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مقدمة الطبعة اخلام�سة 
النبيين خاتم محمد ىــعلم ــالوالسوالصالة  العالمين رب هلل دــالحم

ورضي للعالمين. رحمة اهلل بعثهم الذين والمرسلين األنبياء ائرــسوعلى  
صين،َالمخلاألنبياء  حواريي جميع وعن الميامين محمد أصحاب عن هللا

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
ومحاكمتها،  الربانية ريعاتــالتشمصداقية  دــنقائعة ــالشاء األخطمن  

اإلدراك  يف دودةــالمحائل ــالوسذات  ةــالعقليا ــقدراتنى ــإلتناد ــباالس
مع حتى اإلنسان عند ... مــوالشوالبصر  معــالسة ــفحاستيعاب. ــواالس

من الكثير إدراك عن عاجزة تزال ال يها ِّقوُتالتي الوسائل أحدث استعمال 
األشياء التي نعيش بينها ومعها. 

التي  المعرفة قــلتوثيالمناهج  نــممختلفان  انــنوعهناك  ع،ــالواقيف  
على النقلي المنهج دــويعتمالعقلي.  والمنهج يــالنقلالمنهج  بها:ــنكتس

وسواء أكثر، أم واحدا أكان سواء المحددة المعرفة إلينا ينقل من مصداقية 
فيعتمد  العقلي جــالمنهوأما  الجماعات. من أم رادــاألفمن  لةــسلسأكان  

قدراتنا إليه اــوصلنُتوما  ســالخمنا ــحواستدركه  ما على ةــرئيسبصورة 
االستنتاجية عند االطالع على تلك المعرفة. 

تعالى  الخالق إلى وبةــالمنسبالمعلومات  خاصة األمر يتعلق اــوعندم
األنبياء يعايش لم الذي الثاين الجيل فإن ة،ــالمقدسالكتب  مثل رة،ــمباش

عند النقلي المنهج أدلة كفة ترجيح من مفرا يجد ال والسالم الصالة عليهم 
نستعرض  عندما ألننا وذلك العقلي. المنهج أدلة ذلك بعد تأيت ثم توفرها، 
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ياءــاألشمن  كثير مــفهمن  وايتمكنم ــلرــلبشاأن نجد مــلعلاور ــتطخ ــتاري
ور الطويلة ومنلعصعرب امتدرجة  ورةبصودة منذ األزل إال لموجلطبيعية اا

غامضا، هسبحانلق لخااوجدهأمما الكثير يزال وال لمضنية.اودلجهاخالل 
هحقيقتاف ــاكتشأو  هعليلتعرف انــملمحدود اريــلبشالعقلايتمكن مــل

ولكنا ك،ــوالشتغراب ــاالستثير  لعلميةاافاتــاالكتشمن  وكثير ه.ــفهمأو  
لعلميةالمراكزالــمثطريقها،  عن وصلتنا يــلتالمصادرايف لثقتنا اــفيهق ــنث

تثبت لعاديةالعقليةااألدلة ألن ليست نتقبلها نحن أي لمختصين،العلماء وا
ودها. وجتثبت  لنقلية هي التيلة اودها، ولكن ألن األدوج

نظام  من محدود بجزء انــاإلنسيحيط  أن أيضا البارزة األخطاء نــوم
الصغيرة،  ةــالجزئيذه ــهنقد  على رأــويتجامل ــوشمتكامل  مــعظيع ــبدي

وتعظم  دودة.ــالمحالعقلية  هــوقدراتدودة ــالمحه ــمعلوماتإلى  تنداــسم
إلى  بتهاــونسة ــمقدسالنصوص  ذهــهت ــكانإذا  اءــاألخطذه ــهورة ــخط

الباحث شــيناقأن  ومثالها ي.ــقطعبه ــشأو  قطعي كلــبشة ــثابتق ــالخال
يف  النظر دون الحياة، شؤون ببعض المتعلقة اإلسالمية ريعاتــالتشبعض  

ومن هبا. األخيرة هذه وعالقة األخرى المجاالت يف بالتشريعات القتهاع
يشبه فإنه الطبيعي، سياقه متجاهال أو متغافال التشريع أجزاء بعض يناقش 

التي  األجزاء متجاهال المتكامل المتناسق النظام من جزء بتقويم يقوم من 
الرهبة فينا يثير الذي والظالم الليل فائدة ما مثال: يقول به وكأين ا.ــلهِّتكم
لما  والظالم الليل والــلأنه  متجاهال إلضاءته، الكثير اــويكلفنب ــالرعأو  

ف النهار وال الضوء، ولما عرفنا قيمتهما.ِرُع
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النصوص  على والتــالمدلبعض  خلع أي الخطأ، ذاــهيحدث  وقد 
بب ــبسلكن والجهل  ببــبسليس  ةــالطبيعيياقاهتا ــسمن  اــتجريدهد ــبع

التهاون أو التحيز لرأي محدد. 
ماوية،ــريعات الســبعض التشأن يناقش الباحث  أــالخطهذا  الــومث

العالقة غفلُيمنظور من أو منظور الحياة الدنيا فقط، من ومنها اإلسالمية 
ليست  الدنيا فالحياة األبدية. اآلخرة الحياة وبين المؤقتة الدنيا الحياة بين 

يسيرا  شيئا منه نحصد الدنيايف  نزرعه وما اآلخرة. يف للحياة مزرعة وىــس
فيها، فالعربة بما نحصده يف الحياة اآلخرة. 

