر للبشریة 

فصلح الحدیبیة بشروطھ ومالبساتھ كان خیرا لإلسالم من . جمعاء، حتى من منظور اإلسـالم
ففي السلم یجد ) ١٩.(ى ھذا الصلحكما یؤكد ذلك جل الذین علقوا علحالة الحرب مع قریش، 

الحق فرصة لالزدھار واالنتشار ال یجدھا في الحرب، حیث النفوس متوترة والعداوة مستحكمة 
وقد یتعرض اإلسالم والمسلمون لشيء من . بین األطراف المختلفة والبصائر عن الحق معمیة

 ؟ما یتعرضون لھ في حالة الحرب والسیما إذا كانوا ضعافااالضطھاد في السلم ولكن أین ھذا م
ومن حقوق األخوة . فالعالقة السلمیة ھي البیئة األكثر صالحا لنمو الدعوة اإلسالمیة

 إلى ما فیھ سعادتھم في  اآلخریندعوةاإلنسانیة الموروثة التي أوجبھا اإلسالم على المسلمین 
 أنبیاء هللا ورسلھ عند اتباع سنةعلى  الحرص أوجب علیھمو. الدارین وال سیما في الحیاة األبدیة

                                                   
 وعلى المسلم أن یقاومھا برفض االستسالم لھا سواء أكان ذلك لتجنب الوقوع في  المحظور أو . الشيء الذي یسبق الجھاد قد تكون الشھوات)  14(

 .       للحصول على مزید من الخیرات
 .٩-٥ وانظر الصفحات ٦: ٣ابن القیم، زاد ج ) ١٥(
 .٦٩: رة األنبیاء سو)  16(
 .اإلجارة: صحیح البخاري)  17(
 .القدر: الترمذي)  18(
 .٣١ -٢٣؛ مولوي ص ٢٨٣-٢٨٠ ص ، السیرة؛ والندوي٣١٠-٣٠٩: ٣ابن القیم، زاد  ج: انظر مثال ) ١٩(
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الرفق الذي قد یكون بووبالحكمة وبالموعظة الحسنة بالدعوة بالحسنى وذلك  أداء ھذه المھمة،
 )٢٠.( أحیاناممزوجا باالستعطاف

فمثال یخاطب . وقد كان من سنة أنبیاء هللا ورسلھ مناداة الكافرین باأللقاب المحببة إلیھم
(یا أبت:ھیم علیھ السالم أباه فیقول بكل أدبإبرا

٢١
ویقول نوح علیھ السالم البنھ الكافر بكل ) 

ویأمر هللا ) ٢٣ (یا بني إسرائیل...{ویقول عیسى علیھ السالم لبني إسرائیل) ٢٢(یابني حنان 
ویخاطب ) ٢٤ (یا أھل الكتابقل {:سبحانھ وتعالى نبیھ محمدا صلى هللا علیھ وسلم بقولھ تعالى

 قُولُوا َال إِلََھ إِال َعمِّ َیا : " بي علیھ الصالة والسالم عمھ الذین كان محاطا برؤوس الكفر بقولھالن
 )٢٦."(أََبا َوْھبٍ ویخاطب صفوان بن أمیة وھو كافر بكنیتھ ) ٢٥(ُ".هللاَّ 

لھذا من الواضح أن اإلسالم یستحسن مناداة غیر المسلمین المسالمین باألسماء المحببة 
 )٢٧.( باألسماء المحایدة، وتجنب سبھم–على األقل –إلیھم أو 

التي لم یرد تحریمھا أو اإلنكار " غیر المسلمین"و" اآلخر"ولعل من األسماء المحایدة 
لم یرد فضل في " الكافرین"كما أن كلمة . علیھا في الكتاب أو في السنة، وتندرج في المباح

 .استعمالھا

 :البراءة من الكافرین تعني عداوتھم
قول النظرة السائدة بأن أصل العالقة بین المسلمین وغیرھم ھي العداوة والبغضاء ت

یقول أحد كبار الدعاة . المبنیة على عقیدة الوالء والبراء بین كثیر من علماء المسلمین ودعاتھم
فالبد لمن عرف الشرك وتركھ من أن یكون كذلك من الوالء والبراء من العابد والمعبود، "

فمن أصول : "ویعبر عالم آخر عن ھذا التوجھ بقولھ) ٢٨".( وأھلھ وعداوتھموبغض الشرك
. العقیدة اإلسالمیة أنھ یجب على كل مسلم یدین بھذه العقیدة أن یوالي أھلھا ویعادي أعداءھا

 )٢٩" (فیحب أھل التوحید واإلخالص ویوالیھم ویبغض أھل اإلشراك ویعادیھم
إن كل "ویقول ) ٣٠."(عاداتھ من أي صنف كانمن كان كافرا وجبت م"ویقول القحطاني 

وكل من كان . مؤمن موحد تارك لجمیع المكفرات الشرعیة تجب محبتھ ومواالتھ ونصرتھ
بخالف ذلك وجب التقرب إلى هللا ببغضھ ومعاداتھ، وجھاده باللسان والید بحسب القدرة 

 ) ٣٢".(ن أعطاك وأحسن إلیكالكافر تجب معاداتھ وإ"ومؤكدا ھذا الفھم یقول فإن ) ٣١."(واإلمكان
ھل ثبت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان جحودا وناكرا لدفاع عمھ عنھ : والسؤال

 وللمطعم بن عدي الذي أجاره عند رجوعھ من الطائف مكسورا؟
ومن عقیدة أھل السنة والجماعة في ھذا الموضوع أن الوالء القلبي "ویقول أیضا 

من تولى الیھود والنصارى من دون "ویضیف ) ٣٣."(لةوكذلك العداوة یجب أن تكون كام
                                                   

 . وانظر صیني،  كیف نشرك.١٢٥: النحلسورة )  ٢٠(
 .٤٢: سورة مریم)  21(
 .٤٢: سورة ھود)  22(
 .٦: سورة الصف)  23(
 .٦٤: سورة آل عمران)  24(
 .٣١٥٦تفسیر القرآن رقم : الترمذي)  25(
 .٩٩٧الزرقاني، مالك، النكاح )  26(
 .١٠٨:  سورة األنعام)  27(
  ٥٣بن عبد الوھاب، أنواع التوحید الثالثة، مجموعة التوحید ص ) 28(
 . ٣الفوزان، صالح فوزان، الوالء والبراء  ص ) 29(
 .٣٧٢-٣٥٢ص ثم ، ١٣٧، ٤٠القجطاني، الوالء ص ) 30(
 .٩١ص  . ب الوالء االقحطاني، مقتطفات من  كت) 31(
 .١٥القحطاني، مقتطفات ص )  32(
 .٢٣١، ١٣٨القحطاني، الوالء ص )  33(
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فضال  –مواالة غیر المؤمنین "ولھذا فإن ) ٣٤..."(المؤمنین فإنھ منھم، أي من أھل دینھم وملتھم
 )  ٣٥.."( ھي مصدر التذبذب–عن أنھا ردة وعصیان  سبحانھ 

 والسؤال ھل الوالء نوع واحد؟ 

 :فھم للعالقة یكتنفھ الغموض
كلمات البابا بندیكت السادس عشر دنیا كثیر من المسلمین وعلمائھم ودعاتھم لقد أقامت 

فقد روى ما حدث في الجولة السابعة للحوار بین إمبراطور . وكبار مسئولیھم ولم تقعدھم
وقد ". قضایا خالفیة"مسیحي ومسلم فارسي، والذي كان األستاذ خوري قد نشره تحت عنوان 

جولة إلى موضوع الجھاد أو الحرب المقدسة، ومعلقا على القصة تطرق اإلمبراطور في  ھذه ال
آیة في القرآن تنص على أن ال إكراه في  أن ھناككان اإلمبراطور یعلم بالتأكید "قال بندیكت 

 أتت في وقت كان فیھ محمد –كما یروي لنا أھل العلم –وھي إحدى اآلیات المبكرة التي . الدین
مبراطور كان على درایة أیضا بالنصوص األخرى المتعلقة ولكن اإل. نفسھ ضعیفا ومھددا

وبدون الخوض في تفاصیل التعامل المختلف بین أھل . بالجھاد والتي ظھرت في مرحلة الحقة
إلى العالقة بین الدین والعنف في حواره مع ... فظالكتاب والكفار، یتطرق اإلمبراطور بشكل

 أتى بھ محمد؟ إنك لن تجد سوى األشیاء السیئة أرني ما الجدید الذي: الفارسي، إذ یقول لھ
 ) 36..."(والإلنسانیة مثل فرضھ نشر اإلیمان الذي ُیبّشُر بھ بقوة السیف

ھل : إن ھذا االحتجاج الشدید على القول المذكور للبابا یطرح عددا من األسئلة
حتجاج علیھ تختلف عن ما تم اال"  الجھاد"المضمونات التي سبق إیرادھا لعلماء مسلمین عن 

بشدة إال من حیث األسلوب؟ وإذا كانت ال تختلف في الجوھر، فھل من المنطق الجمع بین الفھم 
السابق للجھاد اإلسالمي واالحتجاج الشدید على ما أورده البابا؟ أال یدل ھذا على عدم وضوح 

 حقیقة العالقة بین المسلمین وغیرھم في أذھان الكثیر؟
ا في فھم الجھاد اإلسالمي بین المسلمین أنفسھم، ومما من الواضح أن ھناك غموض
ضدان ال یجتمعان، فوجود أحدھما ...المواالة والمعاداة "یؤكد ھذه الحقیقة یقول الجلعود بأن 

وبعد أن یورد عددا من اآلیات، بعضھا ذات عالقة ) ٣٧"(ینفي اآلخر لزوما في حق ذاٍت معینة
نظر كیف أّكد البارئ جل وعال على رسلھ والمؤمنین باثنتي فتأمل تلك اآلیات، ثم ا"بعیدة، یقول 

وھذا كلھ یدل بال ریب على أن هللا . عشرة آیة في البراءة من المشركین ومدحھم بتلك الصفة
، وأمر بإظھار العداوة والبغضاء للكفار عامةأوجب على المؤمنین البراءة من كل مشرك، 
بید أنھ في موضع آخر ) ٣٨."(التھم والركون إلیھموللمحاربین خاصة وحّرم على المؤمنین موا

الكفار المسالمین المحایدین ال تجب معاداتھم وال تصح مواالتھم، وإنما یعاملون "یقول بأن 
إن المسلم مطالب بالسماحة مع أعدائھ، "وفي موضع آخر یقول ) ٣٩."(بالعدل واإلحسان والبر

ن السماحة والمودة فلن یرضى عنھ ألنھ مھما أبدى م...ولكن منھي عن المواالة لھم
فالبراءة من الشرك تقتضي البراءة من المشركین، والبراءة من "ویقول أیضا ) ٤٠...."(األعداء

واإلنسان قد یبغض الكفار وال یعادیھم، فال یكون آتیا ." األوثان تقتضي البراءة من عابدیھا
أن تكون العداوة والبغضاء بالواجب علیھ حتى تحصل منھ العداوة والبغضاء معا، والبد 

 )٤١..." (ظاھرتین بادیتین لكل ذي عینین، وأن یستمر على ذلك إلى غایة أن یسلم الكافر
                                                   

 .٢٣٣القحطاني، الوالء ص )  34(
 . ٥٧القحطاني، الوالء  ص )  35(
 ".البابا بالضبط؟ماذا قال " تحت عنوان ١٨ھـ ص ١٤٢٧ شعبان ٢٤جریدة المدینة األحد )  36(
 .٢٦الجلعود ص )  37(
 .١٣٥الجلعود ص )  38(
 .٦٢٥الجلعود ص )  39(
 .٧١الجلعود ص )  40(
 ، ١٧٢، ١٧٠؛ وانظر ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧الجلعود ص )  41(
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مواالة المؤمنین ومعاداة الكافرین أمران مشروعان ومطلوبان في "ویقول الطریقي بأن 
".(دین اإلسالم، بل ھما من لوازم كلمة التوحید ال إلھ إال هللا

٤٢
تاب آخر المسلم ویضیف في ك) 

وسواء ، سواء أكان قریبا لھ أم بعیدا، كما أنھ یبغض الكافر مطلقا...یحب أخاه المسلم بقدر إیمانھ
وعلى أن ال یترتب علیھ ...وسواء ُوجدت بینھ وبینھ مصالح أم لم توجدأكان محاربا أم مسالما، 

 ) ٤٣."(ضرر أو ظلم
 والسؤال ألیس ھناك ضرر في أن ُیبَغض اإلنساُن؟ 

ال ینھاكم هللا عن الذین لم {ویقول العلیاني في تعلیقھ على االستشھاد بقولھ تعالى 
الصلة والھدیة والضیافة والصدقة، ال "أنھا تدل على جواز المودة للكفار } ...یقاتلوكم في الدین

فالكافر تبغضھ ألن هللا یبغضھ وتعدل معھ . یلزم منھا المحبة وال المودة في جمیع األحوال
وال تجوز مودة الكافر "ولكنھ یعود فیؤكد البغض لغیر المسلم إذ یقول ) ٤٤."(حسن إلیھوت

 )٤٥..." (ومحبتھ ولو كان ذمیا، بل الواجب بغضھ
ھل یمكن الفصل تماما بین الصلة والبر والضیافة من جھة والمودة من جھة :  والسؤال

ضیافة من جھة أخرى؟ وھل أخرى؟ وھل یمكن الجمع بین البغض من جھة والصلة والھدیة وال
 یمكن الجمع بین نقیضین في آن واحد؟

ویؤكد البعض ھذا التوجھ بقولھم أن البراءة من الكافرین أصل من أصول الدین وأن 
 یحث على حسن التعامل مع الكافرین اأیض البراءة تعني البغض والعداوة بالقلب، ولكن اإلسالم

 :ج إلى نقاش لألسباب التالیةا القول یحتاوھذ) ٤٦.(غیر المعادین وبرھم
راریة االستثنائیة أن یتقي المسلم الكافر المعادي ضط یجوز في الحاالت االنعم، -أوال 

یقول . امةلإلسالم والمسلمین في حاالت ضعف المسلم اتقاًء لشره؛ ولكن ھذه لیست القاعدة الع
یفعل ذلك فلیس من هللا في نون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن مؤمتخذ الیال {: تعالى

كنا " ویضرب البخاري مثاال لھذه الحالة قول الصحابي )٤٧(}...شيء إال أن تتقوا منھم تقاة
أي كانوا یتقونھم بالتكشیر ولیس باالبتسامة وبحسن ". بنا تلعنھمولھم وقنكشر في وجوھ

أي المعادین والرخصة حسب ھذا التفسیر تقتصر على التعامل مع من نخشى شره، . المعاملة
) ٤٨.(ویقصر ابن عباس رضي هللا عنھ التقیة ھنا على القول دون العمل. الذین ال نقدر علیھم

ع  مان ما بین ھذین التفسیرین للتقیة االضطراریة وبین اإلحسان إلى الكافرین قوال وعمالوشت
 .یني التعامل مع جمیع الكافرمة فبغضھم وعداوتھم في الباطن، وذلك بصفتھا قاعدة عا

سلوك لإلیمان الموجود ل واللمبادئ اإلسالمیة الراسخة ضرورة مطابقة القوا من -ثانیا 
فمن الحقائق الفطریة أن القول الصادق . في القلب، وأن الصدق مع هللا یقتضي الصدق مع البشر

 ال ومن المعلوم عند المسلمین أن اإلسالم.  أكثر تأثیرا وقبوال عند المستمعلبالذي ینبع من الق
ن، إال إذا كان ما خریھار عكس ما یبطنھ في تعاملھ مع اآلظإ یجیز في الظروف العادیة للمسلم

 . ضھیبطنھ خیرا مما یظھره ألسباب خاصة؛ وحتى الفطرة السلیمة ترف

                                                   
 .٣١، ٣٠، ٣٨-٢٧؛ الطریقي، الوالء  ص ٥٥الطریقي االستعانة ص )  42(
 .٤٢٤ ،٤٦٤ ، الطریقي، االستعانة ص٤التساھل مع  ص الطریقي، )  43(
 .٣٥٤العلیاني، أھمیة الجھاد ص )  44(
 .٢٥٥العلیاني، أھمیة ص )  45(
 ؛ ٨٠، ٦٩، ١٧،  ١١ص  . ب الوالء ا   القحطاني، مقتطفات من كت٣٧٢-٣٥٢ص ثم ١٣٧، ١٣٦، ١٣٢، ٤٠والبراء ص  ءحطاني، الوالالق) 46(

 ؛ اإلبراھیم، ٤لمسلمین ص  ا؛ الطریقي، التساھل مع غیر٣٢، ٢٤العداء ص الء  وو الطریقي،  ال٤٦٤، ٤٢٤؛ ٥٥، ٥٣      الطریقي، االستعانة ص 
 .٧٣-٦٧لقاسم ص ؛  ا١٤٣ -٧١      انظر مثال ص 

 .٢٨: ة آل عمرانسور)  47(
 .؛ وانظر مثال تفسیر ابن كثیر٢٨: ة آل عمرانسور)  48(
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رق اإلسالمیة، وبرئ من العقیدة  الفالم بريء من عقیدة التقیة عند إحدىس اإل-ثالثا 
ة اآلخرین في الظاھر والتعبد بحقدھم وغشھم في عامللھم حسن مالمشوھة للیھود التي تجیز 

 . سرال
من المعقول أن یأمر هللا تعالى عباده المسلمین بالنفاق، أي بالتقرب إلیھ   لیس-رابعا 

 الكافرین المسالمین أو المساعدین للمسلمین وعداوتھم سرا، وباإلحسان إلیھم وبرھم في ضغبب
 اھر؟الظ

أنھا تعني نوعا من دنا لوج" العداوة" معاجم اللغة لمدلول كلمة أملنات لو -خامسا 
تختلف عن البغض الذي یعبر عن  والسلوك، أي أنھ فعل أو قول أكثر منھ نوعا من الرغبة،

 في ضالبغ اإلمكان افتراض إمكانیة الجمع بین يف وبعبارة أخرى،. الشعور والموقف النفسي
بید أنھ من المستحیل . وثھ في الواقع ألسباب اضطراریةي السلوك أو حدھر فالقلب والبر الظا

جھة، والبر وحسن  ن ماوةالعد: افتراض الجمع بین سلوكین على طرفي نقیض في وقت واحد
عداوة تعني المخاصمة بالقول أو المقاتلة بالفعل، كما في قولھ فال) ٤٩.(ى أخرالمعاملة من جھة

وا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوء وودوا لو لكم أعداء ویبسط نواوثقفوكم یكیإن {:تعالى
 ومن) ٥١.(ھابقالتي وردت في اآلیة التي تس" عدوي وعدوكم"ه اآلیة تصف فھذ) ٥٠(}.تكفرون

وم بالضرورة أن اإلسالم ال یجیز التجاوز واالعتداء على اآلخرین إال ردا على اعتداء لمعلا
الحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم الحرام و شھرلر الحرام باھالش{یقول تعالى . سبق منھم

ا یعني أن الكافر قد یكون معادیا لإلسالم أو وھذ) ٥٢(}...فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم
مسلم بسب دینھ؛ وقد یكون محایدا أو حتى ناصرا للمسلم كما كان حال أبي طالب عم النبي ال

ھوال أو لم تصلھ الدعوة  وقد یكون مج.ةصلى هللا علیھ وسلم، وحلفاء المسلمین بني خزاع
 .أصال

 فما ھي حقیقة الوالء والبراء في ظل الكتاب والسنة؟

 : الوالءحقیقة
الولِّي : ومنھا. بعدد من المدلوالتالعربیة ومشتقاتھا في معاجم اللغة " الوالء"تأتي كلمة 

ل األساس ویالحظ أن المدلو. بمعنى الناصر، والحلیف، والوارث، ومن لھ سلطة، أي ِولِّي األمر
ویمكن أن نطلق . للكلمة ولمشتقاتھا ھو وجود نوع من سلطة ووصایة لطرف على طرف آخر

الیة بالفتح الیة بالكسر والوَ ویالحظ أنھ ال فرق بین الوِ  )٥٣.(على الطرفین" ولي"و " مولى"كلمة
 )٥٤.(في المعنى األساس
سھا وتنقسم إلى نوعین  بالمدلوالت نففي القرآن والسنةومشتقاتھا  "الوالء"وترد كلمة 