أو تختلف قد والتبمدلون لباحثاؤالءهيخرج  ءاألخطالهذه  ونتيجة
أجزاء ينقد عندما لعاقلافإن لهذا،ولصحيح. المقصودامع تماما تتعارض 

أوال يتعرف أن البد هفإنلها،  ويمتقبعملية  مويقأو  لمقدسةاوصلنصامن  
ه.دحه أو يقدح فيعلى وظيفة هذه األجزاء يف النظام بأكمله قبل أن يم

سلوك خالل من ماإلسالعلى  اإلنسان يحكم أن لشائعةااألخطاء ومن 
بين واضح فرق فهناك لمقدسة.اهنصوصمن  بدال ب،ــفحسه إليلمنتمين ا

ه بتطرف أو بصدق أو باالسم. ليلمنتمين إاإلسالم أو أي دين وبين ا
يف  ةــالكليا ــبالقضايف ــالتعريى ــإلدف ــيهاب ــالكتإن ــفا، ــعمومو
باإلجابة ذلك وتم ط.ــمبسمنطقي  لوبــوبأسديد ــشباختصار  مــالاإلس
والتشريعات،  والعبادات العقيدة مجاالت يف اخنة،ــالسالتساؤالت  على 

والدعوة، وحقوق اإلنسان، والمرأة، واإلرهاب والعنف، والتطرف. 
األكثر  ئلةــاألساختيار  على الكتاب إعداد دــعنالمؤلف  حرص دــوق
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من بأمثلة واستعان أيضا، والمسلمين لمين،ــالمسغير  ألسنة على روداو
األدلة استخدام يف االقتصاد مع باختصار، وتوضيحها، تهاــلمناقشالواقع  
بسبب  اآلراء اختالف عند المرجح الرأي على المؤلف اقتصر كما النقلية. 

المتعارضة  رــالنظوجهات  عرض ىــعلوالحرص  الفهم، يف فــالاالخت
الصلة  وثيقة غير اتــالمعلومتبعاد ــاسالتعارض.وتم  وجودعند  اــوأدلته

بالتعاليم اإلسالمية نفسها بناء على اقرتاح بعض القراء.
بعنوان للكتاب ىــاألولالطبعة  رــبنشمي ــالاإلسالعالم  رابطة قامت وقد 

نصف يناقش وكان للهجرة. 1423عام  وتعليقات« اإلسالم حول »تساؤالت 
هبا، مستشارا كان عندما المؤلف ه ّأعدقد  و الطبعة. هذه يف المضمنة ئلةــاألس

الرتكي  نــالمحسعبد  بن اهلل عبد الدكتور معالي عامها، أمين طلب على اءــبن
جهد من يعمل معه بإخالص ألفكاره المتدفقة التي ال تنضب.ُالذي ي
لفؤلماعليه،  اطلع ما كل من االستفادة لثمار ملخصا إال ليس لكتابوا

اآلخرين.  ه يف مناقشة موضوعاهتا معتجاربلعديدة ولى أبحاثه اإضافة إ
كرــلشوامالحظاهتم،  ومن لفاهتمؤمن ــمتفدت ــاسمن  جميع كرــوأش

مالحظة أي كرــأشكما  أحصيها، ال لتيانعمه ىــعلوآخرا  أوال هلل ةــلمنوا
بجهد سهمأمن لكل وابلثايجزل أن هللاوأسأل لكتاب.التحسين  محددة 

أو مال أو رأي يف إنجازه ويف نشره، وأن ينفع هبذا الكتاب جميع عباده.
ينيسإ�سماعيل �اد. �سعيد  

هـ 1433/6/1 املدينة املنورة 
sisieny@hotmail.com
 

mailto:sisieny@hotmail.com
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ل الأول سالف�

ريعة سالإ�سالم عقيدة وعبادات و�

والمبادئ  والتشريعات والعبادات المعتقدات من مجموعة مــالاإلس
عليه  آدم هبا اءــجالتي  الربانية الةــللرساألخيرة  الصيغة وــوهة. ــاألخالقي

نوح، م:ــومنهبعده  من اءواــجالذين  اهلل لــرسبتجديدها  امــوقم ــالالس
والسالم الصالة عليهم النبيين خاتم ومحمد وعيسى، وموسى، وإبراهيم، 

يف للبشرية عادةــالسيحقق  ما إلى تدعو جميعها االتــالرسوهذه  جميعا. 
مع  قــتتسكانت  منها الةــرسكل  ولكن األبدية، الحياة ويف المؤقتة الحياة 

لجميع رحمة مــالاإلسوجاء  فيها. جاءت التي ةــوالمكانيالزمانية  ةــالبيئ
كلها. السماوية االتــالرسوخاتم  واإلنس( )الجن المكلفة المخلوقات 

 ککژوسلم:  عليه اهلل صلى محمدا رسوله مخاطبا تعالى يقول 
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىېژ  ولــويق )1(ژ گ گگ 

 )2(  .ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ما المعتقدات والعبادات األساسية؟

تؤكد التي الحقيقة ىــعلترتكز  مــالاإلسيف  يةــاألساسالمعتقدات  إن 
بعض الناس أن منها: ألسباب وذلك كاملة. قصة ليست الحياة الدنيا بأن 

يولدون خرونآبينما  يرثوهنا، التي بالثروة أو بذكائهم تمتعواــليسيولدون  
قد  آخرين عدوان ضحايا ضــالبعويصبح  فقرهم. أو بالدهتم من واــليعان

 .107 سورة األنبياء: )1(
 .40 سورة األحزاب: )2(



تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات 14 

  
            

    

 

 
 
 

الطيبة همحظوظبينعمون البعض أن كما ا.الدنيهذه  يف العقوبة من يفلتون 
الحياة هذه كانت إذا م.ــحياهتطوال  يئةــالسبحظوظهم  ونقــيشوآخرون  

تتم أبدية حياة وجود اإلسالم يؤكد ولهذا ا؟ًإذالعدالة  فأين شيء، كل هي 
فيها المحاسبة النهائية وتتحقق فيها العدالة المطلقة.

ماويةــالساالت ــالرسعرب  ةــثابتة ــاألصليية ــاألساسدات ــالمعتقإن  
ووجوب الخالق بوحدانية اإليمان يف تتمثل اإلسالم حسب وهي السابقة، 

 ۀ ڻڻژ  يقول: وتعالى بحانهــسفاهلل  وحده. له العبادة وصرف طاعته 
 ڭڭ ڭۓ ۓےے ھ ھ ھ ھہہ  ہ ہۀ 

وحده اهللبانــاإليميف  يةــاألساسدات ــالمعتقل ــوتتمث )1(.ژ ۇڭ
 )2(ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.

بأن رارــاإلقأي  م،ــالاإلسأركان  نــمية ــاألساسادات ــالعبون ــوتتك
وصوم  الزكاة اءــوإيتالصالة  وإقام اهلل، ولــرسدا ــمحموأن  اهلل إال هــإلال  

عبادات  يــهو )3(بيال.ــسإليه  تطاعــاسن ــملالبيت  جــوحان ــرمضهر ــش
محددة،  أوقات يف مرات، خمس فالصالة اليومية. انــاإلنسبحياة  تصلةم

بالوقت  العناية ىــعلان ــاإلنستدرب  والوضوء، ارةــالطهمنها  روطــوبش
والرتكيز اإلخالص رورةــضإلى  تنبهه اــأيضوهي  وبالتنظيم. ةــوبالنظاف

ر ِّوتذكق... حقومن  هــعليلخالقه  ما وإلى عمل، من انــاإلنسيؤديه  اــيمف
بضرورة  امــالصيويذكر  ر،ــالبشمن  هــجنسبني  وقــبحقان ــاإلنسزكاة ــال

 .116، 48 سورة النساء: )1(
م: اإليمان. وصحيح مسل.؛ 285 سورة البقرة: )2(
 صحيح مسلم: اإليمان. )3(
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ر ِّن. ويذكــاآلخريتؤذي  ال يــالتالمحرومة  اتــالمخلوقعلى  فاقــاإلش
الحج بضرورة التواصل واالجتماع والتعاون بين الناس. 

به يف ظاهرها ــتشمية ــالوصحيح أن بعض األعمال يف العبادات اإلس
فرقا  هناك أن بيد هبا. والطواف الكعبة ىــإلالصالة  مثل الوثنية، وســالطق
هي  المنطقي غير المظهر ذات ميةــالاإلسفالطقوس  االثنين. بين عاــشاس

بحانهــسهلل  التامة الطاعة يــيعنهبا  القيام إنــفلهذا  )1(ثابتة.ة ــربانير ــوامأ
غير  أم منطقية تــأكانواء ــسالناس،  يحدثها التي وســالطقأما  ى.ــوتعال

منطقية، فإهنا انحرافات عن التعاليم الربانية األصلية. 
بتغير  تتأثر ال يةــاألساسومكوناهتا  يةــاألساسادات ــالعبأن  ظــويالح

رأفة  الضيقة دودــالحيف  إال ددةــالمتجاة ــالحيروف ــوظالعيش  ائلــوس
أخر(. أيام ىــإلالصيام  وتأجيل فر،ــالسيف  الصالة رــقص)مثل  انــباإلنس

تخضع  ال التي المعتقدات من وقريبة م،ــالاإلسهبا  جاء أن منذ ثابتة يــفه
للتعديل، ولو بصفة مؤقتة.

المعيشة  بأساليب تتأثر فقد البشر بين بالعالقة الخاصة التشريعات أما 
االت ــالرسخاتم  مــالاإلسألن  ولكن ددة،ــوالمتجرة ــالمتغيائلها ــووس

تجعلها  صفات ونــالكخالق  لها لــكففقد  جميعا نــلعالميلوماوية ــالس
قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.

قرنا؟عشر  أربعة قبل جاءت شريعة تطبيق يمكن كيف 

ومع قرنا عشر أربعة قبل جاء اإلسالم أن من البعض يستغرب قد عم،ن

 .143 سورة البقرة: )1(
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استطاعوا  البشر أن هؤالء ىــينسوهنا  العصر. لهذا ريعاتهــتشتصلح  هذا 
الكون هذا قــبخالفكيف  الطويلة رونــالقدامت  توريةــدسمبادئ  عــوض

وخالق اإلنسان الذي يعلم ما كان وما سيكون وال تخفى عليه خافية؟  

ما حكم طرح المسلم هذا السؤال؟
إيمانه  يقتضي اإلسالم إلى انتماءه أن ينسى المسلمين من المتسائل إن 

الخالق ىــإلوبا ــمنسمادام  المحدد الرباين ريعــالتشأن ــبجدل- دونــب–
به يؤدي قد كهــشمجرد  فإن صريحة وداللته قطعية بهــشأو  قطعية بصورة 

منذ الكونية ننــالسخلق  الذي فاهلل ديدة.ــالشللعقوبة  ويعرضه الكفر إلى 
ولهذا القيامة. يوم إلى للتطبيق صالحة تشريعات يضع أن على قادر األزل 
كل  وخالق خالقهم اهلل، رعهــشما  ةــمناقشعلى  الخلق يتجرأ ال أن ينبغي 

ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋٴۇۈژ  تعالى: لقولـه وذلك يء.ش
ەئ ەئ ائائ ى ى ېېېې ۉ

)1(  .ژوئ 
االختيار  حرية يملك ال أنه ؤالــالسهذا  يطرح الذي المسلم ىــوينس

لقوله  وذلك اء،ــيشما  منها لــويتجاهاء ــيشما  منها يأخذ اهلل، رــأوامن ــبي
ڇ ڇ ڇچچ چ چ ڃڃژ  ى:ــعالت

 ک ڑ ڑ ژ ژڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ
)2(  .ژ گ  گ ک  گ  گکک 

، 57األنعام:  ؛50المائدة:  ؛ 23-24عمران:  آل سورة ؛105، 59وانظر:  65. النساء: سورة )1(
4؛ يوسف:105  .51، 47- 48؛ النور: 10 الشورى: ؛0

 .85 سورة البقرة: )2(
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وهنا تنبغي اإلشارة إلى ضرورة التفريق بين ثالثة أنواع من التسليم:
نسبته  تثبت ما لكل التسليم ويشمل عام، كمبدأ اهلل لتشريع التسليم 1. 