 :رئیسیین
ھي والیة عامة على جمیع مخلوقاتھ، ووالیة خاصة  و؛ الوالیة التي ھي -أوال 

 وما یترتب علیھ من بالمؤمنین من عباده تتضمن مع السیادة والوصایة الرضاء الرباني و
 )٥٥... (اإلنعام والتأیید
 :علھا في ثالثة أقسامویمكن ج.  الوالیة التي تكون بین المخلوقات-ثانیا 

                                                   
 .لسان العرب؛ أنیس وآخرون مادة عدا ،ربن منظوا: الر مثانظ)  49(
 .٢:  الممتحنةةسور)  50(
 .١: ة الممتحنةسور)  51(
 .١٩٤: البقرة رةسو)  52(
 .ابن منظور، لسان العرب، ولي؛ وانظر أنیس وزمالؤه، المواالة، والموالي) ٥٣(
  صدر، والِوالیةالم  الَوالیة بالفتح: "یقول وسیبویھ حیث وانظر مثال ابن منظور واألقوال التي أوردھا والسیما البن سیدة،، واألزھري، والفراء،) ٥٤(

 ."فإذا أرادوا المصدر فتحوا بالكسر االسم مثل اإلمارة والنقابة، ألنھ اسم لما تولیتھ وقمت بھ       
 وانظر  ؛١١:محمد؛ سورة ٤٤: الكھف  سورة؛٣: األعراف سورة ؛٩٧: اإلسراءسورة ؛ ١١٣، ٢٠: ھودسورة : ؛ وانظر مثال١٦:  الرعدسورة) ٥٥(

 .٤: التحریمسورة ؛ وانظر ٥٥-٥٤:  المائدة؛ سورة٣٤: األنفالسورة ؛ وانظر ٦٢: ، یونس١٢٧ :األنعام       سورة 
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كال الطرفین وصي على اآلخر وموصى أن  والیة متبادلة بین المخلوقات، أي - ١
وھي قد تكون بین . وھذا النوع ینشأ برغبة وطواعیة بین طرفین. علیھ، في الوقت نفسھ

 )٥٦. (المعادین لإلسالم والمسلمین بین أو ؛المؤمنین
  )٥٧.(والطرف اآلخر مسود من طرف واحد، أي طرف سید  وقد تكون- ٢
 خارجة عن إرادة قد تكونوالیة بین المخلوقات نشأت بسبب ظروف  وقد تكون - ٣

النسبي الجزئي جاء الفضل أوتكون بین البشر لفضل بعضھم على بعض سواء . الطرفین
 )٥٨(.بالوراثة أو االكتساب

فھما . ة والنصرة فإن كلمة الوالیة ال تتضمن بالضرورة  المحبة القلبی،ومن جھة أخرى
إن الذین ءامنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم {: ا كما في قولھ تعالىلیستا جزءا أساسا من مدلولھ

وأنفسھم في سبیل هللا والذین ءاووا ونصروا أولئك بعضھم أولیاء بعض، والذین ءامنوا ولم 
علیكم النصر إال یھاجروا مالكم من والیتھم من شيء حتى یھاجروا وان استنصروكم في الدین ف

فاآلیة تدل على إمكانیة وجود حالة ) ٥٩.(}.على قوم بینكم وبینھم میثاق وهللا بما تعملون بصیر
بین المؤمنین حیث ال شيء من الوالیة لألغلبیة المسلمة المستقلة على األقلیة التي لم تھاجر 

لو قلنا بأن المحبة جزء و.  ومع ھذا فإنھ یجب على األغلبیة نصر ھذه األقلیة في الدین. یھاإل
) وصایة(فعدم الھجرة مبرر ألن ال تكون لألغلبیة والیة . أساس من الوالیة لما استقام المعنى

. ولكن لیس مبررا لنفي المحبـة وإسقاط واجب النصرة في حالة االستنصار في الدین بشروطھا
فحق ) ٦٠"(والء لمن أعتقإنما ال: "قول الرسول صلى هللا علیھ وسلمنسبیا  مدلول الاویؤید ھذ

 .الوالء لمن أعتق المملوكة بصرف النظر عن المشاعر التي یتبادلھا الطرفان
الِعشرة  و)٦٣(اإلرشادو) ٦٢(الوقایة و)٦١( الشفاعةاآلیات المتعددة أنتضح من كما ی

والمتأمل في . فقد وردت مضافة إلى الوالیة.  لیست من المدلوالت األساسیة للوالیة)٦٤(الخالصة
 )٦٥.(حادیث النبویة ینتھي إلى النتیجة نفسھااأل

 : البراءحقیقة
 بمعنى أبدع الشيء من األخرى لھامشتقات ال و"برأ"تأتي كلمة البراء المشتقة من كلمة 

ین والمالحظ أنھ یمكن حصر . العدم، وتأتي بمعنى ُشفي من المرض، أو سلم من العیب أو الدَّ
كانت تھمة أو عیبا، أ، سواء "االنفصال عن الشيء"في  لھذه المدلوالت كلھاالمدلول األسـاس 

 )٦٦.(ینا، أو عن األصل المختلف كما في أبدعأودَ 
یمكن حصرھا فیما  والتيفي القرآن والسنة وال تخرج ھذه الكلمة عن المدلوالت نفسھا 

نفي  و)٦٩(نفي التھمة أو العیب و)٦٨(شفاء من المرضاإل و)٦٧( من العدم الشيءإبداع: یلي

                                                   
 .٧٣: األنفالسورة ؛ و١٢٩: األنعامسورة ؛ وانظر ١٩:  الجاثیة؛ سورة٧٢: األنفالسورة ؛ وانظر ٧١:  التوبةسورة) ٥٦(
 .١٠٠ :النحل ؛٤-٣: الحج ١٢: نعاماأل ؛٧٦: ؛ النساء١٧٥: آل عمران: السور؛ وانظر ٣٠:  األعرافسورة) ٥٧(
 .٦: ؛ األحزاب٧٦: ؛ النحل٢٨٢:  البقرةسورة) ٥٨(
  ،٤٥: النساء ؛٣١ ،٨: الشورى ؛٢٢:العنكبوت  ؛٧٤: ؛ التوبة١٢٠:؛ البقرة١٠٧: ؛ وانظر البقرة٧٨: الحج: ، وانظر السور٧٢:  األنفالسورة) ٥٩(

 .٦٥، ١٧: األحزاب ؛١٧٣، ١٢٣، ٨٩ ،٧٥      
 .العتق، من ملك من العرب : اريالبخ) ٦٠(
 .٧٠: األنعام: ؛ وانظر أیضا٥١:  األنعامسورة) ٦١(
 .٣٧:  الرعدسورة) ٦٢(
 .١٧:  الكھفسورة) ٦٣(
 .١٣:  الحجسورة) ٦٤(
 .٣٢٥-٣٢٢: ٧في ونسك، المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوي " ولي"انظر مثال كلمة ) ٦٥(
 .ابن منظور، برأ) ٦٦(
 .٢٤: ؛ الحشر٥٤: البقرة: السور؛ وانظر ٢٢:  الحدیدسورة) ٦٧(
 .١١٠: المائدةسورة ؛ وانظر ٤٩:  آل عمرانسورة) ٦٨(
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مثل (نفي العالقة بین المخلوقات ذوات الحیاة  و)٧٠(قة بین مجموعتین من المخلوقاتالعال
 )٧١().مثل الكفر (وبین شيء معنوي محدد) اإلنسان

 لمن یقوم بشيء ة والبغضاءعداو ال-بالضرورة-ال تتضمن " البراء"یالحظ أن كلمة كما 
 نفي الصلة أو قطعھا ھو -سابقةكما ھو واضح في المدلوالت ال–األصل فیھا ف .یستوجب البراءة

 .  إن كانت موجودة من قبلمع الشيء المتبرئ منھ
 :ما یليھذا االستنتاج یسند و
وإن كذبوك فقل لي عملي {:قولھ تعالىتخصیص البراءة مما یعملھ كل فریق في _ ١

 بغض -بالضرورة-وال تقتضي  )٧٢.(}ولكم عملكم أنتم بریئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون
 .یقوم بھذه األعمال كل أو بعض من

: في قولھ تعالى التفریق بین البراءة بین األشخاص والبراءة مما یعبده كل طرف – ٢
إذ قالوا لقومھم إّنا برءاء منكم ومما  قد كان لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین ءامنوا معھ{

بغضاء أبدا حتى تؤمنوا با تعبدون من دون هللا كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة وال
 ) ٧٣(}...وحده

ین ت، وذلك باعتبارھما مستقل إضافة العداوة والبغضاء إلى التبري في اآلیة السابقة– ٣
 إزالة حالة -علیھ السالم-ربط إبراھیم  أما .ین للتبري من قومھم أو مما یعبدونتوغیر الزم

 بدؤا العداوة بسبب دعوتھ إلى ھم الذینین اآلخرفلعلھ ألن التبري والعداوة والبغضاء باإلیمان 
بدا "ویؤید ذلك عبارة . الحق، فإذا ءامنوا انقطعت عداوتھم للمؤمنین تلقائیا وزالت حالة العداوة

نعادیكم أبدا "قول تختلف في مدلولھا عن وھي  ؛ )عداوة متبادلةأي أن ال" (بیننا وبینكم العداوة
 ).من جھة المؤمنین فقطأي .." (حتى

مثل إشفاق   لدرجة الجزع،قد یكون الشعور تجاه الكافر اإلشفاقس ھذا فحسب، فلی
فا سبحانھ وتعالى یعاتبھ لجزعھ على . الرسول صلى هللا علیھ وسلم على من یرفضون رسالتھ

فلعلك باخع نفسك على آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا {:رفض الكافرین الدین القویم فیقول تعالى
ولم . قد یكون الشعور بالمحبة الفطریة بسبب غیر اختیاري مثل القرابة و)٧٤.(}الحدیث أسفا

أبي طالب الذي دافع عنھ وبالتالي عن اإلسالم، ینكر  هللا سبحانھ وتعالى على نبیھ محبتھ لعمھ 
ال یمكن تأویل ھذه و) ٧٥.(}إنك ال تھدي من أحببت ولكن هللا یھدي من یشاء{: كما في قولھ تعالى

ھذه تھمة ال نقبلھا على ف .نبي صلى هللا علیھ وسلم كان یحب لعمھ الھدایة فقطاآلیة بأن ال
كان یحب الھدایة لكل المخلوقات والسالم  فھو علیھ الصالة. الرسول صلى هللا علیھ وسلم

والرسول صلى هللا . ولكن لعمھ مكانة خاصة؛ فقد كفلھ یتیما ودافع عنھ نبیا ورسوال. المكلفة
من بھ  فإنما یفعل ذلك في حدود ما یأمر هللا بھ ویأذن ةحبم عمھ نوعا من العلیھ وسلم إن منح

  .الوفاء ومن صلة الرحم
. وقد یكون الشعور تجاه الكافر المودة والرحمة بسبب اختیاري، مثل رابطة الزوجیة
فقد أثبت هللا سبحانھ وتعالى للحیاة الزوجیة المودة والرحمة بالفطرة، مع أن اإلسالم یجیز 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا {: یقول تعالى. الزواج بالكتابیة الكافرة
ھ كال من الزوجین بالنسبة لآلخر بالمأوى الذي یلجأ إلیھ یشبِّ و) ٧٦.(}وجعل بینكم مودة ورحمة

                                                                                                                                       
 .٦٩:  األحزابسورة) ٦٩(
 .٤: الممتحنة ؛ ١٦ :؛ الحشر٦٣: ؛ القصص١١٤: ؛ التوبة٤٨: األنفال: السور؛ وانظر ١٦٧-١٦٦:  البقرةسورة) ٧٠(
 .١٦٥-١٦٢: ١ج برأ  ونسك، ؛ ٢١٦: ، الشعراء٢٦: ؛ النور٥٤، ٣٥: ھود١٩: األنعام: السور؛ ؛ وانظر ١١٢ النساء سورة) ٧١(
 . ٢٩الحاشیة سورة وانظر  . ٤١: یونسسورة ) ٧٢(
 .٤: الممتحنةسورة ) ٧٣(
 .٨: فاطرسورة  وانظر ٦: الكھفسورة ) ٧٤(
 .٥٦: القصصسورة ) ٧٥(
 .٢١: الرومسورة )  ٧٦(
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ابطة والروابط المكتسبة كثیرة، ومنھا ر) ٧٧(.اآلخر جسمیا ونفسیا لیجد الراحة والطمأنینة
والرابطة الدینیة أعالھا وأكثرھا حقوقا . الجیرة، والصداقة التي لھا حقوقھا الخاصة في اإلسالم

 .ألنھا تؤثر على الحیاة في الدنیا واآلخرة
فھذه أدلة متضافرة على ضرورة التفریق بین البراءة من األشخاص والبراءة مما 

 .یعملون،  والتفریق بین البراءة، والبغض، والعداوة

 :ة بین الوالء والبراءقلعالا
فاألمر لیس إما والء . سبق یمكن القول بأن انعدام الوالء ال یعني بالضرورة البراءمما 

ولیس ھذا فحسب ولكن الوالء قد یكون محمودا وقد . ادیة بینھماة حیأو براء، ولكن ھناك حال
الء للشیطان ولحزبھ لود، وافالوالء  ولرسولھ وللمؤمنین محمو.  كذلكبراءیكون مذموما، وال

 هللا ن جھة أخرى، فإن البراء من الشیطان وأعوانھ محمود، وأما البراء مومن.     مذموم
 . ورسولھ والمؤمنین فمذموم

أن یكون محایدا، أي ال یؤمن ) الجني واإلنسي(ارة أخرى، یمكن للمخلوق المكلف وبعب
بل قد یكون متعاطفا مع معتنقي . لھ عدائھم باإلسالم ولكن ال یعادیھ وال یعین من یعادیھ في

 من راءةاإلسالم، أو ال یعلم عن اإلسالم شیئا فال یستوجب البراءة منھ شخصیا وإن كانت الب
یمكن منح المحایدین والمساندین للمسلمین شیئا من الوصایة في األمور الدنیویة و. كفره واجبة

 )٧٨.(ومحبتھم في حدود ضیقة

 )٧٩: (السالمبدء غیر المسلمین ب
 ما ورد عن أبي - ولو نظریا –لعل من نماذج الرفض تعمیم بعض علماء المسلمین 
ِ صلى هللا علیھ وسلم  قال  اْلَیُھوَد وال النََّصاَرىَال تبدؤا : ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ أن َرُسوَل هللاَّ

وهُ إلى َالِم فإذا لَقِیُتْم أََحَدُھْم في َطِریٍق َفاْضَطرُّ  "إذا لَقِیُتْم اْلَیُھودَ "روایة وفي ) ٨٠.( أَْضَیقِھِ بِالسَّ
 من ولم ُیَسمِّ أََحًدا "قِیُتُموُھمْ إذا لَ " روایة رابعة وفي ◌ِ "أَْھِل اْلِكَتاب"ثالثة  روایةوفي 

 ) ٨١.(اْلُمْشِرِكینَ 
والمالحظ أن من قام بتعمیم حكم ھذا النص المختلِف في صفة المعنیین بھ من بین غیر 

 )٨٦. (والمزي) ٨٥(والمباركفوري) ٨٤(ونفطویھ ) ٨٣(والنووي ) ٨٢(ابن القیمالمسلمین 
من سلم علیكم من خلق هللا فكان یبدأ الكافرین بالسالم، ویقول   أما ابن عباس حبر األمة

 أمامة الباھلي كان ال یمر بمسلم ووأب) ٨٧.(فردوا علیھم وإن كان یھودیا أو نصرانیا أو مجوسیا
 الدرداء ابن مسعود وأبوھناك روایات تفید بأن ا.  إالَّ بدأه بالسالموال یھودي وال نصراني

 ) ٨٨.(ون أھل الكتاب بالسالمؤوفضالة بن عبید كانوا یبد

                                                   
 .ة لتفاصیل األدل٥٠-٢٥صیني، حقیقة العالقة ص  )  77(
 .في الفصل الثاني" درجات المحبة"و" ابطة اإلسالمیة والروابط األخرىالر "ر صیني، حقیقة،انظ) ٧٨(
 .  صیني، التعامل مع غیر المسلمین في السنة 79)(
 .السالم، النھي عن ابتداء أھل الكتاب: مسلم)  80(
 .المتن بتغیر الرواة بعد الصحابيالسالم، النھي عن ابتداء أھل الكتاب؛ وھذا مثال لتغیر ألفاظ : مسلم)  81(
 ؛ ١٤٥-١٤٤: ١٤ مسلم ج، شرحالنووي؛ ٤٢٥-٤٢٤: ٢زاد المعاد جابن القیم، )  82(
 ویؤیده في ذلك تحفة األحوذي ومن الغریب أنھما یحتجان  بالتخصیص في ھذا وال یحتجان بالتخصیص الوارد في روایتي أبي )  83(

 .٣٩٨: ٧تحفة األحوذي ج الجھني، المباركفوري،          بصرة الغفاري وأبي عبد الرحمن
 .٢٥٠: ١التیسیر جالمناوي، )  84(
 .٣٩٩: ٧المباركفوري، تحفة األحوذي ج)  85(
 ٣٩: ٣٤تھذیب الكمال جالمزي، )  86(
 .٤٢٤: ٢زاد ج؛ ابن القیم، ٢٠٦: ١٤، العیني، عمدة القارئ ج٢٥٠: ٥مصنف ابن أبي شیبة جابن أبي شیبة، )  87(
 .٢٠٦: ١٤عمدة القاري جیني، الع)  88(
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وبھذا نالحظ أن من یجیزون بدء الكافرین بالسالم ھم من الصحابة الذین عاشوا اإلسالم 
 یجیز بدء الكافرین بالسالم، في عھد معلم اإلسالم، ولیست ھناك روایة تفید أن أحدھم كان ال

أما الرأي المعارض لھم فھو من فھم . فیما عدا الحدیث المنسوب إلى أبي ھریرة رضي هللا عنھ
األجیال التالیة التي لم تشارك النبي المشرع علیھ الصالة والسالم حیاتھ ولكن اعتمدوا على 

 .بعض النصوص التي وصلتھم ولیست كلھا
 یفسر مسلملحدیث الذي رواه أبو ھریرة ولم یرد في روایة ولعل الرجوع إلى سیاق ا

عن أبي بصرة قال قال رسول هللا فھناك روایة . سبب إجازة الصحابة بدء غیر المسلمین بالسالم
 .صلى هللا علیھ وسلم إنا مارون على یھود فال تبدؤوھم بالسالم فإذا سلموا علیكم فقولوا وعلیكم

وھناك روایة ) ٨٩.( وزاد فلما جئناھم سلموا علینا فقلنا وعلیكم،یررواه أحمد والطبراني في الكب
ِ صلى هللا علیھ وسلم أخرى  ني َراِكٌب َغًدا إعن أبي عبد الرحمن الجھني قال قال لنا رسول هللاَّ

الَِم وإذا َسلَُّموا َعلَْیُكْم َفقُولُوا َوَعلَْیُكم ى، فإن عدم بدء وبعبارة أخر) ٩٠.(إلى َیُھوَد َفالَ تبدؤوھم بِالسَّ
الكافرین بالسالم إنما كان في ظرف خاص ھو توجھ النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى قوم من 

والراجح أن الیھود المعنیین ھم بنو النضیر الذین خانوا المسلمین . الیھود لمعاقبتھم على الخیانة
 )  91.(وأرادوا إلقـاء الرحى على النبي صلى هللا علیھ وسـلم

. إلى أن التعالیم اإلسالمیة الخاصة بالعالقة بین المسلمین وغیرھم متسقةوبھذا نخلص 
وھي في األصل عالقة حیاد، ووجوب دعوة أو حرص على إشراكھم في نعمة اإلسالم، وحب 

 .الخیر للكافرین واإلشفاق علیھم، وال یأتي جھاد اآلخرین إال للدفاع أو للرد على االعتداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ر بالنظام الدیموقراطي الغربياالنبھا
یمثل االنبھار بالحضارة الغربیة عموما الطرف النقیض للمقاطعة التامة التي تم 

ولعل أبرز مثال للتسلیم لغیر المسلمین ذلك االنبھار بنظام الحكم الدیموقراطي، . عرضھا