إلى اهلل، سواء أكان صراحة أم عن طريق االستنباط أو القياس.
التسليم  وينبغي الداللة، وقطعية الثبوت قطعية للنصوص التسليم 2. 

لها تسليما ال مناقشة فيه.
التي هي بصفتها الفقهية اآلراء أو الفقهية المدارس لبعض التسليم 3. 
الرتجيح وجه على إال يجوز ال ليمــالتسوهذا  غيرها. دون مــالاإلستمثل  

اآلراء  يف المقبول فالتعدد الجزم. وجه على وليس المسلم- علم-حسب 
أمر ثابت يف السنة. 

األحكام  بين التعارض بــتجنلضرورة  نظرا فإنه أخرى، زاوية نــمو
فإنه  اإلمكان، درــقالواحدة،  الدولة يف ميةــالرسالمحاكم  نــعادرة ــالص
مياــرسالمقبولة  ادر االجتهاداتــمصتوحيد  أي ريعة،ــالشتقنين  وزــيج
المراجع  أو دــالمعتمهور ــالمشالمذهب  بتحديد واءــسالدولة،  كــتليف  

 )1(المعتمدة.

يف  واحد رأي إلى يصلونــسالقضاة  جميع أن يعني ال دــبالتأكيذا ــوه
جميع القضايا، وذلك ألن عوامل التعدد كثيرة. 

عادة ــالسبتحقيق  كفيلة ريعاتــالتشذه ــهبأن  يؤمن قــالحلم ــوالمس
المحددة  المجموعة أو )2(اــكلهالمكلفة  اتــللمخلوقالدنيا  يف مــالالسو

 .233-273 القاسم ص )1(
الرسل،  بواسطة بالهداية وزودها والخير، الشر بين االختيار حرية اهلل: منحها التي المخلوقات )2(

انظر  س.ــواإلنالجن  مــوهبموجبها؛  لــوالعمة ــالهدايهذه  تيعابــاسى ــعلدرة ــالقا ــومنحه
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اآلخرة ويف الدنيا يف عادةــالسبتحقيق  فيلةكي ــوهمعظمهم.  هبا لــعمإذا  
ال اإلسالمية الشريعة أثر فإن أخرى، وبعبارة بمعظمها. انــاإلنسعمل  إذا 

يمكن وال األبدية. الحياة ملــيشبل  الدنيا، يف المؤقتة الحياة على قتصري
هذه  أن هــلديثبت  إذا لمــفالمسدات. ــالمعتقهذه  تجاهل اــحقلم ــللمس
ريعــتشأي  من أفضل بأهنا يؤمن أن البد فإنه اهلل عند من هي ريعاتــالتش
بما  وأعلم الناس خالق هو فاهلل اجتهاده. بمحض اإلنسان إليه يتوصل قد 

يجعلهم مؤهلين للسعادة يف الحياة المؤقتة ويف الحياة األبدية. 
مختلف  يــتغطالتي  ةــوالتفصيلية ــالعامد ــالقواعم ــالاإلسمل ــويش

والمعامالت اداتــوالعبالمعتقدات  كــذليف  بما الدنيا، اةــالحيب ــجوان
المكونات  جــتعالقة ــمتناسربانية  ريعيةــتشوحدة  وهو ة.ــالعامواآلداب  

ونوع والمخلوق، قــالخالبين  العالقة وعــنوتحدد  ان،ــلإلنسية ــاألساس
العالقة بين المخلوقات. 

لها وضع دــوقإال  اةــالحياالت ــمجمن  االــمجم ــالاإلسيرتك  مــول
لتشير  األخرى ةــالرئيسالقواعد  مجموعة مع قــتتسالتي  الالزمة القواعد 

المحور  بوظيفة ةــالرئيسالقاعدة  ومــوتقـرع. ــالمشالخالق  وحدانية ىــإل
الذي تتفرع عنه مجموعة القواعد الفرعية، أو االستثناءات. 

أقدر  مــالاإلسأن  المختلفة اتــللموضوعة ــالمناقشأثناء  يتضحــوس
حقوق  بين ةــالموازنى ــعلوأقدر  ة،ــالمثاليوع ــالواقبين  ةــالموازنى ــعل
المؤقتة  الحياة مطالب بين الموازنة ىــعلوأقدر  الجماعة، وحقوق ردــالف

للتفاصيل إسماعيل، كشف الغيوم عن القضاء والقدر. 
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أثبتت اإلسالمية ريعاتــالتشأن  لنا يتبينــسكما  األبدية. الحياة ومطالب 
إال  البشرية ريعاتــالتشتضمنها  لم للضعفاء حقوقا قرنا، رــعشأربعة  قبل 

يف قرون متأخرة وال تزال قاصرة عن إثبات بعضها.

الواقع؟وبين  اإلسالمية الشريعة بين العالقة نوع ما 

المكتسبة والمعرفة السليمة الفطرة من اهلل منحهم بما البشر أن صحيح 
االدعاء لهم ليس ولكن الربانية، ريعاتــالتشأسرار  بعض إدراك يمكنهم 

معرفة معرفتها أو كلها ةــالربانيريعات ــالتشحكمة  لمعرفة مؤهلون بأهنم 
الربانية  ريعاتــالتشبعض  رارــألسإدراكنا  عدم فإن أخرى، وبعبارة تامة. 

ليس دليال على عدم صالحيتها أو كفاءهتا يف التعامل مع الواقع المتغير.
التفاعل  ظاهرة ظــيالحالعبادات،  بعض يف ىــحتالنظر  يدقق نــمإن  

الوضوء  عن التيمم يــيغنالماء  تعذر فعند بارزة. عــوالواقالنصوص  نــبي
والعصر  الظهر صالة يف ركعات أربع يصلي أن عليه مثال والمقيم الغسل.و

والعشاء، أما المسافر فيكفيه أن يصلي ركعتين فقط يف هذه األوقات.
ظاهرة يجد رعيةــالشكام ــاألحمن  ًوكثيراي ــالوحزول ــنيتتبع نــوم

التشريعات نزول استغرق فقد أيضا. بارزة والواقع النصوص بين التفاعل 
ثالثا وعشرين عاما. وتم تحريم الخمر مثال، على مراحل.  

يف  لمينــالمسفقهاء  بين المقبول االختالف يف الظاهرة هذه تربز اــكم
كثير من القضايا ألسباب مقبولة. 

النبي عهد يف- عــوالواقالنصوص  نــبيالتفاعل  ورــصإلى  افــويض
نص  خــينسحيث  وخ،ــوالمنسخ ــبالناسيتعلق  ما لم-ــوسعليه  اهلل صلى 
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أحدث نصا أقدم يرتبط كالهما بوقائع متماثلة.  
الحكم إلغاء بين اــفرقهناك  أن على التأكيد بــالمناسمن  يبدو اــوهن

الحاالت من حالة يف تطبيقه إيقاف وبين صراحة عليه المنصوص المحدد 
إيقاف  فيها تم التي الشهيرة الحاالت هذه ومن تطبيقه. شروط توفر لعدم 
اهلل رضي ابــالخطابن  عمر عن تــثبما  الحكم خــنسعدم  عــمقــالتطبي
الصديق بكر أبي ةــالخليفعهد  يف قلوهبم، المؤلفة بــلنصيبة ــبالنسعنه،  

المؤلفة نصيب استغالل يحاولون الكافرين بعض كان فقد .عنهاهلل  رضي 
اإلسالم  وعز الحق اتضح وقد مــالاإلسرفض  على إصرارهم مع قلوهبم 

 )2(ويندرج فيها أيضا إيقافه حد السرقة يف عام المجاعة. )1(بأنصاره.

أن البعض يحب كما – األحكام هذه يلغ لم هنا، عنه اهلل رضي رــعمف
الحكم تطبيق شروط توفر عدم رأى ولكن – قصد غير أو قصد عن فهمي

والتوقف  الحكم إلغاء بين رقــففهناك  تطبيقه. عن فتوقف وخــالمنسغير  
عن تطبيقه لعدم توفر بعض الشروط.

قاطــإسعلى  الخطاب ابن عمر موافقة أن وهي أخرى؛ بهةــشوهناك  
ولكن المفروضة، للجزية إلغاء يكن لم تغلب بني ارىــنصعن  »الجزية« 

وهناك  )3(الزكاة.ضعف  منهم ذــأخإذ  الكمية، يف وتعديال ميةــللتستغييرا  
فرق بين إلغاء الحكم والتعديل الخفيف لتحقيق مصلحة عامة متيقنة. 

قد  لمــالمسعلى  اليوم ميةــالاإلسالدولة  تفرضها قد يــالتة ــوالضريب

 .438 ص لشورىالنحوي، ا )1(
 .1:224لشافعي جمسند ا )2(
 .129-130 أبو يوسف ص )3(
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وقد  الزكاة؛ دفع إلى يحتاج فال الحول، عليها يحول التي مدخراته تستنفد 
بالجزية  مىــيسكان  ما يندرج كما قدارها.ممن  فتنقص بعضها على أيتــت

غيرها،  يف أو نويةــالسالضريبة  يف لمــالمسغير  المواطن على ةــالمفروض
وال يمثل إال جزءا ضئيال منها.

م َلهُالمالحاكم  الخطاب ابن عمر حكمة هذه التطبيقات من ويالحظ 
رب  حكمة تــاقتضفقد  الطرق. نــبأحسريعة ــالشتطبيق  على هــوحرص
تفرض الحقائق ذهــوهوتدريجيا.  لــمراحعلى  ريعتهــشإنزال  نــالعالمي

اإلسالمية، للشريعة تطبيقها يف حكيمة كونتأن  اإلسالمية الحكومة على 
عملية يف التدرج تقتضي فالحكمة التطبيق. يف انتكاسة فرتة بعد جاءت إذا 

الغالب- يف–يؤدي  الذي التعجل وليس بالسلطة، كواــأمسإذا  اإلصالح 
مياتــالمسبعض  عن التغاضي الحكمة تقتضي اــكمية. ــعكسنتائج  إلى 
تطبيق  إلى ةــالنهاييف  يؤديــساإلجراء  هذا مادام ةــاألجنبيعارات ــالشأو  

الشريعة اإلسالمية. 

ما أبرز أسباب ديمومة الشريعة اإلسالمية؟

بأساليب  تتأثر قد رــالبشبين  بالعالقة الخاصة ريعاتــالتشأن  صحيح 
خاتم  مــالاإلسكان  لما ولكن والمتجددة، رةــالمتغيائلها ــووسة ــالمعيش

الكون خالق لــكففقد  اــجميعللعالمين  اــوموجهماوية ــالساالت ــالرس
هذه ومن ومكان. زمان كل يف قابلة للتطبيق تجعلها صفات الرسالة لهذه 

 )1(الصفات ما يلي:  

 .197- 204سم ص وانظر مثال: القا )1(
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المكونات  على زــترتكريع ــللتشية ــاألساسالقواعد  اهلل جعل – أوال 
والعقلي، يــالروحالعنصر  لــمثالمكلف،  وقــالمخلرة ــلفطية ــاألساس

االحتياجات هذه ومن الثابتة. األساسية واحتياجاهتا والعضوي، والنفسي، 
لها الخير توفير ىــعلقادرة  خفية وةــقإلى  تحتاج اتــالمخلوقع ــجميأن  

التعامل  من تمكنها عقلية وقدرة معلومات إلى وتحتاج عنها، رــالشودفع  
بكفاءة مع البيئة التي تحيط هبا. ويحتاج جميعها إلى الطعام والشراب. 