                                                   
 .وأحد إسنادي أحمد والطبراني رجالھ رجال الصحیح: ، ویضیف٤١: ٨مجمع الزوائد جالھیثمي، )  89(
 .٢٣٣: ٤ بن حنبل ج، مسند أحمدأحمد)  90(
 .صیني، التعامل مع غیر المسلمین، انظر التفاصیل في الفصل التاسع)  91(
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ولعل .  وسلموالتعسف في تفسیر الشورى، وفرض رأي األغلبیة حتى على النبي صلى هللا علیھ
ھذا االنبھار قد خبا قلیال في أعقاب غزو أفغانستان والعراق وجھود أعظم حكومة دیموقراطیة 

ومع ھذا فإنھ نظام ال یزال ھدفا . في السیطرة على العالم وفي مساندة الكیان الصھیوني علنا
 .  في ظنھم–یتطلع إلى تحقیقھ كثیر من المسلمین باعتباره النظام اإلسالمي 

كان من أوائل المنبھرین بالحضارة و) ٩٢.(د كتب الكثیر عن نظام الحكم في اإلسالملق
 النظام  عقد المقارنات بینمقد حاول بعضھو) 93...(الغربیة رفعة الطھطاوي والسنھوري

" حیدر علي"ومعلقا على ھذه الجھود یطرح ) ٩٤(.الدیموقراطیة في الغرب وبین النظم اإلسالمي
حین یتعرضون للقضایا الخالفیة، ...عیة المفكرین اإلسالمیین المحدثینما مرج: "سؤاال یقول

ومن ثم اللجوء إلى االنتقائیة وأحیانا التعسف في المقارنة ...مثل شكل الدولة والدیموقراطیة
وال تخرج كتابات الحقبة . ویكد ویجتھد المفكرون اإلسالمیون إلیجاد ھذا التقارب... والتسمیة

 ) 95..."(محاوالت المستمرةاألخیرة عن ھذه ال
أن ] مجلس الشورى[كانت الطریقة المتبعة لعقد اجتماع المجلس : "یقول أحدھم مثال

یؤذن للصالة فیجتمع الناس ویصلي بھم عمر رضي هللا عنھ ویصعد المنبر ویطرح المسألة 
ن أكثر أھمیة ویضیف بأن القرار إذا كا". وكان القرار یصدر باألغلبیة. التي تحتاج إلى المناقشة

بجواز العھد إلى من بعده ردي والماقول ھوري نالسموینتقد ) 96.(ُیتخذ فیھا القرار باإلجماع
ابن خلدون القوة واحدة من مستلزمات السمنھوري اعتبار وكذلك ینقد . ذلكویؤیده الشاوي في 

(.ھل ترجح أھلیة من تتوفر ،الخالفة
97

(  
على أصحاب " اإلسالمیة"بعض الكتابات جرأة  ھذا االنبھار ظاھرأسوأ ممن كان و

ھا اإلسالم  ب التي أعز هللاألجیالمحمد صلى هللا علیھ وسلم رضي هللا عنھم أجمعین ومحاكمة ا
الخلفاء والسالطین استولوا "یقول أحدھم بأن .  حكامھا باالنحراف عن اإلسالمتھمةوالمسلمین، و

ومصدقا القصص التي دّسھا ) 98("…متعددةعلى سلطة الحكم بالقوة والعنف في دول الخالفة ال
دعوى وجوب الشورى في اختیار أعداء اإلسالم على من أعز هللا بھم اإلسالم، یدعم أحدھم 

حتى الذین خالفوا مبدأ الشورى واستولوا على الخالفة بالقوة والتھدید من ": الخلیفة بقولھ
تعمال السیف والتھدید والترغیب سالطین القوة والغلب بعد الخلفاء الراشدین اضطروا إلى اس

 ومن التھم التي تتكرر كثیرا تھمة عثمان بن عفان )99."(للحصول على قرار أھل الحل والعقد
 )100.(بتولیة أقاربھ، مع أن بعضھم ممن عّینھم أبو بكر وعمر فأبقاھم عثمان في مناصبھم

محاكمة من ھل النظام الدیموقراطي النظري یجیز : والسؤال الذي یطرح نفسھ فورا
فقد غزت أعظم . أعز هللا بھم اإلسالم غیابیا دون توفیر مدافعین عنھم؟ أما في التطبیق فنعم

 .دولة دیموقراطیة دولتین مسلمتین مستقلتین وعاقبتھما على تھم لم تثبت
ومنھا القول بأن النظام الدستوري تحّول إلى نظام ملكي في العھد األموي، أي منكرین 

وقد حفظ ھذا النظام الدولة . اءه نظام والیة العھد في حیاة الخلیفة الموجودعلى معاویة إنش

                                                   
      ؛ عفیفي؛ مدكور، معالم؛ .؛ الریس، النظریات؛ القاسمي؛ أبو فارس، النظام اإلسالم الماوردي؛ الكتاني؛ خالف؛ متولي،) ٩٢(

 .العجالني         

 .٣٦٨ -٣٥٥، الشاوي ص ٤٤، العقاد، الدیوقراطیة واإلسالم ص ٣المسیري ص )  93(
 النظریة؛ عمارة،  سالم؛ النفیسي، في السیاسة؛ الصعیدي،ھیكل؛ البیاتي؛ الخالدي؛ حلمي، نظام الخالفة؛ حلمي، نظام الحكم؛ متولي، اإل: مثال ) ٩٤(

 .، نظام؛ الصباحي، تھافتالصاوي ؛ ، البیعة؛ عبد الرحمن، اإلعالم السیاسي؛  الكیالني، األحزابالدین والدولة؛ قرعوش؛  المباركفوري        
 .٩٥علي، التیارات اإلسالمیة ص )  95(
 .١٤٥ -١٤٢د البوطي  لھذا القول ص ؛ وانظر تفنی٨٩األنصاري، الشورى )  96(
 . ٥٤٨-٥٤٣ص الشاوي، فقھ الشورى )  97(
 .٣٥؛ الرفاعي، النظم ص ٢٢٨ص ؛ الشاوي ٤١ -١٩الرافعي، اإلسالم  ص : انظر مثال)  98(
 .١٤١الشاوي، فقھ الشورى ص )  99(
 .وا العواصم من القواصم البن عربي؛ ومع األسف الشدید أن كثیرا من المحدثین لم یقرؤ١٥٥علي، التیارات ص : مثال)  100(
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اإلسالمیة من الھزات العنیفة مثل قتل الخلیفة الراشد الثالث بطریقة یندى لھا الجبین، واألحداث 
كما أنجب ھذا النظام الجدید خلفاء مثل عمر ابن عبد العزیز . الدامیة التي أعقبتھ بین المسلمین

وانتقد آخرون اتخاذ معاویة الحرس وتبنیھ . ره ممن أعز هللا بھم اإلسالم عقودا كثیرةوغی
المراسم المعھودة لدى حكومة الفرس والرومان مع أنھا حفظت الخلیفة من جنایات المارقین 

فجّنبت الدولة اإلسالمیة االنتكاسات . التي أودت بحیاة ثالثة من الخلفاء الراشدین األربعة
 تصدق -في نھایة عصر الخالفة الراشدة-فالغالبیة من المسلمین .  لو بقي النظام كما ھوالمتوقعة

لماذا كثرت الفتن في عھدك ولم تكن : علیھم إجابة علي ابن أبي طالب رداً على من سألھ محتجا
.(ألنھما كانا یحكمان أمثالي، وأنا أحكم أمثالك: في عھد أبي بكر وعمر؟ فأجابــھ

101
( 

 أصحاب ھذا التوجھ كثیر من  یلقينظام الدیموقراطي الموجود في الغرب بالاأثروت
 وذلك بدال من .عند معالجة الوضع المزري للمسلین الیوماإلسالمیة اللوم كلھ على الحكومات 

 العوامل الرئیسة المتعددة التي تسھم في االعتبار بطریقة موضوعیة، تأخذ في قضیةمعالجة ال
: ومستواھا الحضاريومن ھذه العوامل طبیعة الشعوب .  في فشلھنجاح النظام السیاسي أو

السیاسة  االقتصادیة، وظروف ھاوظروفوطبیعة الموقع الجغرافي للدولة، ، الروحي والمادي
رفض النظام الوراثي الذي ال تشاركھ بالنظم الغربیة كان من مظاھر ھذا التأثر كما . الدولیة

 .، وقد أقره هللا لداود وسلیمان علیھما السالمھالمجالس النیابیة أو ال تسیطر علی
ولعل من أبرز مظاھر ھذا التأثر القول بأن الشورى إذا توفرت لھا األغلبیة، فإن 

ولم یتوقف . نتیجتھا ملزمة لرئیس الدولة وإن كان الحاكم ھو النبي صلى هللا علیھ وسلم نفسھ
األغلبیة من بعض األحداث في السیرة التأثر عند ھذا الحد فقد كانت ھناك محاوالت لصناعة 

 )102.(النبویة وفي عھد الخالفة الراشدة
وبعبارة أخرى، أدى ھذا التوجھ المستسلم للفكر العلماني إلى اعتناق مبدأ االنتخابات 

فاضطر أصحاب ھذا التوجھ إلى صناعة أحداث . السیاسیة والتصویت، واالحتكام إلى األغلبیة
ریف األحداث التاریخیة المشھورة لتتسق مع األفكار السیاسیة الغربیة تاریخیة لم تقع أو إلى تح

 .الُمسلّم لھا كما ھي

 :األمور العامة الشورى في دعوى
فقد . اختلف العلماء في حكم استشارة ولي األمر ألھل الحل والعقد في القضایا العامة

نظم الدیموقراطیة بالرأي ویأخذ المتأثرون بال. قال بعضھم بوجوبھ؛ وقال آخرون بعدم الوجوب
.(ویربط كثیر منھم الوجوب بمفھوم األغلبیة عندھم. القائل بوجوبھ

103
وھناك بعض ) 

 .المالحظات على القول بالوجوب
إن اآلیة لم تحدد أي األمور تكون فیھا .  الفرق بین القضایا العامة والخاصة–أوال 

.(سنة یحددھاالمشورة ولم یرد أي نص آخر في القرآن الكریم أو في ال
١٠٤

كما أن من فرقوا ) 
على األقل ثالثة أقوال مختلفة حول فھناك . بینھم لم یوردوا أدلة ال تقبل الجدل تفرق بینھما

: (ھأصحابفیھا  الرسول صلى هللا علیھ وسلم یشاور الموضوعات التي كان
١٠٥

( 
 . أمور الدنیا فقط ولیس في األحكام- ١
 .س في فرائض األحكام أمور الدنیا وبعض األحكام، ولی- ٢

                                                   
 .٦٧-٦٣، ١٩-١٨؛ أبو شنب ص ٧-٦؛ النادي، موسوعة الفقھ ص ٢٩وانظر / ٢٢؛ الرفاعي ص ٩١ -٨٢الجابري ص )  101(
 .١٣١-١٣٠مثالك الشاوي، فقھ الشورى ص )  102(
 ٢٢٣-١١٣شورى ص ، األنصاري، ال٩٤-٩٣، ٨٩، أبو فارس، النظام ص ٦١، ٥٩الخالدي، الشورى في القرآن ص )  103(
 .١١٢-١٠٥وانظر  مثال أبو فارس یقول بأن الشورى غیر محددة من حیث القضیة أو العدد أو الكیفیة أبو فارس، النظام ص ) ١٠٤(
 .٤٨-٤٦قادري، الشورى ص ) ١٠٥(
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 أمور الدنیا وبعض األحـكام مما لم یرد فیھ نص وإن كان من أمور الدین مثل – ٣
 .طریقة جمع الناس إلى الصالة

 في أي األمور -بشكل مقبول–ة ولم نحدد عامولو قلنا بأن الشورى واجبة في األمور ال
یأثم إن لم یفعلھا، ومتى ال تجب وذلك ألن المسلم ال یدري متى تجب ف. لكان قولنا ھذا مرفوضا
تجد أي حكومة عذرا مشروعا لعدم االستشارة باعتبار األمر لیست مما فال یأثم إن لم یفعلھا؟ و

 . تجب فیھ المشورة
إن من یحصر جمیع حاالت .  العامةافتراض الشورى في معظم األمور – ثانیا

 یجد أن األحداث التي تم حصرھا ال االستشارة في السیرة النبویة وفي سیرة الخلفاء الراشدین
 نسبة ضئیلة جدا من مئات القرارات التي اتخذھا الرسول وھي. خمسین حالةوتتجاوز الخمس 

بل، وثبت صراحة أن بعضھا لم تكن مبنیة . صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدون من بعده
 ، بل یقولت بعد المشورةالقرارات العامة تممعظم أن ومع ھذا یقول بعضھم . على المشاورة

إن حیاة محمد صلى هللا علیھ وسلم من أول الرسالة إلى آخرھا كانت حوارا مستمرا : "أحدھم
(."ھم حاضرھم ومستقبل:ونقاشـا موضوعیا ومشاورة دائمة في كل ما یھم المسلمین

١٠٦
ولو ) 

ثر مشورة ما رأیت أحدا أك: "أبو ھریرة رضي هللا عنھفیھ تأملنا في الحدیث الذي یقول 
"(ألصحابھ من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

١٠٧
علیھ ال تفید أن الرسول صلى هللا نجدھا ) 

 .كان یستشیر في كل األمور أو في معظمھاوسلم 
تتنوع طبیعة الشورى، وحجم القضیة التي .  طبیعة الشورى وحجم القضیة–ا ثالث

لیس و ،ثل اختیار كبار المسؤولینیمكن للشورى معالجتھا، وحتى في حالة القضایا العامة م
.(العامة على وجوب استشارة دلیلھناك 

١٠٨
.  بالنسبة لألمور اإلجرائیة العامةوكذلك الحال) 

 :فرة تفید أن الشورى من الصفات الحمیدة التي یتصف بھا المسلمون كافةافجمیع األدلة المتو
الرجوع إلى أولي الفھم في كل  ولكن ب،علیھایحث  واإلسالم ؛أفراداجماعات وحكاما ورعایا، و

وإذا جاءھم أمر من األمن أو الخوف {: فا سبحانھ وتعالى یقول. عامة الناسإلى قضیة ولیس 
١٠٩(}…منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھمأذاعوا بھ ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر 

(  
یمنع من وھذا ال  .حل والعقدأقلیة صغیرة ذات صفات متمیزة، یمكن تسمیتھم بأھل الفالرد إلى 

ـارات یحددھاالمواطنین االتفاق على تنظیم یمنح عامة   ذوو الكفاءة في الموضوع، حق االختیار بین خی
 .ویحقق المصلحة العامة لجمیع األطراف أو لمعظمھا

، ومن یؤكد عدد من الذین كتبوا عن الشورى. انعدام طریقة محددة للشورى – ارابع
أن اإلسالم لم یحدد طریقة معینة للشورى حتى بالنسبة الختیار رئیس وبھ، بینھم من یرى وج

: العوا مؤكدا ھذه الحقیقة یقولو. ، مثل عدد من یرشحونھ أ وصفاتھم بصورة محددةالدولة
."(فلیس ثمة طریقة یقال عنھا إسالمیة بحیث تعتبر ما عداھا من الطرق غیر إسالمیة"

١١٠
( 

                                                   
 .٢٣عبد الحلیم، الرأي العام ص ) ١٠٦(
 .٢٦قادري ص الالجھاد وانظر : الترمذي) ١٠٧(
 .١٠٧-٩٠ لحدیث جید حول مفھوم األغلبیة ورفضھ لھ عموما ص .دیموقراطیة للانظر مثال النحوي، ال) ١٠٨(
 .٨٣: النساءسورة ) ١٠٩(
 .٩٣-٨٥أسد ص : مثال) ١١٠(
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 :باتنتائج الشورى ونتائج االنتخا
صدرت عن ن المشورة ملزمة إذا یقول أصحاب التوجھ الدیموقراطي الغربي بأ

ویستدلون بعدد من األدلة على إلزامیة نتیجة . كما ھو الحال بالنسبة لنتائج االنتخابات) ١١١.(األغلبیة
 :وتتمثل ھذه األدلة فیما یلي) 112.(الشورى
 وكونھا نزلت بعد }…هللاوشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على {: قولھ تعالى .١

ومعنى ذلك أن الشورى واجبة وملزمة حتى لو كان "غزوة أحد، حیث یقول الشاوي 
(."ھناك احتمال في أن یكون رأي األغلبیة خاطئا

١١٣
 ( 

 . قرار النبي صلى هللا علیھ وسلم المشورة في الخروج إلى العدو في غزوة أحد .٢
 هللا علیھ وسلم بعد الجدال أو الحوار اختیار أبي بكر الصدیق خلیفة لرسول هللا صلى .٣

 .الذي حصل في سقیفة بني ساعدة حول من سیكون الخلیفة
النصوص التي تحث على الشورى في األمور الشخصیة والعامة وتثني على  .٤

 .الجماعة
 : أن االستدالل بھذه األدلة ضعیف، بل ومرفوض لما یليوالمالحظ

 إذا تجاھل األدلة –  قارئلیھ الواضح أن أقصى ما یمكن أن یذھب إمن ال. ١
.  دون تحدید لقضایاھا ولطریقتھا ھو أن یدعي بأن ھذه اآلیة تجعل االستشارة واجبة-المتضافرة

ؤكد ھذه الحقیقة یو. أما االستدالل بھا على وجوب االلتزام بالشورى ففیھ تحریف لآلیة الصریحة
عسقالني، أي أن اإلنسان إذا عزم فال قول البخاري أن المشاورة قبل العزم ویؤیده في ذلك ال

قول الجزء الذي یكمل آیة األمر بالشورى، إذ یوھو قول یستند إلى . یستشیر ولكن ینفذ عزمھ
 فالمشورة . المشورةإلىولیس فالتوكل یعود إلى العزم . }فإذا عزمت فتوكل على هللا{: تعالى

.(.لتطییب النفس وأحیانا للتعرف على الخیارات المتوفرة
١١٤

( 
عند مراجعة النصوص الثابتة في غزوة أحد لم تثبت أغلبیة المتحمسین للخروج . ٢

عندما عزم الرسول صلى هللا علیھ وسلم حتى بین المؤھلین للقتال من الرجال والصبیان، لھذا 
 ھو على الخروج في غزوة أحد مثال ولبس ألمتھ لم یأخذ بالرأي الذي یشیر بالبقاء، وإن أصبح

 )115.(عن رأیھمللخروج  علیھ اإلجماع بتراجع المتحمسین الرأي الذي
ما حصل في سقیفة بني ساعدة كان اجتماعا لبعض األنصار حضره المھاجرون . ٣

... تفادیا لما قد ینتج عنھ من فتن، ثم كان جداال حسمھ عمر بن الخطاب بمبایعتھ أبا بكر الصدیق
ج عن وصف عمر الذي كان شاھد خالفة أبي بكر كما وردت في صحیح البخاري ال تخرف

 ) ١١٦".(أال وإنھا قد كانت كذلك إال أن هللا وقى شرھا. إنما كانت بیعة أبي بكر فلتة وتمت"عیان 
أما النصوص التي وردت في الشورى فھي ال تتعدى كونھا نوعا من الحث . ٤

(مامھمأما االحتجاج بأن ید هللا مع الجماعة والحث على التزام الجماعة وإ. والتحریص
١١٧

 (

                                                   
 .١٠٠-٩٦ ص ، الشورى قادري) ١١١(
 ٧٩، ٧٦-٧٥، ٥٣-٥٢، ٤٩الشاوي، الشورى ص )  112(
 ؛ ٤٢-٤٠ ص ، الرأي العام ؛ عبد الحلیم١٩٦-١٩٠م  ، في النظاالعوا : مثال وانظر ؛ ٧٦-٧٥، ٥٣ -٥٢ ص   الشاوي ؛١٥٩: آل عمران) ١١٣(

 .١٧٩ یورد أقوال عدد منھم ص .، نظاموموسى           
 تادة والربیع وابن إسحاق وال قانظر مثال الطبري في التعلیق على اآلیة؛ وقول القرطبي بعدم الوجوب نقال عن ١٥٩:  آل عمران)١١٤(