من وجزء الكريم رآنــ)القالمصداقية  ةــعاليالنصوص  لــجع- اــثاني
تدور التي المحاور فهي للتشريعات. األساسية القواعد على تركز لسنة(ا

تعترب  التي القواعد هذه ومن واالستثناءات. التفصيلية ريعاتــالتشحولها  
العدل  رورةــوضعنه،  وهنى به رــأمفيما  اهلل طاعة وبــوجالثوابت:  نــم

األكمل  اونــللتعدة ــالوحيالصيغة  وــهزواج ــالوكون  م،ــالظلم ــوتحري
المشروع بين الذكور واإلناث.

ولكن  ائلها،ــووسالحياة  اليبــأسإال  تلمس ال الغالب يف فالتغييرات 
االحتياجات األساسية لإلنسان ال تتغير.

الثوابت نــمأيضا  واعتربها كام،ــاألحض ــبعم ــالاإلسل  ّفصًا: ــالثث
وهذه قطعية. بصورة والمحرمات الواجبات مثل للتغيير، تخضع ال يــلتا

أو  المتغيرات يف اــإدراجهن ــيمكالتي  اــبغيرهمقارنة  تــبالثوابميها ــنس
الخصوصيات، مثل المستحبات والمكروهات والمباحات. 

ائله ــووسالعيش اليب ــأسإال يالمس ال كان وإن د ــوالتجدير ــفالتغيي
اندهتا ــلمسالربانية ريعات ــالتشجاءت التي الفطرة عن يخرج ال أن ينبغي 
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الدنيايف عادة ــالساحتياجات بين وازن ــتالتي هي رة ــفالفط .هبار ــوالتذكي
ما تقرر التي ي ــهالربانية ريعات ــوالتش .اآلخرةيف عادة ــالسات ــواحتياج

فخالق  .الفطرةد ــويفسان ــلإلنسمضر هو وما بالفطرة يخل وال مباح و ه
حفظ يف فاعلية ر ــاألكثائل ــبالوسأعلم علما يء ــشبكل المحيط ون ــالك

 .خللهايصلح وما الفطرة 
تكون ألن مؤهلة ت ــليسفهي وأهواؤهم وأذواقهم الناس أمزجة ا ــأم

،كافيةأو تامة ة ــإحاطبحقيقتها ان ــاإلنسيحيط ال التي األمور يف م ــَلحكا
فمعرفة  .االتــالمجبعض يف ي ــالعلمالتقدم ن ــعالنظر رف ــبصك ــوذل

يعيش الذي المحسوس بالوسط واإلحاطة اإلدراك على وقدراته اإلنسان 
يمكن ال ما أي ، وســمحسغير هو ا ــبملإلحاطة وقدراته  .دودةــمحه ــفي

حتى منها الكثير يجهل فهو ولهذا  .ضعفاأكثر الخمس واس ــبالحإدراكه 
 .معهاالتعامل إلى مضطر أنه مع الهائلة العلمية االكتشافات مع 

 :يليفيما للتشريعات الرئيسة المصادر الخالق جعل  :رابعًا
، روايةحفظه ويتم  .وقالباا ــمضموناهلل كالم وهو  .الكريمرآن ــالق .1

عليه اهلل صلى ول ــالرسإلى يصل أن إلى حافظ إلى حافظ من ماعا ــسأي 
 .كتابةحفظه إلى إضافة وهذا  .متعددةالرواة من سالسل بواسطة ، وسلم
وأفعاله لم ــوسعليه اهلل صلى ول ــالرسأقوال وهي  .النبويةنة ــالس .2

الكريم القرآن يف ورد لما العملية ات ــالتطبيقمن مجموعة أي ، هــوإقرارات
تم وقد  .الحياةاالت ــمجكافة يف ر ــالمباشغير الوحي من عليه نزل ا ــولم

الرسول إلى نسبته من للتحقق قواعد تخدام ــباسوتسجيله ماعا ــسحفظه 
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قام من منهج ب ــبحس، والجيدالصارم بين ترتاوح لم ــوسعليه اهلل صلى 
 .صارمةبقواعد السنة معظم تسجيل تم وقد  .بالتسجيل

القرآن نصوص من تفسير إلى يحتاج ما تفسير ويتضمن  .االجتهاد .3
.الواقعيف الحياة مشكالت لحل منهما واالستنباط النبوية والسنة لكريم ا

الكتاب من تمدة ــالمسالتطبيقية األحكام تنتاج ــاسعملية هي اد ــفاالجته
أحكام على القياس فيه ويندرج  .رةــمباشغير أو رة ــمباشبطريقة نة ــوالس

لمالتي ة ــالالزماألحكام ى ــإلللوصول ة ــالنبوينة ــوالسالكريم رآن ــلقا
أو المحض العقل تخدام ــاسفيه يندرج ا ــكم .نةــالسيف أو الكتاب يف رد ــت

عدم بشرط ، والمتجددةالمتنوعة الحياة قضايا لمواجهة ، السليمةالفطرة 
الكريم القرآن وص ــلنصالصحيح الفهم ع ــماالجتهادات ذه ــهتعارض 

التي المحلية األعراف إلى االحتكام ذلك ومثال  .الموثقةالنبوية نة ــوالس
 .المختلفةالبيئات مع التكيف على قدرة اإلسالمي التشريع منح يف تسهم 

 )1(:مىــتسالتي ادر ــالمصاالجتهاد ت ــتحدرج ــين، رىــأخارة ــوبعب

د ــوس )5( لةــالمرسح ــوالمصال )4(رفــعلوا )3(ان ــستحسواال )2(اس ــالقي

ص  انــحسلالستوين ــالريس؛ 128-237ص  يعقوب ؛218-305ص  رةــزهأبو  ــالمثر ــانظ )1(
.90-80 