 .، ولیس شرطا أن یكون عزمھ موافقا  للمشورةأنھ لھذا عندما عزم على الخروج لم یستمع إلیھموتعلیق القرطبي ب سیما الشافعي          
 .٢٠٩ -٢٠٣صیني، مدخل إلى الرأي ص )  115(
 .البخاري، الحدود، رجم الحبلى إذا زنت ) ١١٦(
 ي الفتن، كیف األمر ؛ البخار٣٢٩-٣٢٨: ١٣؛  العسقالني ج٣٢٣-٣٢٠: ٦الترمذي، باب لزوم الجماعة، وتعلیق األحوذي ج) ١١٧(

 .إذا لم تكن جماعة          
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"(ال تجتمع أمتي على ضاللة"و
١١٨

وذلك ألن إجماع غیر ذوي الخبرة الكافیة في . ففیھ نظر) 

.( قیدھا بعضھم بأھل العلمولھذا. ال مكانة لھ عقالاألمور التي تحتاج إلى تأھیل خاص 
١١٩

 (
 أن األمة أو أغلبیتھا ال تجتمع على) ١: یحتمل معنیین" ال تجتمع أمتي على ضـاللة"وحدیث 
.(أن الحق ال یخفى على جمیع أمة محمد) ٢. ضاللة

١٢٠
ویسند المعنى األخیر قولھ صلى هللا ) 

".(ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین حتى یأتیھم أمر هللا وھم ظاھرون"علیھ وسلم 
١٢١

ولكن قد ) 
 .یخفى الحق على األغلبیة

 :وھناك أدلة أخرى تؤكد أن نتیجة الشورى غیر ملزمة، وتتمثل فیما یلي
.(أصر أبو بكر الصدیق على محاربة مانعي الزكاة رغم االعتراض علیھ .١

١٢٢
 ( 

الرسول صلى  علیھ رغم المعارضة أصر أبو بكر على بعث جیش أسامة الذي كان . ٢
.(وسلم قد جھزه قبیل وفاتھ

١٢٣
( 

من المفاضلة بین الناس في صرف المعاشات وبالنسبة بن الخطاب ما فعلھ عمر . ٣
، وذلك رغم معارضة على المجاھدینقاء األرض وسكانھا للدولة بدال من قسمتھ لفيء العراق وإب

.(البعض
١٢٤

( 
 معیار القرب من كتاب هللا وسنة رسولھ الذي قال بھ ابن ضرورة االحتكام إلى. ٤

(تیمیة
١٢٥

كون اآلراء تختلف وتتعادل أدلتـھا في ضوء قواعد القیاس واالستحسان وأخف إلى و) 
  .خضوع لألغلبیة بدال من ال…الضررین
المشورة قد تتعدد إلى درجة التعارض، فأیھا التي یجب االلتزام بھا، والسیما إذا . ٥

ین؟ كما كان في قضیة أسرى بدر حیث تكان التعارض بین رأیین لشخصین أو جماعتین متكافئ
.( عمر قتلھمىإطالق سراحھم مقابل فدیة ورأبأشار أبو  بكر 

١٢٦
  مجردإضافة إلى ذلك، فإن) 

ال یكفي حكما إال إذا تساوت اآلراء من حیث قوة مؤھالت أصحاب ھذه -في الشورى–العدد 
وھذا یحتاج إلى طرف ثالث أو َحَكم یقرر درجة قوة أدلة كل طرف وھي . اآلراء وقوة أدلتھم
 .مھمة لیست سھلة

 علىویدل .  من یطلب المشورةبموافقةإلزامیة إال ال تكون المشورة العرف السائد أن . ٦
وذلك عندما توسطت األوس في حلفائھم بني قریظة أسوة . ذلك قصة االحتكام إلى سعد بن عبادة

وھنا یتأكد سعد من أن األطراف . بوساطة الخزرج في بني قینقاع التي قبلھا الرسول من قبل
ھذا، مع أن . یلتزمون بمشورتھ أو حكمھ)  ھوالرسول صلى هللا علیھ وسلم وقبیلتھ(المعنیة 

أصدر حكمھ فیھم ثم . مطلوب منھ أصال ھو إصدار حكم، ولیس المشورة، والحكم ملزم بطبیعتھال
.( عقوبة على خیانتھم العھدبالقتل

١٢٧
( 

                                                   
 .٣٢٣-٣٢٢: ٦األحوذي ج) ١١٨(
 .٣٢٣-٣٢٠: ٦الترمذي، الفتن، لزوم الجماعة؛ وانظر تعلیق األحوذي ج: ١٣العسقالني ج) ١١٩(
 .٣٢٢ص : ٦األحوذي ج) ١٢٠(
 .كتاب اإلیمان وكتاب اإلمارة… مظاھرین على الحق ال یضرھم من خذلھ…"البخاري، االعتصام، ال تزال طائفة؛ ومسلم ) ١٢١(
 .٧٥٩-٧٥٨: ٧ج، ٣٥١: ٣البخاري، كتاب االعتصام، وأمرھم شورى وانظر تعلیق العسقالني ج) ١٢٢(
 .٧٥٩: ٧البخاري المغازي؛ وانظر تعلیق العسقالني ج) ١٢٣(
 .٥١-٤٥؛ ص ٢٩-٢٦أبو یوسف، الخراج ص ) ١٢٤(
  .٣٨٨-٣٨٧: ٢٨ابن تیمیة، مجموع ج) ١٢٥(
 .٧٩-٦٧: ، ابن كثیر، تفسیر األنفال٣٧٧: ٧جالعسقالني ) ١٢٦(

 .١٤٥ ٤؛ ابن ھشام ١٥٦-١٥٥: ٧البخاري ، مناقب األنصار، مناقب سعد وانظر تعلیق العسقالني ج) (127
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 :مفھوم األغلبیة
. األغلبیة أو ما یعبر عنھاتشیر إلى مفھوم  السیرة النبویة لیست ھناك نصوص في

)
١٢٨

اب من السیرة النبویة بصفتھا نماذج تّ ولو استعرضنا األحداث التي أشار إلیھا بعض الكُ ) 
 :للرأي العام ولرغبة األغلبیة الملزمة، سنجد ما یلي

سمع الرسول صلى هللا علیھ وسلم بأن قافلة لقریش قادمة من .  غزوة بدر الكبرى- ١
وذلك أنھم لم یظنوا أن . فانتدب الناس فخف بعضھم وثقل بعضھم. المسلمین إلیھم"الشام فندب 

."( یلقى حربارسول هللا
١٢٩

وعندما علمت قریش بخبر رسول هللا جاءت بأشرافھا لیحموا ) 
ولما علم الرسول صلى هللا علیھ وسلم بذلك طلب مشورة الذین خرجوا معھ . قافلتھم التجاریة

فعّبر بعض المھاجرین عن حماسھم للمواجھة ثم . حول مواجھة قریش أو االنصراف إلى المدینة
فقرر الرسول صلى هللا علیھ . لرأيھذا ا األنصار تأییده لأحد زعماء أعرب سعد بن معاذ وھو

ولیس ھناك ما یفید بأن ما عبر عنھ بعض المھاجرین وبعض األنصار ھو . وسلم مواجھة قریش
 قرار الحرب على غیر توقع الذین خرجوا في مھمة فقد جاء. رغبة البقیة، أو أنھ طاعة لنبي هللا

افلة قریش في محاولة للتعویض عن األموال التي استولت علیھا سھلة ھي االستیالء على ق
.(قریش من أموال المسلمین في مكة

١٣٠
( 

ورد في السیرة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رأى في المنام، قبل .  غزوة أحد- ٢
أي (إن رأیتم أن تقیموا بالمدینة وتدعوھم حیث نزلوا : "ثم قال .ذبحمعركة أحد، بأن بقرا لھ تُ 

اخرج بنا إلى أعدائنا ال یرون أنا "ممن كان فاتھم بدر ... فقال رجال من المسلمین...) ریشق
..."(فلم یزل الناس برسول هللا الذین كان من أمرھم حب لقاء القوم ..." ا عنھم وضعفنابنَّ جَ 

١٣١
 (

(."أكثر عددا وأقوى جلدا" ویقول الخضري بأن الذین طلبوا الخروج 
١٣٢

ولیس في الروایات ) 
من فھم  من أشاروا بالبقاء ، وأمامن الفتیانھم أن الذین ألحوا على الخروج بما یفید إال یة صلاأل

فقد خرج الرسول بحوالي ألف رجل في أحد، ثم رجع ابن أُبّي بثالثمائة منھم . كبار الصحابة
.(فبقي سبعمائة رجل

١٣٣
 أن المجموعة التي تحمست للخروج كانت أقوى من غیرھا واضحو) 

فاستجاب الرسول صلى هللا علیھ وسلم لطلبھا ألن التعبیر القوي واإللحاح . لتعبیر عن رأیھافي ا
عزم الرسول صلى هللا علیھ وسلم على ف. الشدید مرجح نفسي بین رأیین ال یسندھما وحي

.(الخروج ولم یأخذ بالرأي الذي صار علیھ اإلجماع
١٣٤

( 
شدة عن بؤدبا ولكن یعبر بوضوح وكان احتجاج عمر ابن الخطاب م. صلح الحدیبیة- ٣

 في صلح الحدیبیة تقول بأن على  فقرةمشاعر عدم الرضى التي كانت عند المسلمین عن
 ولیس على قریش رد من یرتد من المسلمین ،المسلمین رد من یسلم ویھرب إلیھم من أھل مكة

أو " " لمسلمین؟أو لسنا با…:"فیقول عمر للرسول صلى هللا علیھ وسلم . ویعود إلى المشركین
 صلى هللا علیھ وسلم على نبيفیرد ال" فلماذا نعطي الدنیة في دیننا؟… "و" لیسوا بالمشركین؟

."(أنا عبد هللا ورسولھ، لن أخالف أمره، ولن یضیعني: "عمر قائال
١٣٥

ومما زاد ألم المسلمین ) 

                                                   
 .٩٧ ص ، الشورىقادري؛ ١٨٩صیني، مدخل إلى الرأي ص ) ١٢٨(
 .١٨٢: ٢ابن ھشام ج) ١٢٩(
 .٣٣٦: ٧انظر مثال، العسقالني ج)  ١٣٠(

 ؛١٦: ٣ج، الشروط؛ ابن ھشام البخاري، الح) (131
 .١٤١الخضري ص ) ١٣٢(

 .٢٣٠؛  الندوي ص ٢٤٢-١٩٢؛ ابن القیم، زاد ٤٣-١٤ابن ھشام ص ) (133
 .٢٨٤-٢٧٨وانظر ص .٢٨٦-٢٨٤البیاتي ص ) ١٣٤(

 .٢٠٣: ٣ابن ھشام )  (135
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.( أبي جندل بن سھیل الذي جاء مسلما فارا من مكةمشاھدتھم أمام ناظرھم ردُّ 
١٣٦

 ومما یؤكد )
 في تنفیذ األمر بالحل من اإلحرام حتى أحل ھمتأخرأن رأي عمر كان رأي أغلبیة الصحابة 

 .  صلى هللا علیھ وسلم فعلموا أن األمر ملزم فأطاعوانبيال
أنا عبد هللا ورسولھ، ولن أخالف "كانت وقد یقال ألن إجابة النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ع من الوحي یعتمد علیھ النبي في الموافقة على الصلح بشروطھ تشیر إلى وجود نو" …أمره
على على إلزامیة قرار األغلبیة بل ال تدل الحادثة  وفي جمیع األحوال فإن. وھو احتمال قوي

 .عكسھا تماما
 لم یثبت في السیرة النبویة أو سیرة الخلفاء الراشدین ما یمكن تسمیتھ وعموما فإنھ

فالحاضرون من الرجال في الغزوات ال . ى مستوى األمة اإلسالمیةعلالشعبیة أو باألغلبیة 
فأین النساء وأین العجزة وھم یمثلون أكثر من نصف األمة، . یمثلون كل األمة أو حتى أغلبیتھا

ف إال أن یقول قائل بأن اإلسالم ال یقر للنساء والعجزة بحقوق الشورى واالنتخاب؟ وأین من تخلّ 
لغزوة لم تكن إلزامیـة على جمیع الرجال مثل غزوة بدر؟ ال أدري من ألسباب قاھرة أو ألن ا

األغلبیة في اإلسالم على مستوى األمة وصّدقھا الكثیر من كتاب المسلمین "أین جاءت خرافة 
 القرون وفي تحریف فتورط بعضھم في التجني على خیر. المتأخرین ورددھا ودافع عنھا بحرارة

.(روایات التاریخیة المدسوسة أو الضعیفةمدلوالت النصوص وفي قبول ال
١٣٧

( 
بترتیب مسبق، وذلك  األغلبیة ال یرفض االحتكام إلى اإلسالم من زاویة أخرى، فإن و

 تساوي األدلة ومنھابصفتھا الحكم األخیر عند انعدام الفروق األخرى في اآلراء المتعارضة، 
القواعد الفقھیة مثل، اعتبار العرف ویتمثل في بعض . الشرعیة التي تسند الرأیین أو انعدامھا

".(العادة محكمة"مصدرا من مصادر التشریع اإلسالمي، أي 
١٣٨

ولكن ھناك شروط یجعلھا  )
 في ضوء الكتاب والسنة واستنباطات تختلف عن الرأي العام وھي أن تكون ھذه العادة مجازة

 .علماء الشریعة أو مسكوت عنھا

 :مكانة األغلبیة في اإلسالم
األغلبیة ظنا سابقا فإن الذین یرون إلزامیة نتیجة الشورى یبنونھا على وجود كما الح

ھناك مالحظات على كما أن . ة أو من یمثلھا ولم یثبت لھذه األغلبیة وجود، كما سبق بیانھالشعبی
 )139 (: منھا، ھذا القول

، لرأي العام اآلیات القرآنیة الكثیرة متضافرة على أن األغلبیة بالمفھـوم الغربي ل– أوال
مذمومة وتستحق كثیرا من " األمة"في المستوى الشعبي أو كما یحب أن یسمیھا بعض المفكرین 

.(األوصاف السلبیة مثل ال یعلمون، ال یعقلون، یجھلون، ال یشكرون
١٤٠

وقد جمع النحوي ) 

".(أكثر الناس"عـددا من ھذه اآلیات التي تذم األكثریة أو 
١٤١

شورى ال"ولھذا یقول طبارة بأن ) 
التي أوجبھا اإلسالم لیست لمجموع أفراد األمة أو لألكثریة المطلقة فیھا، ألن القرآن تكررت 

                                                   
 .٢٠٨-٢٠٤: ٣البخاري، كتاب الشروط وكتاب الجزیة والموادعة؛ ابن ھشام )  (136

  النفیسي؛ عندما ١٢٨ -١٢٥ ص ، فن الحكم؛ فھمي٤٠٠-٣٨١؛ الصعیدي ، النظریة ص ١٧-١٦؛ ٧-٦ادي ص الن: انظر مثال) ١٣٧(
 .١٤٩ -١١٠ الشاوي في صفحات معدودة  یكررھا مرات عدیدة ص ٢٤ -١٥ص          

 . ٤٧٤-٢٢٥؛ السدالن ص ٢٧٧-٢٧٣ ص ، أصولأبو زھرة: انظر مثال) ١٣٨(
 .٢٠٣-١٩٩صیني، مدخل إلى الرأي ص )  139(
 .٦٨، ٤٠، ٣٨؛ یوسف ٢٤٣: ؛ البقرة١١١، األنعام ٦٣: ؛  العنكبوت٦: ؛ الروم٢١: ؛ یوسف١٨٧: األعراف: السور: مثال) ١٤٠(
 .٩٥ – ٧٨النحوي، الشورى ال الدیموقراطیة ص ) ١٤١(
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فیھ اآلیات التي تنص على أن الرأي والفضل والعلم لیس من صفات أكثر الناس على وجھ 
."(العموم

١٤٢
( 
یة من األغلبیة المتخصصة في المجال المحدد ھي التي تحدد ذوي المھارة والكفا -ثانیا 

بینھم، والناس تبع لما یمكن تسمیتھم بالمصطلح الحدیث بقادة الرأي عند كل مجموعة من 
 بالتفكیر الواعي الذي یقلب اآلراء  ولیسمدفوعة بالتقلیدتتبع، فالصفوة ترشح ثم العامة . الناس

قادة "م وھذا ما أثبتتھ الدراسات االتصالیة حول مفھو. المختلفة بأدلتھا ثم یرجح واحـدا منھا
 ".الرأي

الناخبین في النظام االنتخابي وبین المستشارین في النظام ھناك فروق كبیرة بین  -ثالثا 
 :اإلسالمي، ومنھا

صفات المؤھلین للمشورة تختلف باختالف طبیعة القضیة ونوع المشورة  – ١
لتي تھم  لیس واحدا في كل القضایا العامة ا-مثال– )الجمھور(فمقدمو المشورة . المطلوبة
لجمیع القضایا ) مجموع الناخبین المسجلین( واحد ھم فجمھـورناخبینأما في حالة ال. ھالشعب كل

 .لمواطنین المعنیین بأكملھم، یتساوى فیھ العالم مع الفرد العاديالعامة التي تھم ا
 عدم وضوح شروط المستشارین المؤھلین كوضوح شروط أعضاء المجالس – ٢

قول محمد عبده بأن المراد بأولي فمن أحسن األقوال في شروطھم . المؤھلینالنیابیة والناخبین 
وھم األمراء والحكام . جماعة أھل الحل والعقد من المسلمین) المستشارین المؤھلین(األمر 

والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذین یرجع إلیھم في الحاجات والمصالح 
.(العامة

١٤٣
في جمیع المستویات؟ وكیف نمیز العالم من ...شمل األمـراء والحكاموالسؤال ھل ی) 
وبھذا یتضح  أن صفات أھل الحل والعقد لیست بالوضوح الذي یمكن أن نساویھ ... غیر العالم؟ 

المواطنین، أو كل من بقولنا كل مرشح یتم انتخابھ ممثال لمنطقة جغرافیة محددة أو مجموعة من 
 .ل اسمھ ناخبابلغ السن القانونیة وسج

 وأبرز مثال عند اختیار الرئیس األعلى للدولة أن ھناك شروط وإجراءات محددة – ٣
أما في النظام اإلسالمي الذي صوره علماء السلف فھناك اختالف في . في النظام االنتخابي

(:تنعقد بھ اإلمامةھناك مثال أربعة أقوال فیمن . الشروط وغموض كبیر في اإلجراءات
١٤٤

( 
عقد اإلمامة إال بجمھور أھل العقد والحل في كل بلد لیكون الرضاء بھ عاما ال تن )١

 . والتسلیم إلمامتھ إجماع
في أول استدالال ببیعة أبي بكر الصدیق الذي بایعھ ، أقل من تنعقد بھ اإلمامة خمسة )٢

خمسة على رأسھم عمر ابن الخطاب وألن عمر ابن الخطاب جعل الشورى األمر 
  .دھم برضى الخمسةفي ستة لیعقد ألح

  . تنعقد بثالثة منھم یتوالھا أحدھم برضى االثنین )٣
امدد یدك أبایعك فیقول :"تنعقد بواحد مستدال بقول العباس لعلي رضي هللا عنھما  )٤

، "الناس عم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بایع ابن عمھ فال یختلف علیك اثنان
 .وألنھ حكم، وحكم الواحد نافذ

 :زامیة نتیجة الشورىإصرار على إل
یناقش عدد من المصرین على إلزامیة الشورى بعض األحداث التي تؤكد عدم 

 .إلزامیتھا

                                                   
 .٢٩٦-٢٩٥ ص ، روح؛ طبارة١١٦: األنعامسورة ) ١٤٢(
 .٢٩٣طبارة ص ) ١٤٣(
 .٧-٦الماوردي ص ) ١٤٤(
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 السوابق التي تؤكد عدم بعض العوا والشاوي جھودا ملحوظة إلبطال االحتجاج بفمثال یبذل
. (إلزامیة نتیجة الشورى

١٤٥
( 

 :، ومنھا ما یليماوھناك مالحظات على تبریراتھ
. رسول هللا" وصیة"سبة لبعث جیش أسامة فإن العوا  یقول بأن أبا بكر ینفذ  بالن– ١

وھو احتمال ضعیف لعدم وجود قرائن تفید أنھا وصیة لما بعد الممات، ولم یكن تشریعیا ملزما 
والقرارات اإلجرائیة مرھونة بظروفھا وقد تغیرت الظروف بشكل واضح . ألنھ قرار إجرائي

صلى ویشھد لھذه الحقیقة تلك الردة الشاملة التي أعقبت وفاة النبي . سالمبموتھ علیھ الصالة وال
ولوال أن في األمر سعة .  حیاتھ صلى هللا علیھ وسلموقد كانت األمور مستتبة فيهللا علیھ وسلم 

ولھذا جاز إعادة النظر في القرار .  جیش أسامة على تنفیذه فوراواضحة لما تردد أحد من أفراد
 .ل الظروف الجدیدةالنبوي في ظ

أبا بكر لم " بالنسبة لحرب الردة فإن الروایات المتعددة ال تؤید قول العوا بأن – ٢
كانت  -ربما –فالموافقة ". یخالف أھل الشورى فیما انتھوا إلیھ، وإنما ھم وافقوه فیما بدأ بھ

 عمر ابن الخطاب  قولویؤكد ذلك. كن قناعةت ولم ،األمرطاعة لخلیفة رسول هللا وامتثاال ألمر ولي 
..."(فما ھو إالّ أن رأیت هللا قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنھ الحق"

١٤٦
حتى قناعة ) 

عمر كانت مبنیة على ثقتھ العالیة في أبي بكر لصفاتھ اإلیمانیة المتمیزة ولیست مبنیة على 
 . أورده أبو بكرالدلیل الذي
ضیة قسمة أرض العراق وما جرى فیھا  وما قیل في قضیة حرب الردة یقال في ق– ٣

من نقاش بین عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ثم اقتناع بعضھم وامتثال اآلخرین ألمر أمیر 
 )147(".بالال وأصحابھاللھم اكفني "ویؤكد ھذه الحقیقة قول عمر . المؤمنین

الشاوي من اختصاصات أبي بكر التنفیذیة قرار إنفاذ جیش أسامة كقائد  یجعل – ٤
لجیش ویجعل من اختصاصات عمر كرئیس للدولة وقائد للجیش قرار اإلذن بمواصلة فتح ل

 لیبرر ھذه القرارات التي اتخذھا الرئیس األعلى لوحده أو رغم بعض یقول ذلكو. أفریقیا
د رسول رب یجریبرر إلزامیة رأي األغلبیة بتوالعجیب أنھ . االعتراضات من كبار أفراد األمة

فقد جعل قرار مواجھة . ان رئیسا للدولة وقائدا للجیش من مثل ھذه الصالحیاتالعالمین الذي ك
قریش في بدر وقرار الخروج إلى العدو في أحد من اختصاصات الشورى الملزمة للنبي ولیس 

.(تھ صلى هللا علیھ وسلم صالحیامن
١٤٨

 ( 
 صلى هللا لم یثبت أن الشورى ملزمة في القضایا العامة، ولم یثبت أن النبي: الخالصة

علیھ وسلم أو أحدا من الخلفاء الراشدین اتخذ قرارا نزوال على رغبة األغلبیة، وذلك ألن 
بید أن .  بالنسبة لالعتراض على فقرة في صلح الحدیبیة-ربما–األغلبیة لم تثبت تاریخیا إال 

بي ألنھ اإلسالم ال یعارض في استخدام بعض الوسائل التي یستخدمھا النظام الدیموقراطي الغر
ال یمانع في استیراد الحكمة من أي مصدر، ولكن بدون الحاجة إلى لّي أعناق النصوص 

وھناك ضرورة للفصل بین الوسائل والقیم . وتشویھ األحداث التاریخیة اإلسالمیة المشھورة
العلمانیة التي نشأت فیھا قدر المستطاع، وھناك ضرورة لتقویم ھذه الوسائل ونقدھا، بدال من 

 )149.(یھا كما ھيتبن

                                                   
 .٢٠٩-٢٠٣ وانظر المناقشة في صیني، مدخل إلى الرأي ص .١٣١-١٣٠ ،١٤٥-١٤٤الشاوي ص ؛ ١٩٩-١٩١العوا ص ) ١٤٥(
 
 .٧٠٣: ٦ابن كثیر، البدایة ج ) ١٤٦(

 .٤٦٥؛ النحوي، الشورى ص ٣١٨: ٦ج صسنن البیھقي الكبرى )  147(
 ، ٩١ -٨٩؛ وانظر الشاوي ص ١٣٥-١٣٠ وقارنھ ب الصفحات ١٤٥-١٤٠الشاوي ص ) ١٤٨(
 .المسیري)  149(
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 :طغیان العقالنیة على النقل
لعل ظاھرة طغیان تحكیم العقل على النصوص الصحیحة في الكتاب والسنة واحدة من 

فمن نماذج ھذه . المشكالت التي یعاني منھا الخطاب اإلسالمي المتأثر بالحضارة العلمانیة
ضاء والقدر، وتحویر الطعن في مصداقیة بعض النصوص الصحیحة مثل حدیث الق:  الظاھرة

مدلوالت النصوص الصریحة في ظل حركات تحریر المرأة الشائعة في أوساط المجتمعات 
 .الالدینیة، وتجاوز الحدود في التقریب بین المسلمین وأھل الكتاب

 :الطعن في حدیث القدر
ھناك حدیث نبوي یتعلق بالقدر تجرأ على تضعیفھ أو إنكاره أكثر من داعیة تحدثت معھ 

: ویقول نص ھذا الحدیث النبوي. واعتمدوا في تضعیفھ على العقل البشري فقط. و تعرفت علیھأ
إن أحدكم ُیجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة "

بكتب رزقھ، وأجلھ، : ثم یرسل إلیھ الملك فینفخ فیھ الروح ویؤمر بأربع كلمات. مثل ذلك
فوهللا الذي ال إلھ غیره إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة، حتى ما یكون . وشقي أو سعیدوعملھ، 

وإن أحدكم لیعمل بعمل . بینھ وبینھا إال ذراع، فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیدخلھا
أھل النار حتى ما یكون بینھ وبینھا إال ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنة 

."(دخلھافی
١٥٠

( 

 :سبب الخطأ
من الواضح أن ھؤالء الدعاة اعتمدوا كلیة على نقد المتن عندما عجزوا عن إزالة 

وھو المنھج . التعارض بین المدلول السطحي للحدیث وعقیدة محاسبة اإلنسان على سلوكھ
تاب العلمي الشائع في الحضارة الغربیة، یعتمد علیھا النقاد حتى في تقویم مصداقیة نصوص الك

 الطعن في مصداقیة النصوص المقدسة أو تحریف مدلوالتھا فقادھم ھذا إلى. المقدس عندھم
فحاسة . مستندین إلى القدرات العقلیة للبشر ذات الوسائل المحدودة في اإلدراك واالستیعاب

یھا ال تزال ... السمع والبصر والشم  عند اإلنسان حتى مع استعمال أحدث الوسائل التي ُتقوِّ
 . جزة عن إدراك الكثیر من األشیاء التي نعیش معھا وبینھاعا

ى نوعین  تمد عل ن الضروري أن نع ذا م ین ولھ یق المعرفة مختلف ي توث ناھج ف ن الم م
سبھا ي نكت تن: الت ة الم ي أي دراس نھج العقل سند، والم ة ال ي أي دراس نھج النقل تمد ) 151.(الم ویع

ى مصداقیة من ینقل إلینا المعر نھج األول عل فة المحددة سواء أكان واحدا أم أكثر أو سلسلة الم
راد أو الجماعات ن األف نا . م ھ حواس ا تدرك ى م سة عل صورة رئی تمد ب ي فیع نھج العقل ا الم وأم

 .الخمس وما ُتوصلنا إلیھ قدراتنا االستنتاجیة عند فحص النص
تعلق األمر بالمعلومات المنسوبة إلى الخالق تعالى مباشرة مثل القرآن  الكریم وعندما ی

ایش النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یجد مفّرا من االعتماد  م یع ذي ل سلم ال إن الم بویة ف سنة الن وال
ل في المضمون بقدر ما  یم العق م تحك نص، ث تحدید درجة مصداقیة ال سند ل ى دراسة ال أوال عل

ذه الدرجة ھ ھ سمح ب ت الدرجة عالیة فلیس أمام المسلم إال أن یبذل الجھد. ت إذا كان  في فھمھ، ف
دال من التشكیك فیھ فالبشر، رغم التقدم العلمي، ال یزالون عاجزین عن فھم كثیر من األشیاء . ب
 . الموجودة منذ األزل

 :مدلول الحدیث النبوي
إن مدلول الحدیث المذكور مرتبط بطبیعة علم هللا سبحانھ وتعالى الذي ال یقیده قید 

أو " الكتاب"وھو مرتبط بكون المكتوب في . مخلوقاتالمكان أو الزمان أو الحواس المحدودة لل
اللوح المحفوظ ھو تسجیل لما في علم هللا الذي یحیط بكل شيء في كل مكان وفي كل زمان 

                                                   
 .٣٩-٣٧النووي، األربعین النوویة، الحدیث الرابع  ص ) 150(
 .٦٧-٦٥صیني، قواعد أساسیة ص )  151(
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لیس إال تسجیال دقیقا لما یفعلھ العباد باختیارھم " الكتاب"والموجود في . وبدقة تلیق بعلم الخالق
".(ولكن كتبھ بالوصف ال بالحكم"یقول أبو حنیفة وكما . أو لما یحدث لھم بدون اختیارھم

١٥٢
( 

فقد منح هللا المخلوقات المكلفة شیئا . وھم ال یحاسبون إال على ما فعلوه أو عبروا عنھ باختیارھم
وبمعرفة ھذه الحقیقة یتم التعرف على مدلول الحدیث . من حریة االختیار یحاسبون علیھا

بھ إلى الجنة لو استمر علیھ إلى نھایة مدة االمتحان، أي فاإلنسان قد یسلك طریقا یؤدي . النبوي
.(أو ُحفت في روایة." ُحجبت النار بالشھوات، وُحجبت الجنة بالمكاره"الموت، ولكن ألنھ 

١٥٣
( 

. (فقد یتخذ اإلنسان قرارا باختیاره في آخر لحظة یؤدي بھ إلى النار
١٥٤

( 

 :الفكر العلماني وحقوق المرأة
المسلمة من أكثر المجاالت االجتماعیة تعرضا لھجمات الفكر لقد كانت حقوق المرأة 

قصور الفكر العلماني في فھم طبیعة المساواة ) ١: وھذا طبیعي لعوامل رئیسة منھا. العلماني
الوقوع ضحایا سھلة ألالعیب الشیطان ) ٢بین النصفین الذین یؤلفان شیئا واحدا متكامال، 

قصور ) ٣أكبر مجموعة من المخلوقات المكلفة في جھنم، وأعوانھ التي تستخدم المرأة إلدخال 
كثیر من المفكرین اإلسالمیین في فھم النصوص اإلسالمیة وضعفھم في استخدام األدلة العقلیة 

ومن النصوص التي تعرضت لسوء الفھم أو للقصور في التوضیح . لشرحھا لغیر المؤمنین
مرأة، الصالحیة الممنوحة للزوج لتأدیب النصوص التي تمیز الرجل عن ال: باألدلة العقلیة

 . زوجتھ، تحریم اإلسالم زواج المسلمة بغیر المسلم
 : حركة تحریر المرأة الالدینیة

یدافع مدیر أحد معاھد الدراسات اإلسالمیة عن حقوق المرأة المسلمة فینادي بشدة بتبني 
 بالرغم من اعترافھ بفساد  بعد تعدیلھا، وذلكfeminismفكرة الحركة الغربیة لتحریر المرأة 

الفكرة الغربیة التي تنادي بتحریر المرأة تحریرا كامال یسمح لھا بمنح جسمھا لمن تشاء وتتاجر 
.(بھ

١٥٥
فھي ُتعنى بحقوق المرأة والقرآن الكریم . ویجادل فیقول لماذا نخشى من ھذه الحركة ) 

ویحتج . المصطلحات الجدیدةیعتني جدا بحقوق المرأة؟ ویضیف بأنھ ینبغي أن ال نتحّرج من 
. على القیود المفروضة على المرأة في بعض البالد اإلسالمیة، حیث لیس لھا شخصیة مستقلة
فھي امتداد لشخصیة والدھا أو أخیھا أو زوجھا، ولیس لدیھا فرصة للتعلیم وللكسب المادي 

 .المستقل
 :المرأة تصلي الجمعة بنساء ورجال

 أقمن صالة الجمعة في ثالث مواقع في أمریكا الشمالیة في صف الالتي" إنجنیر"ویقف 
فقد قامت إحدى . بأداء الخطبة وإمامة الصالة لمجموعة من المصلین فیھم اإلناث والذكور

 امرأة ١٣٠اسمھا أمینة ودود بأداء خطبة الجمعة وإمامة الصالة ل " المسلمات المتعلمات"
نة نیویورك، وذلك تعبیرا عن المساواة  في مدی٢٠٠٥ مارس عام ١٨وعدد من الرجال، في 

كما قامت بالعمل نفسھ . بالعمل نفسھ" مسلمة"وفي كندا قامت . الروحیة بین الذكور واإلناث
اآلنسة عصرا نعماني التي كانت صحفیة بجریدة الوول ستریت، في جامعة براندیز القریبة من 

                                                   
 ؛ ٥٧؛ وعبد الوھاب ص ١١٨: ١، العسقالني، طبعة جامعة اإلمام ج٢٨٠: ٨؛ وانظر ابن تیمیة ج٣٩أبو حنیفة، الفقھ ص ) ١٥٢ (

 .٢٥واألشقر ص           
 .البخاري، الرقاق، حجبت) ١٥٣ (
 .  وانظر المرجع كلھ لمزید من التفاصیل عن مسألة القضاء والقدر٥٦ -٥ماعیل، كشف الغیوم ص إس) 154(
)155   (Issues in Islamic Feminism  Engineer,  
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بأن ھذه األخیرة " إنجنیر"ویقول . یةمدینة بوستن بوالیة ماساشوتز بالوالیات المتحدة األمریك
. (ھي المحركة األولى لھذا التوجھ

١٥٦
( 

إلى االحتجاجات الشدیدة التي واجھتھا ھذه الحركة النسائیة، ویناقشھا " إنجنیر"ویشیر 
فینتھي إلى نتیجة تفید بعدم وجود نصوص صریحة في الكتاب والسنة تمنع من إمامة المرأة 

رأي الفقھي الذي أصبح سائدا یخالف الحدیث الذي یفید أن النبي ویضیف بأن ھذا ال. للرجال
صلى هللا علیھ وسلم طلب من أم ورقة بنت عبد هللا أن تؤم المصلین في دارھا بمن  فیھم 

.(زوجھا، وأنھ عّین لھا رجال كمؤذن
١٥٧

( 

 :التعلیق على الحدیث
 إلى أم ورقة من یستعرض الروایات المختلفة للحدیث المذكور یجدھا جمیعا تنتھي

 :تتحدث عن نفسھا وتندرج عناصرھا الرئیسة في الروایات التالیة
 الرحمن وعبد لك ما بنت لیلى عن جمیع بن الولید ثنا الخریبي داود بن هللا عبدعن . ١

 انطلقوا یقول كان وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن األنصاریة ورقة أم عن األنصاري خالد بن
.(الفرائض في دارھا أھل ؤمتو ویقام لھا یؤذن أن فأمر .نزورھاف الشھیدة إلى بنا

١٥٨
( 

 أن ورقة أم عن أمھ عن جمیع بن الولید ناث الزبیري أحمد أبو شبة بن عمرعن  .٢
.(نساءھا وتؤم ویقام لھا یؤذن أن لھا أذن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول

١٥٩
( 

 األنصاري عن أم  بن خالدوعبد الرحمن لیلى بنت مالك  عن الولید بن جمیع عن. ٣
 .ورقة األنصاریة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یقول انطلقوا بنا إلى الشھیدة فنزورھا

قد احتج مسلم : ویقول صاحب المستدرك .وتؤم أھل دارھا في الفرائضقام یوأمر أن یؤذن لھا و
 وقد روینا عن أم ، غیر ھذابالولید بن جمیع وھذه سنة غریبة ال أعرف في الباب حدیثا مسندا

.(وتؤم النساءالمؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا كانت تؤذن وتقیم 
160

( 
 هللا صلى  هللا رسول وكان قال الحدیث بھذا ورقة أم عن خالد بن الرحمن عبد عن. ٤

 عبد قال .دارھا أھل تؤم أن وأمرھا لھا یؤذن مؤذنا لھا وجعل بیتھا في یزورھا  وسلم علیھ
 ولفظھ المستدرك في الحاكم ورواه .انتھى كبیرا شیخا مؤذنھا رأیت فأنا خالد بن حمنالر

.(ھذا غیر مسندا حدیثا الباب في أعرف ال وقال الفرائض في دارھا أھل تؤم أن وأمرھا
١٦١

( 
 :والمالحظ على ھذه النصوص ما یلي

) 162.(الفرائضأن یؤذن لھا وتقام وتؤم أھل دارھا في النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر  .١
ص المسلم البالغ على حضور الفریضة في المسجد، حتى  والمعلوم أن اإلسالم ُیحرٍّ

َص أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم  َقاَل "ِ◌ .أَْن ُیَصلَِّي فِي َمْنِزلِھ لألعمى ُیَرخِّ
".(أََتْسَمُع األََذاَن َقاَل َنَعْم َقاَل َفأْتَِھا َولَْو َحْبًوا

163
أخر الذكور البالغین وھذا یستبعد ت) 

أما اإلذن لھا بالصالة بأھل دارھا فألنھا . عن الصالة مع النبي صلى هللا علیھ وسلم 
النبي صلى هللا علیھ وسلم قال صالة المرأة ف .امرأة وصالة المرأة في دارھا أفضل

                                                   
)156  (Engineer, On a Muslim Woman Leading 
)157  (Engineer, On a Muslim Woman Leading 
  .٩١: ١المنتقى البن الجارود ج؛ وغیرھا البیوت في واإلقامة األذان سنة ابب، ٤٠٦: ١ج الكبرى البیھقي سننالبیھقي، )  158(
 .٢٧٩: ١ج الدارقطني سننالدار قطني، )  159(
 .٣٢٠: ١المستدرك جالنیسابوري،  )  160(
 .٣١: ٢ج الرایة نصبالزیلعي، )  161(
 .٨٩: ٣صحیح ابن خزیمة جالنیسابوري، )  162(
 .٤١٣: ٥صحیح ابن حبان جالبستي، )  163(
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في بیتھا أفضل من صالتھا في حجرتھا وصالتھا في مخدعھا أفضل من صالتھا 
.(في بیتھا

164
( 

"(نساءھا وتؤم ویقام لھا یؤذن" أنتؤكد إحدى الروایات ب .٢
١٦٥

 .أي تستبعد الرجال) 
أحد الرواة في بعض الروایات الولید بن جمیع، وفي األخرى عبد الرحمن بن خالد  .٣

 جمیع بن بالولید مسلم احتج قد"یقول صاحب نصب الرایة . وفي مصداقیتھما خالف
 مسلم لھ أخرج وقد .مقال فیھ جمیع بن الولید مختصره في المنذري وقال انتھى
 یعرف ال خالد بن الرحمن وعبد جمیع بن الولید كتابھ في القطان بن وقال .انتھى

".(الثقات في حبان بن ذكرھما قلت .انتھى حالھما
١٦٦

( 
وبھذا یمكننا أن نخلص إلى أنھ في مصداقیة حدیث أم ورقة مقال، وإن صدق الحدیث 

بل، ھناك روایة تؤكد بأن إمامة . بأنھا كانت تصلي بأحد من الرجالفإنھ لم یرد في أي روایاتھا 
 .أم ورقة  كانت للنساء كما كانت تفعل عائشة رضي هللا عنھا

یضاف إلى ھذه الحقیقة أن األدلة العقلیة والفطریة ترفض مثل ھذه اإلمامة ألن الصالة 
ا مركزا على صلتھ بخالقھ فھي عملیة مقدسة وینبغي أن یكون العبد فیھ. لیست عملیة تسلیة

ومن المعلوم بالفطرة أن األنثى . ولھذا علیھ أن یتجنب كل ما یشغل فكره بالفطرة. وخالق الكون
ومن المعلوم بالفطرة أیضا أن في جسم المرأة إغراء . أكثر جاذبیة إلى الذكر منھ بالعكس