الكتاب يف حكم اــلهالعلة  يف مماثلة ةــفقهيألة ــمسعلى  حكم لها ليس فقهية ألةــمسقياس  وــه )2(
ٍ اــقياسي الموصقتل  إذا له ى َالموصتوريث  عدم مثالهوالعلة.  يف اكهماــرتالشوذلك  نة،ــأوالس

توريث الوارث إذا قتل مورثه. على عدم  
 االستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لتحقيقه مصلحة ال تعارضها النصوص. )3(
 واستقامت عليه أمورهم. العرف ما اعتاده الناس من معامالت )4(
والسنة. عرتف هبا، ولكنها لم ترد يف الكتاب المصلحة المرسلة هي المصلحة الم )5(
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.رئيسدور بفيهاالعقل يقوم مصادر وهذه  )2(.واالستصحاب )1(الذرائع
المقبولة اآلراء يف والتعدد للمرونة واسعا مجاال ترتك المصادر وهذه 

 .ووسائلهاالحياة أساليب حيث من المتغير الواقع مع النصوص تفاعل ويف 
، القاصرري ــالبشالعقل على كلية االعتماد ن ــعتماما هذا ف ــويختل

أهواء ب ــحساألحكام ف ــوتكيي، ريةــالبشالفطرة ن ــعم ــالقيف ــوتحري
الفطرة عن بالكلية أو بيا ــنستنحرف قد التي وأذواقهم ر ــالبشمن 3(ٍ)أغلبية

المقبول االجتهاد بين يفصل الذي اس ــفالمقي .عليهاالناس اهلل فطر ي ــالت
ولكن ، واهــوهري ــالبشالمزاج ليس -م ــالاإلسيف  – وضــوالمرفا ــمنه

 .بهالمسرتشد واالجتهاد الرباين الوحي 
أدوات  إلى اجــيحتمية ــالاإلسريعة ــالشيف  االجتهاد أن حظنالا ــوهن

المثال  ةــالحقيقذه ــهد ــيجسمما  ولعل د.ــالمجتهدى ــلا ــتوفرهي ــينبغ
ِِ ْمُكدَحَأِابَ��رَشي فُ��ابَبُّالذَعَقَواَِذإ»ول ــيقوي ــنبث ــحدياك ــالتالي:هن

ِِِِِ يفهم وقد )4(«.ًاءَ��فشاألخرى  يفَوًاءَد��هْيَاحَنَجى َدِْحإيفَِّن��إَفُ��هْسمْغَيْلَف
مه فهلعدم  زم،ــملأنه  األمر، ةــيغبصجاء  وقد ،الحديثذا ــهأن  مــأحده

أن فيعتقد  ذلك من أبعد يذهب وقد مي.ــالاإلسريع ــالتشأصول  يفيئا ــش

لى ارتكاب محرم. تؤدي يف الغالب إهو تحريم الوسيلة التي  الذرائع سد )1(
كان  إذا ومثاله الواقع. لتشخيص ولكن جديدة، شرعية قاعدة إلى للوصول ليس االستصحاب )2(

لدينا دليل بأن فالنا قد تزوج بفالنة، فهما متزوجان إال أن يأتينا دليل يثبت طالقهما. 
أو عمدا المزيفة او المحدودة الزيادة ببــبسزائفة  أغلبية تكون وقد صحيحة تكون قد األغلبية )3(

بالتهديد  إقناعا أكانت سواء الجماهيري، االتصال عصر يف وأساليبه اإلقناع وسائل تطور بسبب 
الصريح أو المبطن أو اإلغراء بالمال أو الحصول على مصلحة. 

 صحيح البخاري: بدء الخلق. )4(
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المعروضة  والتــالمأكيف  النظافة نــعللتنازل  تنداــمسيصلح  ثــالحدي
يستهزئ  فال بالحديث تهزاءــاالسالشخص  هذا يقصد وقد واق.ــاألسيف 

لفهم  الالزمةالقواعد  تعلم إلى يحتاج فهو مخلصا يكون وقد ه.ــبنفسإال 
إلىد ــويرشعلمية  ةــحقيقعن  فــيكشفالحديث  مي.ــالاإلسريع ــالتش

ذلك. يفاإلنسان  رغب إذا فقط، رابــللشبة ــبالنسمنها  تفادةــاالسطريقة  
وليس تعميمها بطريقة عشوائية، هتدد حياة الناس.  

والحديث النبوي ث ــالحديهذا من لمين ــالمسبعض تغرب ــيسوقد 
أهنمامع  )1(.راضــاألمض ــبعتعالج اإلبل وال ــأببأن د ــيفيالذي ر ــاآلخ
رية ــالبشافات ــاالستكشيصدقون ه ــنفسالوقت ويف  .صحيحانان ــحديث
.وعالجيةوقائية طبيعة ذا مصال عترب ُياألفاعي سم بأن مثال ، تفيدالتي 

ولكن ، ممتازةالغربية ريعات ــالتشعن لم ــالمسهذا خلفية تكون وقد 
التشريعية القواعد عن فيغفل ، محدودةمي ــالاإلسالتشريع عن معلوماته 

وال ضرر وال ، انــاإليممن ة ــالنظاف :مثلا ــمراعاهتينبغي ي ــالترى ــاألخ
إلىالنظر ى ــعللم ــالمسّتعودبب ــبسالغالب يف ذا ــهدث ــويح .رارــض

ولو  .األمرعليه ط ــفيختلالالديني ريع ــالتشبمنظار مية ــالاإلسالنصوص 
 .بنفسههو أنكرها فربما جيدا هذه أفكاره تأمل 
قوة ب ــيكتسالذي االجتهاد ولكنه االجتهاد ه ــنفسوهو  .اإلجماع .4
وجيل الصحابة جيل ل ــمث، محددعصر يف عليه العلماء اع ــبإجمة ــإضافي
 .النبويةنة ــوالسالكريم رآن ــالقبعد وة ــالقحيث من يأيت و ــوه .نــالتابعي