 . للرجل؛ وإغراؤه أعظم في وضع الركوع أو السجود
 :ة العاصیةاإلذن بضرب الزوج

على بعض علماء الھند الذین یحتجون على إصدار الحكومة الھندیة " إنجنیر"ینكر 
فھم یعتبرون ھذا القرار معارضا للقرآن الكریم الذي یمنح الزوج . قرارا یمنع العنف المنزلي

الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضھم {: حق تأدیب زوجتھ بالضرب في قولھ تعالى
والالتي . فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ هللا. بعض وبما أنفقوا من أموالھمعلى 

. فإن أطعنكم فال تبغوا علیھن سبیال. واھجروھن في المضاجع واضربوھنتخافون نشوزھن فعظوھن 
(}.إن هللا كان علیا كبیرا

167
ء في ویعارض موقف ھؤالء العلماء بالقول بأن ھذا المدلول استنبطھ العلما) 

 متأثرین بالتقالید التي كانت مسیطرة ویعارض الفھم السائد لھذا النص بعدد من القرون الوسطى
 :األدلة ھي
(}ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة وهللا عزیز حكیم{: قولھ تعالى .١

168
( 

كم مودة وجعل بین{ : القرآن الكریم یؤكد عالقة المودة والرحمة بینھما في قولھ تعالى .٢
 ) ١٦٩.(}ورحمة

لم یثبت أن ضرب النبي صلى هللا علیھ وسلم إحدى زوجاتھ، وذلك بالرغم من غضبھ  .٣
. (وھي قصة مشھورة في القرآن الكریم. علیھن وھجرھن

١٧٠
( 

في العربیة، وأن من معانیھا التي ذكرھا الراغب " ضرب"تعدد معاني كلمة  .٤
وفي ضوء ھذا المدلول ). جمل الناقةیأتي ال" (أن یقترب الجمل من الناقة"األصفھاني 

                                                   
 .ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاهویقول . ٣٢٨: ١المستدرك جالنیسابوري، )  164(
 .٢٧٩: ١ج الدارقطني سنن)  165(
 .٣١: ٢ج الرایة نصبالزیلعي، )  166(
 .٣٤: سورة النساء)  167(
 .٢٢٨: سرة البقرة)  168(
 .٢١: روملا)  ١٦٩(
 .٣-١: ؛ سورة التحریم ٢٩-٢٨: سورة األحزاب)  170(
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 when she is persuaded go" عند محاولة إقناعھا اقترب منھا"اللغوي تعني اآلیة 

near herولیضربن بخمرھن على جیوبھن{؛ وتعني الغطاء في قولھ تعال{)
171

( 
قول الطبري في تفسیره تعني خبطھا خبطة خفیفة بالمسواك أو المندیل، ضربا  .٥

 .رمزیا
 . د علماء األتراك أن الضرب ھنا یعني الطالققول أح .٦

 في ھذا التوجھ أنھ ینسى بأن لكل مجموعة متحدة رئیس، وأن الرئاسة أو والمشكلة
 :فالرجل في اإلسالم ھو الذي. القوامة في اإلسالم وفي المجتمعات الفطریة ھي للرجل

 .یتقدم لخطبة الطرف اآلخر .١
 .یتكلف مصاریف حفل الزفاف .٢
 .واألثاث والمعیشة المناسبة ألفراد أسرتھ حسب قدراتھ المالیةیوفر السكن  .٣
أھلتھ الفطرة ألن یكون أكثر قدرة على التعامل مع الظروف الخارجة عن المنزل  .٤

 .وعلى اإلحاطة بھا وعلى الدفاع عن األسرة
مسئول عن المحافظة على توافر النظام داخل محیط األسرة وتوافر البیئة المناسبة  .٥

رد فیھا على حقوقھ ویقوم بواجباتھ، وعدم اعتداء أحد أفرادھا على لیحصل كل ف
 .اآلخرین

وإذا كان ھذا صحیحا فإنھ في مقابل ھذه المسئولیات یستحق بعض الصالحیات التي 
ومن الصالحیات التي یحتاجھا لتوفیر ھذه البیئة الصالحة النصیحة . تعینھ على أداء مسئولیاتھ

ولكن الضرب الذي یتسق مع طبیعة العالقة بین الزوجین أو واإلرشاد، والھجر والضرب، 
.(فقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ضرب الوجھ عموما. األطفال والوالدین

172
ونھى )  

عن الضرب الذي ال یتسق مع الوضع العاطفي المطلوب أو المفترض وجوده بین الزوج 
 َال َیْجلُِد أحدكم اْمَرأََتُھ َجْلَد اْلَعْبِد ُثمَّ : "میقول علیھ الصالة والسال. وزوجتھ عند خلوتھما ببعض

".(ُیَجاِمُعَھا في آِخِر اْلَیْوِم 
173

( 
فالرجل بمسئولیاتھ وصالحیاتھ في أسرتھ یشبھ الحكومة في الدولة علیھا مسئولیات ولھا 

ومن ھذه الصالحیات صالحیة التأدیب وإن كان باستعمال القصاص أو عقوبة . صالحیات
 .ل، ولكن بعد المحاكمة العادلة وفي ظل األنظمة العادلةالقت

نعم قد یستغل بعض األزواج ھذه الصالحیة كما تستغل بعض الحكومات ھذه الصالحیة 
وتسيء استعمالھا، ولكن ھذه اإلساءة ال تبرر إلغاءھا من أي نظام مطلوب منھ تربیة أفراد 

 .آلخرین سواء أكانت عامة أو خاصةالمجتمع و حفظھم من االنحراف والتعدي على حقوق ا
ولھذا فإن من یقرأ اآلیة التي تمنح الزوج اإلذن باستعمال الضرب یجده الوسیلة األخیرة 
لإلصالح، ولیس بعدھا إال الطالق الذي ھو أبغض الحالل إلى هللا ألن الطالق كثیرا ما یترتب 

 .علیھ مفاسد وأضرار، ومنھا اإلضرار باألطفال األبریاء
زاویة أخرى، فإن اآلیة نفسھا تقید استعمال الدرجات المتفاوتة من العقوبة وتحذر ومن 

فإن أطعنكم فال ...{: بأن هللا عليٌّ كبیر یعاقب من یسيء استخدام ھذه الصالحیة بقولھ تعالى
(}.إن هللا كان علیا كبیرا. تبغوا علیھن سبیال

174
 ( 

                                                   
 .٣١: ورة النورس)  171(
  . بَاب النھى عن َضْرِب الَْوْجھِ ،٢٠١٦: ٤صحیح مسلم ج)  172(
ِ َواْضِربُوھُنَّ ، ١٩٩٧: ٥صحیح البخاري ج)  173( حٍ ،بَاب ما یُْكَرهُ من َضْرِب النَِّساِء َوقَْوِل هللاَّ  .  أَْي َضْربًا غیر ُمبَرِّ
 .٣٤: سورة النساء)  174(
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بیة فقد أوصى النبي صلى هللا علیھ وإضافة لما للزوجة من حقوق بصفتھا مسلمة أو كتا
ومن ھذه النصوص قولھ علیھ . وسلم بحسن معاشرتھا ومعاملتھا والنصوص في ذلك كثیرة

( ".خیركم للنساء  خیركم"الصالة والسالم
175

( 
 ومن زاویة ثالثة، فإن هللا منح المرأة الفرصة للشكوى إلى أھلھا أو إلى ذوي النفوذ 

ا إلى ھیئة تحكیمیة من أھلھا ومن أھل زوجھا، یملكون حتى الرسمي أو غیر الرسمي، ومنھ
.(صالحیة تطلیقھا، وفك أسرھا إن كانت تعامل كأسیرة

176
( 

 :زواج المسلمة بالكتابي
ویظھر التأثر بالفكر العلماني أو الالدیني السائد بین غیر المسلمین في صورة الفتاوى 

یقول الترابي بجواز زواج المسلمة من الكتابي،  .التي ال تمانع في تقدیم التنازالت بتتبع الشبھات
: (مستدال بأدلة منھا

177
( 

اآلیة التي تحرم الزواج من المشركین والمشركات ال تتضمن تحریم الزواج من . ١
وال تنكحوا المشركات حتى یؤمن وألمة مؤمنة خیر من مشركة ولو {: فاآلیة تقول. الكتابي

أولئك . منوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبكمأعجبتكم وال تنكحوا المشركین حتى یؤ
(}.یدعون إلى النار وهللا یدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنھ ویبین ءایاتھ للناس لعلھم یتذكرون

178
( 

یا أیھا الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات {: لم یرد ذكر أھل الكتاب في قولھ تعالى. ٢
وال ... إن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إلى الكفارهللا أعلم بإیمانھن ف. مھاجرات فامتحنوھن
(}...تمسكوا بعصم الكوافر

179
 .وحجتھ أنھا وردت في سیاق الحدیث عن الوثنیین من أھل مكة) 

 .احتمال تحویل الزوجة المسلمة زوجھا الكتابي إلى اإلسالم. ٣
 : مالحظات على ھذه األدلة، منھاوھناك

ووردت آیة خاصة  . عالقة مع المشركین والمشركات آیة سورة البقرة تتحدث عن ال– ١
الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین {: یقول تعالى. بالتعامل مع أھل الكتاب في سورة المائدة

أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا 
(}. غیر مسافحین وال متخذي أخدانالكتاب من قبلكم إذا آتیتموھن أجورھن محصنین

180
وھذا ) 

طعامھم : استثناء قطعي الداللة یحدده بالكتابیة، في آیة تتحدث عن التعامل مع أھل الكتاب
ولم یرد فیھا استثناء للزواج بالكتابي بھذه الصراحة وال في آیة أخرى أو في . والتزاوج معھم

أكبر خطرا على الطرف اآلخر واألوالد من ومن المعلوم أن زواج المسلمة من الكتابي . السنة
 ...زواج المسلم بالكتابیة

" الكافرین"وكلمة ". الكافرین" تتحدث اآلیة في سورة الممتحنة عن حكم الزواج ب-٢
لم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب {: وردت شاملة للمشركین وأھل الكتاب في قولھ تعالى

 (}.والمشركین منفكین حتى تأتیھم البینة
181

وفي ظل ھذه الحقیقة واآلیات السابقة فإن المدلول ) 
أھل الكتاب والمشركین، إال أن یرد : الراجح لھذه اآلیة ھي حرمة الزواج بالكافرین عموما
ویؤكد ذلك أنھ لم یرد أي استثناء بصراحة . استثناء صریح مثل استثناء الكتابیة في سورة المائدة

                                                   
 .ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه؛ ١٩١: ٤صحیحین جالمستدرك على الالنیسابوري، )  175(
 ، ٢٦٤ -٢٤٦: ٢سابق، فقھ ج)  176(
 الشنقیطي، وقفات مع بعض أراء)  177(
 .٢٢١: سورة البقرة)  178(
 .١٠: سورة الممتحنة)  179(
 .٥: سورة المائدة)  180(
 .١: سورة البینة)  181(
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وھذه حجة قویة لرفض سبب . ي القرآن الكریم أو السنة النبویةمماثلة لزواج المسلمة بالكتابي ف
 .النزول الذي ال یكفي وحده للتخصیص

 أما ما ذكره الترابي من احتمال جذب المسلمة زوجھا الكتابي إلى اإلسالم فإن - ٣
.(االحتمال المعاكس أكبر كما أشار إلى ذلك الشنقیطي

182
وھي حقیقة یدركھا كل من عرف ) 

. ففي الغالب ینتھي أمر ھذه المسلمة إلى التخلي عن دینھا بالتدریج. ت أو سمع عنھاھذه الحاال
 أكثر حكمة من أن تعّرض -في العادة-أما المسلمة التي یؤمل في تأثیرھا على اآلخرین تكون 

مصیرھا في الحیاة األبدیة ومصیر فلذات كبدھا للخطر بتسلیم قوامتھا لرجل ال احتمال في 
 .إال أن یغیر عقیدتھدخولھ الجنة 

 :مشكالت أخرى في الخطاب  اإلسالمي
وال یكمل الحدیث عن  . لقد رأینا فیما سبق مشكالت المضمون في الخطاب اإلسالمي

 .مشكالت الخطاب اإلسالمي بدون اإلشارة إلى مشكالت أسلوبھ ووسائلھ

 :مشكالت األسلوب
 :تالیة تنشأ معظم مشكالت األسلوب نتیجة للعوامل الرئیسة ال

 عدم إدراك أو تجاھل الحقیقة التي تفید بأنھ لكل نوع من الجمھور أسلوب –أوال 
مناسب قد یتفق مع األسالیب األخرى في صفات كثیرة، ولكن أیضا یختلف معھا في صفات قد 

فمثال ھناك فرق كبیر بین األسلوب المناسب للجمھور اإلسالمي والسیما المتدین . تكون أساسیة
 . المناسب للجمھور العلماني والسیما الالدینيواألسلوب 

 المبالغة في وصف اإلیجابیات أو السلبیات، ومن أشكال المبالغة عبارات –ثانیا 
التضخیم لإلیجابیات أو السلبیات، وتعمیم الصفات التي قد تكون استثنائیة جداً، سواء في المدح 

 .وغالبا للنفس أو الذم وغالبا لآلخر
تمییز بین األسالیب العقلیة التي تخاطب المثقفین في الغالب واألسالیب  عدم ال–ثالثا 

 . العاطفیة التي تخاطب عامة الناس في الغالب
 استخدام األسلوب اإلقناعي الصریح، أو استخدام أسلوب النصیحة بطریقة تشعر -رابعا 

وھو أسلوب . غیر المسلم وكأن المسلم یتفضل علیھ بمعلومات أو أفكار ھو في حاجة إلیھا
وألن ھذا االفتراض غیر صحیح . مرفوض ألنھ یفترض أن اآلخر یدرك بأنھ في حاجة إلیھا

 .فإن اآلخر قد ال یعتبره إال نوعا من الدعایة التجاریة المجردة من المصداقیة
 استخدام األسالیب العاطفیة والعبارات الرنانة التي تصلح لتقویة إیمان المسلم –خامسا 

ى اتباع ما یعرفھ من الحق، ولكنھا ال تصلح لشخص في األصل ال یعترف بقیمة وتشجیعھ عل
 . للمعلومات المنقولة إلیھ إال كونھا معلومات عامة عن اآلخرین

 استخدام المقارنة بین ما یحث علیھ اإلسالم من مثل علیا عظیمة من جھة، –سادسا 
دسة ویخالفونھ تماما في كثیر من وبین سلوك اآلخرین غیر الصحیح أو ما تقولھ كتبھم المق

 . سلوكھم
اإلسھاب عند تناول المواضیع التي تثیر الشبھات مما یؤدي إلى عزوف الكثیر  – اسابع
إلى حوار مختصر ون فمعظم القراء من غیر المختصین یحتاج. عن قراءتھا

لفھم تك" والئم دسمة"ولیس إلى محاضرات مفصلة وطویلة "  على الماشيتشاتساندوی"وقصیر
 .وقتا وجھدا كبیرا

 :مشكالت الوسائل
 :ھناك عدد من المشكالت تتعلق بوسائل الخطاب اإلسالمي ومنھا      

                                                   
 .الشنقیطي، وقفات مع بعض)  182(
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عدم توافر الوسائل والمواد التعریفیة واسعة االنتشار ذات الجاذبیة العالیة التي   -أوال 
 .ھعلى التعریف باإلسالم وتجذب غیر المسلمین إلى قراءتھ واالطالع علی تساعد

 عدم وجود ھیئة متخصصة للتعقیب على الشبھات تتوافر لھا الكفاءة والسرعة –ثانیا 
.(الالزمة، تتكون من وحدة لمراقبة المنشور، ووحدة إلعداد الردود، ووحدة لنشر الردود

١٨٣
 (

فالتعقیب بواسطة المؤسسات قد یستغرق أشھرا عدیدة، أي بعد أن تكون الفكرة المشوھة قد 
 .والجھود الفردیة محدودة اإلمكانات. ذھان أو ُنسیتاستقرت في األ

التي تسیطر على الساحة الدولیة  صعوبة اختراق وسائل اإلعالم الغربیة القویة - ثالثا
)

١٨٤
یتخیل كثیر من المفكرین اإلسالمیین   وقد. على الشبھاتتعقیبات النشرإقناعھا بصعوبة و) 

 من حیث البث الھندسي وضخامة "قویة"إسالمیة  إیجاد وسائل إعالم وأن الحل لھذه المشكلة ھ
ة الوسیلة اإلعالمیة قدرالمبالغ المرصودة، والكمیات المتوفرة، ولكن معیار القوة الحقیقیة ھو 

 - في ھذا العصر–فلیست ھناك قوة سیاسیة أو عسكریة .  الجمھور المستھدفعلى جذب انتباه
 .محددةالمیة إعإلى وسائل على االنتباه جمھور ال قسرتستطیع 

 ضعف المسلمین في إنتاج المواد اإلعالمیة المرئیة فائقة الجاذبیة، وعجزھم – رابعا
یضاف إلى ذلك أن بعض المسؤولین عن النشر . عن اختیار الكفاءات الجیدة وحسن استثمارھا

ویعتقدون  أن مھمة النشر تنتھي بمجرد إعداد الكتاب مثال وطباعتھ وتخزینھ في . والتوزیع
ولھذا ال یخصصون لتكالیف التوزیع وإلیصالھ إلى القراء إال مبالغ یسیرة في . لمستودعاتا

 .میزانیة المؤسسة

 :مقترحات لتحسین الخطاب اإلسالمي
ھناك مقترحات عدیدة لتحسین الخطاب اإلسالمي من حیث المضمون أو األسلوب أو 

 .أبرزھاالوسیلة، ولكن مراعاة لطبیعة البحث وحجمھ سوف أقتصر على 

 :مقترحات لتحسین المضمون
في حالة تعدد استنباطات العلماء في المواضیع ذات الحساسیة الشدیدة لغیر  . أوال

 ذكر الرأیین المتعارضین - على األقل-المسلمین یمكن اختیار القول األنسب لغرض الدعوة، أو 
 . المحصنةومثالھ موضوع عقوبة القتل للمرتد وعقوبة الرجم للزانیة. بأدلتھما

 التنبیھ إلى أھمیة الموازنة بین حقوق الفرد والحقوق الضروریة للمجتمع في – ثانیا
اإلسالم، وإلى أن حق المجتمع مقدم في اإلسالم على حقوق الفرد في األمور الضروریة 

وھو مبدأ صحیح حتى بالنسبة للنظم الدیموقراطیة فإن حقوق األغلبیة فیھا مقدمة على . للمجتمع
 .ق األقلیة والفردحقو

 التنبیھ إلى عنایة اإلسالم بالموازنة بین حقوق الفرد في ھذه الحیاة الفانیة – ثالثا
فالحیاة الدنیا لیست سوى مزرعة للحیاة . وحقوقھ في الحیاة األبدیة، واألخیرة مقدمة على األولى

 .في اآلخرة
مثال، اإلسالم ف. وابط المختلفة التنبیھ إلى عنایة اإلسالم بالموازنة بین حقوق الر– رابعا

بل، یحث . دةیختالف العقا بین الناس، حتى معتجاھل أھمیة الروابط الفطریة والمكتسبة ی ال
على أداء یشجع  وویعمل على تقویتھاعلى توطید العالقات الفطریة بین المخلوقات اإلسالم 
في الدنیا للبعض السعادة  حققتو السعادة والفالح في الدنیا واآلخرة ألھا حقق ت ت ما دامحقوقھا،

.( األبدیةةلحیاسعادة الطرف اآلخر في ال إعاقة فقط، دون 
١٨٥

(  
                                                   

 . للتصدي صیني، مشروع183)(
  .١٥٤؛ النجعي ص ٢٥-١١؛ طاش، اإلعالم وقضایا ص ٣٨-٢رشتي ص ) 184(
 .٣١-٢٣انظر  الطریقي، االستعانة ص ) ١٨٥(
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.  التنبیھ إلى أن العلم البشري قاصر لقصور وسائلھ في الحصول على المعرفة– خامسا
وھذا یقتضي . فینبغي للبشر أن ال یتجرءوا على مناقشة ما شرعھ هللا، خالقھم وخالق كل شيء

(.نقد الرواة على نقد المتن عند مناقشة مصداقیة النصوص المقدسة اإلسالمیةترجیح 
١٨٦

 ( 
ضرورة التفریق بین نصوص القرآن والسنة الموثقة من جھة، واستنباطات . سادسا

كما أنھ من . فالنصوص ال تحمل الخطأ، أما االستنباطات فال تسلم من ذلك. العلماء منھما
فقد . في الواقع" المسلمین" علماء المسلمین وبین ممارسات الضروري التفریق بین استنباطات

 . یكون الفرق بینھما كبیرا
ضرورة العودة إلى السیاقات الالزمة للنصوص المقدسة حتى یمكن فھمھا . سابعا

 .وھي قاعدة تنطبق على النصوص حتى غیر المقدسة. بطریقة صحیحة

 :مقترحات لتحسین األسالیب
غیر المسلمین وخاصة بعض المھارات الالزمة لمخاطبة ھناك حاجة إلى اكتساب 

الكتابة للتعریف ابتداء، والكتابة :  بین نوعین من الكتابةومن ھذه  المھارات الفصل. ینالعلمانی
 .للحوار ورد الشبھات أو التھم

 : الكتابات التعریفیة- أوال
ب وأن یدرك      ھناك ضرورة ألن یعرف الدعاة الصفات الرئیسة للجمھور المخاط

لھذا یراعى . أن علیھ نقل معتقدات وأفكار یؤمن الناس بھا في بیئتھا إلى بیئة مختلفة ال تؤمن بھا
الحیادي الذي ینبغي أن  اإلخباري في الكتابات التي یراد بھا التعریف باإلسالم اتباع األسلوب

 :أبرزھا ما یليومن شروط تتوافر لھ بعض ال
، أي وصف ھذه الحقائق مدعمة باألدلة النقلیة األساسیة اإلمكاناالقتصار على الحقائق قدر  .١

، وشیئا من التحلیل الذي یبرز بعض الحقائق اإلیجابیة بدون مبالغة، والثانویة
واالقتصار على اآلراء المسندة باألدلة المنطقیة المقبولة عند القارئ غیر المسلم أو 

.(تھدف بھاالممارسات المشابھة الموجودة عند الجمھور المس
١٨٧

 ( 
 . ، أي استبعاد العبارات الرنانة أسلوب العرض الحیادي الموضوعياستخدام .٢
مراعاة الصدق والواقعیة والبعد عن المبالغة والتھویل، مثل القول بأن اإلسالم  .٣

 في الحقوق، ومثل تعمیم بعض السلبیات عند –كل الناس –ساوى بین الناس 
 .اآلخرین

ت المعقدة بضرب األمثلة على المستوى البشري، محاولة تبسیط بعض المعتقدا .٤
 مؤلف تساؤالت جدلیة -مثال–والسیما المألوفة في المجتمعات الغربیة كما فعل 
.(حول اإلسالم وتعلیقات وفي قضیة القضاء والقدر

١٨٨
( 

الحیة مثل  اللغات، وأن تكون بإحدى تھاالسوضوح اللغة وجودتھا وسمراعاة  .٥
وعلى أن .  وغیرھاوالیابانیة والصینیة لمانیة والروسیةاإلنقلیزیة والفرنسیة واأل

 األكثر  تأثیرا في المحافلاألوسع انتشارا أو یكون معیار اختیار اللغات الشعوب 
 .الدولیة

 :  الكتابة اإلقناعیة- ثانیا
         یشترط في الكتابة اإلقناعیة الموجھة إلى الجمھور المستھدف، ومنھا الحواریة، 

 :ط،  إضافة إلى شروط الكتابات التعریفیة، ومن أبرزھا ما یليبعض الشرو

                                                   
  .٦٧-٦٤صیني، قواعد أساسیة في البحث العلمي ص ) 186(
  .٤٦-٤٥؛ الرحیلي ص ٥٧الشیخلي ص :  انظر مثال) 187(
  .قضاء والقدرإسماعیل، سعید، تسارالت جدلیة؛  إسماعیل، كشف الغیوم عن ال) 188(
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ھي : "الھجومیة، مثل القولاالقتصار على استخدام الحقائق واستبعاد العبارات  .١
وإن كانت ..." اتھامات ال تستند إلى أي دلیل، بل تؤكد جھلھم باإلسالم وظلمھم

 . ةاألدلة التي أوردھا الكاتب كافیة للوصول إلى ھذه الخالص
 .استبعاد نسبة أشیاء غیر صحیحة إلى اآلخر ونقدھا .٢
أو عند عرض حقائق اإلسالم والفھم الصحیح للنصوص الوافي  االختصار  .٣

 فمثال في حالة شبھة التعدد في الزوجات یمكن أن یقال .وتجنب اإلسھاباألحداث 
" ھإن اإلسالم یتیح الفرصة للمحتاج، ولكن ال یرغم أحدا على ممارست"باختصار 

وذلك بدال من إلقاء محاضرة طویلة عن إیجابیات التعدد وعن المشكالت التي 
فھو أسلوب غیر مناسب في ... تعالجھا، وعن الحالة التي كانت علیھا قبل اإلسالم

.(الحوار
١٨٩

( 
االقتصار على األدلة الدامغة قدر المستطاع واستبعاد األدلة الثانویة والضعیفة  .٤

دلة الدامغة استناد التعلیق على التھمة إلى القواعد المعترف ومن األ. والقابلة للنقاش
ومثال . بھا عند الطرف اآلخر أو الموجودة عنده أو فعلھا الطرف اآلخر ویقرھا

عند الحدیث ) المصدر المقدس في النظام الدیموقراطي(االحتكام إلى األغلبیة : ذلك
ختارت الشریعة اإلسالمیة فیقال إن األغلبیة ا. مثال عن تطبیق المسلمین للحدود

 .فالبد من تطبیقھا
 بتوجیھ النقاش - إذا لم یكن معادیا أو متحدیا-تجنب إحراج المخاطب بالشبھة  .٥

ما رأیك وأنت تسمع ھذه األدلة؟ : "مباشرة إلیھ مثل قولك بعد إیراد بعض األدلة
رجة إلى أي د: وھنا یتساءل اإلنسان: "ولكن یقول مثال" ألیس ما یقولون كذبا؟

" (یمكن تصدیق الكالم الذي یشاع أمام ھذه األدلة؟
١٩٠

( 
التي ینتسب إلیھا كلھا الجماعة أو الحضارة أو الدولة  تجنب التعمیم بمھاجمة .٦

 ما بال أقوام یفعلون كذا: "فقد كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یقول. للشبھةالمروج 
 .."وكذا

المحاور یتخیل حقیق ذلك أن مراعاة مشاعر المخاطبین، ولعل أفضل طریقة لت .٧
ومعھ أشخاص كثیرون من جماعتھ ال یجلس أمامھ یتحدث إلى شخص نفسھ 

 فھؤالء لھم كرامتھم. یوافقونھ الرأي أو ھم محایدون أو ال یعلمون عن القضیة شیئا
وانتماءاتھم التي یعتزون بھا، ولیسوا غائبین فیمكن االستھزاء بھم أو االستخفاف 

 المتحدث أو الكاتب یؤثر في بعضھم نسبیا لعلف. د فعل سلبیةبھم دون توقع ردو
 . ولو بعد حین، أو یمھد لمحاوالت أخرى لھ أو لغیره

 :مقترحات لتحسین الوسائل
. ھناك جھود تلفازیة جیدة، ولكنھا تقتصر على اللغة العربیة مثل قناة اقرأ وقناة المجد

 .بیةوالحاجة ماسة إلى قنوات باللغات الحیة غیر العر
وعموما ھناك . وھناك حاجة إلى االستفادة من مواقع اإلنترنت وتكثیرھا باللغات الحیة

 وإسالم أن فیلد Islam-on-line"إسالم أون الین"بعض الجھود الجیدة باللغة اإلنقلیزیة مثل 
Islamunvieldوقد لوحظ أن كثیرا من . التي نشأت منذ سنوات وال تزال مستمرة وفي نمو مطرد

اقع التي نشأت في الماضي اختفت أولم تنمو، ولكن یالحظ حدیثا أن مجموعة كبیرة من المو
 . ویبدو أن ھذه األخیرة بدأت بإمكانات جیدة وتبدو قویة. المواقع نشأت بلغات عدیدة

ولھذا ھناك حاجة إلى إنشاء ھیئة قادرة . ومن ھذه المواقع ما ھو مدسوس على اإلسالم

                                                   
  .٥٣-٥٢؛ یلجن ص -٧٠جریشة، آداب ص : انظر مثال) 189(
  .٤٢٤-٤١٦، زمزمي ص ٤٨-٤٥الندوة ص :  انظر مثال) 190(
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ویة الموجودة في الساحة وتقویمھا وإصدار تقاریر دوریة عنھا، یتم على متابعة المواقع الق
إن كانت للدعوة إلى اإلسالم أو لمحاربة : نشرھا على نطاق واسع لتعریف الزوار بحقیقتھا

یضاف إلى ذلك أھمیة إنشاء ھیئة قادرة على متابعة ... اإلسالم أو لدعم بعض األنشطة اإلرھابیة
علیھا ومحاولة نشرھا في الوسائل التي قامت بنشرھا وفي وسائل الشبھات التي تثار والرد 

.(اإلعالم األخرى
١٩١

( 

 :الخاتمة
لقد تبین معنا أن الخطاب اإلسالمي الموجھ إلى اآلخرین وإلى دعاة اإلسالم یتأرجح بین 

ولكن المشكلة أنھ یتركز أكثر على الطرفین . الرفض التام لغیر المسلمین وبین التسلیم لھم
 .ارضینالمتع

 :مشكلة فھم العالقة الصحیحة بین المسلمین وغیرھم
تدل النصوص الشرعیة على "ھناك موقف شائع من الكافرین یعبر عنھ ھیكل فیقول 

بغض النظر عن كون الكفار معتدین أو غیر ... مشروعیة الجھاد ضد الكفار إلعالء كلمة هللا
ومعبرا عن رأي ."  كلما كان ذلك ممكنامعتدین ما داموا یرفضون الدخول تحت الحكم اإلسالمي

الجھاد مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع كما ھو مشروع لتطھیر : "آخر سائد یقول
باإلضافة إلى مشروعیتھ بھدف إزالة ...الجزیرة العربیة من الوجود غیر اإلسالمي بشكل دائم

حكم اإلسالم، وإن لم یدینوا بھ العوائق المادیة من طریق الدعوة وإدخال الدول والشـعوب تحت 
."( كلما تّیسر ذلك ودعت المصلحة–

192
من كان كافرا وجبت معاداتھ من "ویقول القحطاني ) 

الكافر تجب معاداتھ وإن "ومؤكدا ھذا الفھم عن الوالء والبراء یقول فإن ." أي صنف كان
 ".أعطاك وأحسن إلیك

 كثیر من المسلمین وعلمائھم ولم ومع ھذا فقد أقامت كلمات البابا السادس عشر دنیا
فرضھ نشر "بإلیراده قول اإلمبراطور المسیحي الذي یتھم النبي صلى هللا علھ وسلم . تقعدھا

 ."اإلیمان الذي ُیبّشُر بھ بقوة السیف
إن الرأي الذي یقول بأن الجھاد لمن یرفض اإلسالم بصرف النظر عن كونھ معاد أو 

ابا یدل على عدم وضوح حقیقة العالقة بین المسلمین وغیرھم غیر معاد وھذا االحتجاج على الب
 .في أذھان كثیر  من المسلمین أو یتھم التعالیم الربانیة بالتناقض

 أما من یدرس نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة والسیرة النبویة بدقة سیجد أن
ھي في األصل عالقة حیاد، و. التعالیم اإلسالمیة الخاصة بالعالقة بین المسلمین وغیرھم متسقة

ووجوب دعوة أو حرص على إشراك اآلخرین في نعمة اإلسالم، وحب الخیر لھم، واإلشفاق 
 .علیھم، ثم یأتي الجھاد للدفاع ورد االعتداء في حالة محاربة اآلخرین لھم من أجل دینھم

 :مشكلة التسلیم لبعض أفكار العلمانیة
ا الطرف النقیض للمقاطعة التامة التي تم ویمثل االنبھار بالحضارة الغربیة عموم

ولعل أبرز مثال للتسلیم لغیر المسلمین ذلك االنبھار بنظام الحكم الدیموقراطي، . عرضھا
والتعسف في تفسیر الشورى، وفي تشویھ األحداث التاریخیة لصناعة األغلبیة وفرض رأیھا 

 . حتى على النبي صلى هللا علیھ وسلم
 الكریم والسنة والسیرة النبویة بدقة ال یجد ما یثبت أن ومن یدرس نصوص القرآن

الشورى ملزمة في القضایا العامة، أو ما یثبت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أو أحدا من الخلفاء 
لم تثبت )الرجال والنساء(فأغلبیة المسلمین . الراشدین اتخذ قرارا نزوال على رغبة األغلبیة

                                                   
 . للتصديصیني، مشروع)  191(
 .١٧٠٥ھیكل، الجھاد والقتال ص )  192(
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 ال -عموما–بید أن اإلسالم . اض على بعض فقرات صلح الحدیبیةتاریخیا حتى بالنسبة لالعتر
یعارض استخدام بعض الوسائل التي یستخدمھا النظام الدیموقراطي الغربي إذا كانت مفیدة 

فاإلسالم ال یمانع في استیراد الحكمة من أي مصدر، ولكن بدون لّي ألعناق النصوص وتشویھ 
 .ةلألحداث التاریخیة اإلسالمیة المشھور

 :مشكلة تحكیم العقل في نصوص القرآن الكریم والسنة
ولعل ظاھرة طغیان تحكیم العقل على النصوص الصحیحة في الكتاب والسنة واحدة من 

فمن نماذج ھذه . المشكالت التي یعاني منھا الخطاب اإلسالمي المتأثر بالحضارة العلمانیة
المرأة للرجل، ومحاولة تأویل اإلذن تضعیف حدیث صحیح في القدر، وإباحة إمامة : الظاھرة

 .بضرب الزوجة كوسیلة أخیرة للتأدیب، وإباحة زواج المسلمة من الكتابي
تابة مصائر العباد یجده مربوطا بعلم هللا الذي ال یقیده قید الزمان  راجع حدیث ك ن ی وم

ان أو الحواس المحدودة، وكل شيء وكل حدث حاضر عنده سجیلھ بالدقة ا. والمك تم ت لتي وی
 .كتبھ كتابة وصف ولیس كتابة حكم: وكما یقول أبو حنیفة. تلیق بالخالق

ھ ال یدل على  رجل فإن رأة لل ة الم ن رأى إباحة إمام یھ م ذي اعتمده عل ا الحدیث ال وأم
 .نساءھا تؤم أن لھا أذن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أنذلك، بل ورد في إحدى روایاتھ ب

ل اإلذن ب ة تأوی ا محاول الج وأم ك كع ستحق ذل ي ت یة الت تھ العاص زوج زوج ضرب ال
ة ت فاشلة لصراحة اآلی د كان ر، فق ي األسرة یشبھ الحكومة في . أخی زوج ف وم أن ال ن المعل وم

 .الدولة التي ال تنجح في أداء مسئولیاتھا ما لم یمنحھا النظام صالحیة عقوبة المستحقین للعقوبة
ي فمب ن الكتاب سلمة م ة زواج الم ا إباح یة وأم ة قطع ھ أدل ي تعارض یل ظن ى دل ي عل ن

 .الداللة والمنطق المعروف عند عامة الناس
 :أھمیة الخطاب اإلسالم وخطورتھ

. ال شك أن الخطاب اإلسالمي لھ أھمیتھ كما أن للقرارات اإلسالمیة وللتطبیقات أھمیتھا
یھا للقائمین ولعلي أرى أن الخطاب اإلسالمي، والسیما إذا كانت مشورة لصناع القرار، وتوج

ولھذا فإن مسئولیة . على الدعوة إلى اإلسالم، لھ أھمیة عظیمة والتقصیر فیھ أعظم خطرا
الخطاب اإلسالمي  في فھم النصوص والواقع والتفاعل بینھما بطریقة صحیحة أكثر أھمیة من 

اقع وكثیرا ما یستغل الضعف فیھا الناقمون على ما یجري في الو. صناعة القرارات اإلسالمیة
ویتخذوه ذریعة إلضافة الشرعیة على طرقھم غیر المشروعة أو غیر الحكیمة في التعبیر عن 

 .سخطھم أو لتنفیذ عملیاتھم االنتقامیة ضد رموز الظلم والطغیان في العصر الحاضر
ولھذا فإن المسئولیة الكبرى تجاه مصیر األمة اإلسالمیة تقع على علماء اإلسالم 

 بقواعد ومبادئ ثابتة قادرة على -دائما–فالفھم الصحیح لإلسالم یتسم . والمفكرین اإلسالمیین
وتتسم أحكامھ . التعامل مع المتطلبات األساسیة لإلنسان ومعالجة مشكالتھ في العصور المختلفة

التفصیلیة بالمرونة والتعدد مما یجعلھ قادرا على االتساق مع التغیرات والتنوع في األمور 
 . وھذا ما یجعلھ صالحا في جمیع العصور. العیش ووسائلھ المتجددةالثانویة مثل سبل 

ولعل من أخطر المشكالت أن كثیرا من المفكرین اإلسالمیین إما أنھم ال یبذلون الجھود 
ومع ھذا . الكافیة للخروج بمشورات أو توجیھات مناسبة وصحیحة، أو أنھم عاجزون عن ذلك

لذي یمثل اإلسالم وأن اآلراء المخالفة لھ وإن كانت تجدھم یصرون على أن رأیھم ھو الرأي ا
مستمدة من الكتاب والسنة أیضا، وتعتمد على مناھج االستنباط المعتمدة عند جمھور علماء 

 .المسلمین فھي خاطئة ویجوز لھم استخدام سلطاتھم في محاربتھا
 ھـ ١٤٢٨ /  ٠٨ /  ٠٣ 
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 :قائمة المراجع
دراسة تحلیلیة على ضوء مفھوم الوالء : ،  موسى إبراھیم، حوار الحضارات وطبیعة الصراع بین الحق والباطلاإلبراھیم

 ).١٤٢٣دار اإلعالم : األردن(والرأي في اإلسالم 
 ).١٣٧٧دار الفكر العربي : القاھرة(٢طأبو زھرة، محمد، أصول الفقھ 

 ).١٩٨٢دار البیرق : عمان(عاصر أبو شنب، أحمد عبد الكریم، قاعدة الشورى في مجتمع م
 ).١٩٨٠المؤلف : عمان(أبو فارس، محمد عبد القادر، النظام السیاسي في اإلسالم 

 ).ــ ـــ:القاھرة (كتاب الخراجأبو یوسف، یعقوب ابن إبراھیم، 
دار الكتب : بیروت( تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذياألحوذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، 

 ).١٤١٠العلمیة 
 .١٩٦٤  ٢ط/)١٩٥٧دار العلم للمالیین: بیروت (، ترجمة منصور ماضيمنھاج اإلسالم في الحكمأسد، محمد، 

 ).١٤٢٦مكنبة دار الفجر : المدینة المنورة(إسماعیل، سعید، تساؤالت جدلیة حول اإلسالم وتعلیقات 
 ).ھـ١٤١٧الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي : الریاض( لقدرإسماعیل، سعید، كشف الغیوم عن القضاء وا

منشورات المكتبة العصریة : صیدا-بیروت (دراسة مقارنة: الشورى وأثرھا في الدیمقراطیةاألنصاري، عبد الحمید إسماعیل، 
١٤٠٠.( 

دار إحیاء التراث : بیروت (٢ طالمعجم الوسیط، أنیس، إبراھیم، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف هللا أحمد
 ١٣٨٠/). ھـ١٣٩٢العربي 

 ).١٣٩٩مؤسسة الرسالة : روتیب ( المعاد في ھدي خیر العباددازیة، زوجن القیم البا
 ).١٩٦٩دار الكتاب العربي بمصر  : القاھرة (٤ابن تیمیة، تقي الدین، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة ط

عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي : الریاض(وع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة ابن تیمیة، تقي الدین، مجم
١٣٩٨.( 

: بیروت (٢ابن حبان، محمد بن حبان، بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، صحیح ابن حبان، المحقق شعیب األرنؤوط ط
 ).ھـ١٤١٤مؤسسة الرسالة 

: المدینة المنورة(اع التوحید الثالثة، في المكتبي، محمد عبد المحسن، مجموعة التوحید، ابن عبد الوھاب، الشیخ محمد بن، أنو
 ).---المكتبة السلفیة 



 من 36صفحة                                     doc.الخطاب اإلسالمي بین الرفض أصل       
٣٩ 

ھجر : القاھرة(ابن قدامة، موفق الدین عبد هللا محمد، المغني، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو 
 ).ھـ١٤١٠للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن 

ابن كثیر، أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر القرشي الدمشقي، البدایة والنھایة تنقیح عبد الرحمن الالذقي و محمد غازي بیضون ط
 ).ھت١٤١٧دار المعرفة : بیروت (٢

 .) ھـ١٣٨٨دار إحیاء التراث العربي : بیروت (تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، إسماعیل بن عمر، 
  ).١٤١٧ -م١٩٩٧دار المعرفة : بیروت( مام الحافظ أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر، البدایة و النھایة  اإلابن كثیر،

 ).١٤١٢دار صادر : بیروت (٢ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ط
 ).١٩٧٥دار الجیل : تبیرو(ابن ھشام، أو محمد عبد الملك بن ھشام المعافري، سیرة ابن ھشام، تعلیق طھ عبد الرؤوف سعد 

العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح ، تعلیق وشرح أحمد بن على بن حجر صحیح البخاريالبخاري، 
صحیح البخاري، ترقیم وتصحیح ومراجعة محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدین الخطیب وقصي محب الدین 

 ).١٤٠٧دار الریان للتراث : القاھرة(الخطیب 
 ٢، طاألرنؤوط شعیب: تحقیق، بلبان ابن بترتیب حبان ابن صحیح، التمیمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمدتي، البس

 ).١٩٩٣ – ١٤١٤ الرسالة مؤسسة :بیروت(
 الحوت یوسف كمال: تحقیق، واآلثار األحادیث في المصنف  الكتاب،الكوفي محمد بن هللا عبد بكر أبو ،شیبة أبي بن

 ).١٤٠٩ – الریاض - لرشدا مكتبة: الریاض(
 .٣٧-٧ ص ١٤١١ عام ٤١بن باز، عبد العزیز بن عبد هللا، لیس الجھاد للدفاع فقط، في مجلة البحوث اإلسالمیة عدد 

 ).--- قرطبة مؤسسة: مصر( حنبل، بن أحمد اإلمام  مسند،الشیباني هللا عبد أبو أحمد ،حنبل بن
 ).---دار الكتب العربیة : القاھرة(الباقي ، تصحیح محمد فؤاد عبد ، الموطأبن مالك، أنس

 .١٧١ -١١١: ١البوطي، محمد سعید رمضان، الشورى في عھد الخلفاء الراشدین في مآب، الشورى في اإلسالم ج
ة الدار العربی: بغداد(دراسة دستوریة شرعیة وقانونیة مقارنة : البیاتي، منیر حمید، الدولة القانونیة والنظام السیاسي اإلسالمي

 ).١٩٧٧للطباع 
 مكتبة: المدینة المنورة (األعظمي الرحمن ضیاء محمد، تحقیق الصغرى،  السنن،بكر أبو علي بن الحسین بن  أحمد،البیھقي

 ).١٩٨٩ / ١٤١٠ الدار
-دار إحیاء التراث العربي : بیروت(الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى السلمي، سنن الترمذي، أحمد محمد شاكر وآخرون 

--(. 
 ).١٩٩٦مركز دراسات الوحة العربیة : بیروت(الجابري، محمد عابد، الدین والدولة وتطبیق الشریعة 

 ).م١٩٩١دار الطباعة للطباعة والنشر والتوزیع : المنصورة (، أدب الحوار والمناظرةالجریشة، علي
 ).ھـ١٤٠٧دار الفرقان : الریاض (ةالمواالة والمعاداة في الشریعة اإلسالمیالجلعود، محماس بن عبد هللا بن محمد، 

دار األنصار: القاھرة(الجامع لتفسیر اإلمام ابن تیمیة، الجزء األول : الجلینید، محمد السید، جمع وتحقیق، دقائق التفسیر
١٩٧٨/ ١٣٩٨.( 

 ". إنھم كافرون"الحصین، أحمد بن عبد العزیز، كتاب 
 ).١٤٠١دار الھدى : القاھرة(٦لمعاصرة طحلمي، محمود، نظام الحكم اإلسالمي مقارنا بالنظم ا

 ).١٩٧٧دار األنصار : القاھرة (نظام الخالفة بین أھل السنة والشیعةحلمي، مصطفى، 
 .٨٢ -٤٧: ١الخالدي، صالح عبد الفتاح، الشورى في القرآن الكریم، في مآب ج

مؤسسة علوم القرآن : دمشق(ین متو الخضري، محمد، نور الیقین في سیرة سید المرسلین، تحقیق نایف العباس محي الد
١٤٠٠.( 

دار : ییروت(السید عبد هللا ھاشم یماني المدني : تحقیق سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي،الدار قطني، 
 ).١٩٦٦ – ١٣٨٦المعرفة 

 ).ھـ١٤٢٠دار ابن حزم : الریاض (فنون الحوار واإلقناعدیماس، محمد راشد، 
 ).١٩٥٩دار مكتبة الحیاة : بیروت(اإلسالم انطالق ال جمود الرافعي، مصطفى، 

 ).١٩٥٨دار مكتبة الحیاة : بیروت(الرافعي، مصطفى، اإلسالم نظام إنساني 
 ).ھـ١٤١٤دار المسلم : الریاض (قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبھاتالرحیلي، عبد هللا بن ضیف هللا، 

 ).1978دار الفكر العربي : القاھرة(یات اإلعالم رشتي، جیھان، األسس العلمیة لنظر
 ).١٤١٩دار الفكر : دمشق(الرفاعي، أنور، النظم اإلسالمیة 

 ).١٩٥٢دار التراث : القاھرة(الریس، محمد ضیاء الدین، النظریات السیاسیة اإلسالمیة 
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دار التربیة والتراث : مكة المكرمة( آدابھ وضوابطھ في ضوء الكتاب والسنة: الحوارزمزمي، یحي بن محمد حسن بن أحمد، 
١٤٠٤.( 

 ).١٣٩٨االتحاد اإلسالمي العالمي : الكویت(زیدان، عبد الكریم، الفرد والدولة في الشریعة اإلسالمیة 
 الحدیث دار: مصر( البنوري یوسف محمد: تحقیق، الھدایة ألحادیث الرایة صب،نالحنفي محمد أبو یوسف بن عبدهللالزیلعي، 

١٣٥٧.( 
 ).١٤٢٢در المؤید : الریاض(بق، سید، فقھ السنة سا

 ).١٩٩٩دار بلنسیة لنشر والتوزیع : الریاض(باب الحكم بغیر ما أزل هللا ونتائجھ سالسدالن، صالح غانم، أ
 .١٠٩ -٨٣: ١سعید، ھمام عبد الرحیم، عرض األحادیث النبویة المتعلقة بالشورى ودراستھا في مآب ج

 ).ھـ١٤١٢دار الوفاء : المنصورة(رى واالستشارة الشاوي، توفیق، فقھ الشو
من غیر تكفیر وال تشھیر، جریدة المدینة، ملحق ..الشنقیطي، محمد بن المختار، وقفات مع بعض آراء الدكتور حسن الترابي

 . ھـ١٤٢٧ ذو الحجة ٣٢ عدد ٤الرسالة ص 
 ).دار الحدیث ـــ: القاھرة(شرح منتقى األخبار : الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نیل األوطار من أحادیث سید األخیار

 ).١٩٩٣دار الشروق للنشر والتوزیع : عمان (أخالقیات الحوارالشیخلي، عبد القادر، 
 ).١٤١٣اآلفاق الدولیة لإلعالم : القاھرة(الصاوي، صالح، تھافت العالمانیة في مناظرة نقابة المھندسین باإلسكندریة 

 .)١٩٩٣دار الفكر العربي : القاھرة(ظام الرئاسي األمریكي والخالفة اإلسالمیة الصباحي، یحي السید، الن
: القاھرة(الصعیدي، حازم عبد المتعال، النظریة اإلسالمیة في المدینة مع المقارنة بنظریة الدولة في الفقھ الدستوري الحدیث 

 ).١٤٠٦دار النھضة العربیة 
 ).ھـ١٤٢٨بحث غیر منشور : المدینة المنورة(لمین في السنة صیني، سعید إسماعیل، التعامل مع غیر المس

 ).ھـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة : بیروت(صیني، سعید إسماعیل، حقیقة العالقة بین المسلمین وغیر المسلمین 
 ).١٤١١عالم  الدولي دار الحقیقة لإل: القاھرة (مدخل إلى اإلعالم اإلسالميصیني، سعید إسماعیل، 

 ).١٤١٥مؤسسة الرسالة : بیروت (قواعد أساسیة في البحث العلمي، صیني، سعید إسماعیل
 ٢٠٠٢ نوفمبر ٥-٤ لقاء المنعقد بینمقدم ل التي یثیرھا اإلعالم الغربي حول اإلسالم  للتصدي للشبھاتصیني، مشروع

 ھـ١٤٢٣ شعبان ٣٠-٢٩الموافق 
 ).ھـ١٤١٦لعبیكان مكتبة ا: الریاض(طاش، عبد القادر، اإلعالم وقضایا الواقع اإلسالمي 

دار العلم : بیروت(١١اإلسالمي ط)./ ١٩٥٥دار العلم للمالیین : بیروت (١طبارة، عفیف عبد الفتاح، روح الدین اإلسالمي ط
 ).١٣٩٣للمالیین 

 ).١٤٠٠دار المعرفة : بیروت (جامع البیان في تفسیر القرآنجعفر محمد بن جریر،  و أبالطبري،
 ).١٤٠٥دار الفكر : بیروت(  جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ید بن خالد أبو جعفرمحمد بن جریر بن یزالطبري، 

 ).١٤٠٩المؤلف  : ریاضلا (ستعانة بغیر المسلمین في الفقھ اإلسالميإلاریقي، عبد هللا إبراھیم علي، الط
 ).١٤١١مؤسسة الجریسي : ریاضلا (الء والعداء في عالقة المسلم بغیر المسلمولاریقي، عبد هللا إبراھیم علي، الط

 ).ھـ١٤١٣دار الوطن : الریاض (مظاھره، وآثاره: التساھل مع غیر المسلمینالطریقي، عبد هللا بن إبراھیم، 
 ).١٤٠٣مكتبة الخانجي : القاھرة (الرأي العام في اإلسالمعبد الحلیم، محي الدین، 

مكتبة وھبة : القاھرة(تطبیقاتھا في الحیاة السیاسیة المعاصرة عبد الرحمن، أحمد صدیق، البیعة في النظام السیاسي اإلسالمي و
١٤٠٨.( 

 ).المكتبة السلفیة ــــ: المدینة المنورة(ب، مجموعة التوحید اعبد الوھاب، محمد بن عبد الوھ
 )١٤٠٥دار النفائس : بیروت(العجالني، منیر، عبقریة اإلسالم في أصول الحكم 

الخطیب  الدین محب: تحقیق البخاري، صحیح شرح الباري فتح ،الشافعي الفضل بوأ حجر بن علي بن أحمد، العسقالني
 ).--- المعرفة دار: بیروت(

 ).١٤٠٦دار الرائد العربي : بیروت (٢ ط والعالقات الدولیةعفیفي، محمد الصادق، اإلسالم
 ).١٩٩٦الوحدة العربیة مركز دراسات : بیروت(علي، إبراھیم حیدر، التیارات اإلسالمیة وقضیة الدیموقراطیة 

١٤١٦دار طیبة : الریاض (أھمیة الجھاد في نشر الدعوة اإلسالمیة والرد على الطوائف الضالة فیھالعلیاني، علي بن نفیع، 
 )ھـ

 ).١٩١٧القاھرة (العقاد، عباس محمود، الدیموقراطیة في اإلسالم 
 .)١٩٨٦للكتاب الھیئة المصریة العامة : القاھرة(عمارة، محمد، الدین والدولة 

 ).١٩٧٩المكتب المصري الحدیث : القاھرة (٧ة اإلسالمیة طولالعوا، محمد سلیم، في النظام السیاسي للد
 ).---العربي التراث إحیاء دار: بیروت (البخاري صحیح شرح القاري عمدة ،أحمد بن محمود الدین بدر، العیني
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 ).١٤١١مكتبة المنار : دن، الزرقاءرألا ( للتربیة الجھادیةنھج التربوي للسیرة النبویةملاضبان، منیر محمد، الغ
 ).١٤١٣دار الفكر العربي : القاھرة(فھمي، مصطفى أبو زید، فن الحكم في اإلسالم 

 ).ھـ١٤١١دار الوطن للنشر : الریاض (الوالء والبراء في اإلسالمالفوزان، صالح فوزان، 
 ).١٤٠٥منارة الدار : جدة ( حقیقتھ وغایتھ:اد في سبیل هللالجھدري، عبد هللا أحمد، االق

 ).١٤٠٦دارؤ المجتمع للنشر والتوزیع : جدة (الشـورىقادري، عبد هللا بن أحمد، 
 ).ھـ١٤١٤دار المسلم : الریاض (الحوار مع أھل الكتابالقاسم، خالد بن عبد هللا، 

 ).١٤٠٠دار النفائس : بیروت (٣القاسمي، ظافر، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ اإلسالمي ط
 ).ھـ١٤١٢دار طیبة للنشر والتوزیع : الریاض (٥ طالوالء والبراء في اإلسالمالقحطاني، محمد بن سعید، 
 ).ھـ١٤١١دار طیبة للنشر والتوزیع : الریاض (مقتطفات من كتاب الوالء والبراء في اإلسالمالقحطاني، محمد بن سعید، 

 ).١٣٧٦دار إحیاء التراث العربي : بیروت (الجامع ألحكام القرآنري، القرطبي، عبد هللا محمد أحمد األنصا
 ).١٤٠٧مؤسسة الرسالة : بیروت(قرعوش، كاید یوسف محمود، طرق انتھاء والیة الحكام 

 ).١٤٠٦دار العلم للطباعة والنشر : جدة (في ظالل القرآنقطب، سید، 
 ).---دار الكتاب العربي : بیروت(تیب اإلداریة الكتاني، عبد الحي، نظام الحكومة النبویة المسمى الترا

 ).١٤٠٥مؤسسة الرسالة : بیروت ( السیاسي واإلسالمالكیالني، موسى زید، اإلعالم
المجمع الملكي لبحوث الحضارة : عمان (١مآب، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمیة، الشورى في اإلسالم ج

 ).١٩٨٩اإلسالمیة 
: الكویت(، تحقیق أحمد مبارك البغدادي كتاب األحكام السلطانیة والوالیاتعلي بن محمد بن حبیب، الماوردي، أبي الحسن 

 ).١٤٠٩مكتبة دار ابن قتیبة 
 ).١٤٠٧دار الصفوة : القاھرة(المباركفوري، صفي الرحمن، األحزاب السیاسیة في اإلسالم 

--العلمیة الكتب دار: بیروت (الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة أبو العال، الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمدالمباركفوري، 
-.( 

 ).١٩٨١منشأة المعارف : اإلسكندریة(متولي، عبد الحمید، اإلسالم ومبادئ نظام الحكم في الماركسیة والدیموقراطیات الغربیة 
 ).١٩٧٨منشـأة المعارف : اإلسكندریة (مبادئ نظام الحكم في اإلسالممتولي، عبد الحمید، 

 ).١٤٠٣مكتبة الفالح : الكویت(دكور، محمد سالم، معالم الدولة اإلسالمیة م
 . ھـ١٤٢٧ شعبان ٢٤المدینة، جریدة، األحد 

: تحقیق  منتقى من الجزء األول والثالث من حدیث المروزي،،)الحامض (أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن إسحاق: المروزي، 
 ).م٢٠٠٣ / ھـ ١٤٢٣لرشد مكتبة ا: الریاض (محمد زكي عبد الدایم

 - الرسالة مؤسسة :بیروت (معروف عواد بشار. د: تحقیق، الكمال  تھذیب،الحجاج أبو الرحمن عبد الزكي بن یوسف، المزي
 ).١٩٨٠ – ١٤٠٠ - بیروت

 - لةالرسا مؤسسة :بیروت (معروف عواد بشار. د: تحقیق، الكمال  تھذیب،الحجاج أبو الرحمن عبد الزكي بن یوسف، المزي
 ).١٩٨٠ – ١٤٠٠ - بیروت

 ).١٣٧٤دار إحیاء الكتب العربیة : القاھرة ( صحیح مسلم، النیسابوري، مسلم بن الحجاج القشیريمسلم
 ھـ١٩/٧/١٤٢٨المسیري، عبد الوھاب، الخطاب اإلسالمي، إسالم أون الین في 

 ).ھـ١٤٠٨ مكتبة اإلمام الشافعي :الریاض (٣المناوي، زین الدین عبد الرؤوف، التیسیر بشرح الجامع الصغیر ط
 ).١٩٨٨العصر الحدیث للنشر والتوزیع : بیروت)/ (١٣٨٣دار الفكر : القاھرة(موسى، محمد یوسف، نظام الحكم في اإلسالم 

مكتب الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي : یسبار (س الشرعیة للعالقات بین المسلمین وغیر المسلمیناألسي، فیصل، ومول
١٤٠٨.( 

 ).١٤٠٠دار الكتاب الجامعي : القاھرة(لنادي، فؤاد محمد، موسوعة الفقھ السیاسي ونظام الحكم في اإلسالم ا
 ).١٩٧٤جامعة الكویت : الكویت(، محمد فاروق، نظام الحكم في اإلسالم يالنبھان

 ).١٤١٣دار النحوي للنشر والتوزیع : الریاض (الشورى ال الدیموقراطیةالنحوي، 
 ).ھـ١٤٠٨الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي : الریاض (أصول الحوارمیة للشباب اإلسالمي، الندوة العال

 ).١٤٠٩دار الشروق : جدة (٨ط ة النبویةرلسیاأبو الحسن على الحسني، وي، دالن
 ١٣٨٩لك سعود محاضرات ألقاھا في كلیة التجارة بجامعة الم: الریاض(النعیم، عبد العزیز، نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم 

 ).قام بنشرھا مؤسسة ومكتبة خدمة العلم
 ).١٩٨٢طھ للنشر : لندن(النفیسي، عبد هللا فھد، عندما یحكم اإلسالم 

 ).١٤٠٥دار الدعوة : الكویت(النفیسي، عبد هللا، في السیاسة الشرعیة 
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 ).ھـ١٣٩٢یاء التراث العربي دار إح: بیرون (٢النووي، أبو زكریا یحي بن شرف بن مري، صحیح مسلم بشرح النووي ط
 ).١٩٧٧دار القرآن الكریم : دمشق(النووي، یحي بن شرف الدین، األربعین النوویة في األحادیث الصحیحة النبویة 

 دار: بیروت (األعظمي مصطفى محمد: تحقیق، خزیمة ابن صحیح، السلمي بكر أبو خزیمة بن إسحاق بن محمدالنیسابوري، 
  ).١٩٧٠ /١٣٩٠ياإلسالم المكتب: النشر

دار الكتب : بیروت(النیسابوري، محمد بن عبد هللا الحاكم، المستدرك على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا  
 )ھـ١٤١١العلمیة 

 ).١٤٠٧ العربي الكتاب دار /للتراث الریان دار: القاھرة( الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،بكر أبي بن  علي،الھیثمي
رسالة دكتوراه عن الجھاد في صدر اإلسالم والقھ (یر، الجھاد والقتال في السیاسة الشریعیة ھیكل، محمد خ

 ).ھـ١٤١١ دار البیارق ---) (اإلسالمي زالعصر الحدیث
 ).١٩٧٧القاھرة دار المعارف (ھیكل، محمد حسین، الحكومة اإلسالمیة 

 ).١٩٦٩مطبعة بریل : دنیل (لنبويعجم المفھرس أللفاظ الحدیث املامنسنج، . ب. ، و ي.ي. ك، أونس
الدار : الریاض (أخالقیات المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمیة وآدابھا ومبادئھا وآثارھا على الفرد والمجتمعیلجن، مقداد، 

 ).ھـ١٤١٦الصوتیة للتربیة 
Engneer, Asghar, On A Muslim Woman Leading The Congregational Prayer, Islam 

and Modern Age May 12, 2005. 
 
 