 صحيح البخاري: الجهاد والسير. )1(
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درجة على مبني ائع ــالشفالرتتيب  .بعدهماعادة األصول اء ــعلمويضعه 
 .متساويةأشياء بصفتها ، التسلسليالرتتيب على وليس القوة 

كافية مرونة اإلسالمي ريع ــللتشتتوفر أن تغرب ــالمسمن ليس ولهذا 
مؤسسا كان وإن فهو  .الحياةيف المستجدة المشكالت مع بكفاءة للتعامل 

بالتفاعل يسمح بحيث مرن فإنه عديدة قرون إلى تعود راسخة قواعد على 
صوريف ة ــالمرونوتظهر  .ددــوالمتجوع ــلمتناالواقع ع ــمة ــمتقنة ــبطريق

 :يليما منها ، متعددة
- الرتجيح أو ورفضها النصوص ض ــبعاعتماد يف المقبول دد ــالتع 1

العقل تحكيم ى ــعلاالقتصار ا ــيكفيهال النصوص ة ــغربلوقضية  .اــبينه
العلمية االكتشافات حتى رفض إلى بالكثير سيؤدي فهذا  .القاصرالبشري 

البد ولهذا  .خطيرةأمراض ضد مصال القاتل الثعبان م ــستعمال ــاسمثل 
 .المقدسةللنصوص بالنسبة أوال الموثق النقل على االعتماد من 

فالمناهج  .منهاتنباط ــواالسالنصوص ير ــتفسيف المقبول التعدد  –2
خصية ــالشوالخلفيات المداخل تختلف وكذلك ، قليالو ــولتختلف قد 

فهم ودرجة ياقات ــبالسالوعي درجة وتختلف ، وتوجهاتمعلومات من 
 .النصهبا ورد التي اللغة 
يختلفون قد الناس من فكثير  .الواقعتشخيص يف المقبول التعدد  –3

يف حتى رة ــالمتوفالدقيقة ائل ــالوستخدام ــاسرغم ع ــالواقخيص ــتشيف 
 .المحسوسةالمادية األمور 

 :ذلكومثال ، والواقعالنصوص بين المطابقة يف المقبول التعدد  –4
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يف  – يتعاملبنكا البائع كان إذا ، بالتقسيطالبيع على ينطبق الربا حكم هل 
أنواع جميع درج ــتنوهل األعيان؟ ع ــبييف وليس وال ــاألممع -ل ــاألص

المحرم؟القمار ضمن المسابقات 
االستحسانمثل ، الثانويةالمصادر بعض اختيار يف المقبول التعدد –5

 .قبلناكان من وشرع الصحابة أقوال واعتماد ، المدينةأهل وعمل 
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ل الثاين سالف�

ء والرباءلاء والقدر واجلهاد والوسالق�

اإلجابة الضروري من أنه يبدو اإلسالمية المعتقدات عن الحديث عند 
والوالء والجهاد والقدر اءــالقضبعقيدة  المتعلقة اؤالتــالتسبعض  على 

قضية  شغلت وقد عديدة. تساؤالت تثير تزال ال مصطلحات فهي والرباء. 
رجال أذهان سلوكه، على والمحاسبة اإلنسان بحرية الصلة ذات القدر«،»

»القدر« الناس من كثير يستخدم كما التاريخ. عرب والفكر والفلسفة الدين 
اآلخر لبعضاويستخدمه  المتاعب. لهم تسبب التي ألخطائهم فداء بشك

 )1(مربرا للبقاء عاطلين وأعضاء خاملين يف مجتمعاهتم.

الحديث  عند و»الرباء« و»الوالء« »الجهاد« مصطلحات ترد ما كثيراو
اؤالت ــتسيثير  ما وكثيرا لمين.ــالمسر ــوغيلمين ــالمسبين  العالقة نــع

الطامعين اءــاألقوياعد ــتسدولية  نــقوانيريع ــبتشم ــالاإلسبتهمة  ةــمبطن
اآلخرين  جيع النفاق، أي باإلحسان إلىــوبتشالمين ــالمسعلى الضعفاء  

)2(وبغضهم يف آن واحد.

يلي:فيما  لعقديةالقضايااهذه حول لرئيسةاالتساؤالت  تتمثل وماوعم
- لماذا كان اإلنسان مسؤوال عن سلوكه؟1
- كيف يكون اإلنسان مسؤوال، وأفعاله هي من خلق اهلل؟2
؟ - كيف يكون مسئوال وال يجري شيء إال بمشيئة اهلل3
- كيف يحاسب وهو ال يستطيع مخالفة المكتوب؟4

.423-456ص  لقدروالقضاء وااإلنسان  صيني، ص؛ لقدروالقضاء اعن وملغياكشف  إسماعيل، )1(
؛ العالقة بين المسلمين وغير المسلمين. 89-110 صيني، حقيقة العالقة، صيني، ص )2(
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- كيف المحاسبة وما نوع المكافآت والعقوبات؟5
- هل من معاين الجهاد قتال من يرفض اإلسالم؟6
- هل يعني »الوالء« النصرة والمحبة بالضرورة؟7
- هل يعني »الرباء« العداوة والبغضاء بالضرورة؟8

لماذا كان اإلنسان مسؤوال عن سلوكه؟

هخلقهلل األن  فــمكلوق مخلو ــهأي  ته،قراران ــعؤول ــمسان ــاإلنس
بما  تمتعــيس )1(األرضيف  خليفة جعله أن ومنها ة،ــعظيمبنعم  عليه مــوأنع

عادةــلسامغريات رغم تجاوزها، له يسلبحدود هــألزمه، لاختباراوا. ــفيه
لتيالنعماأبرز من وكان اآلخرة. يف األبدية لسعادةباوز ليفلك وذلمؤقتة، ا

االختيار.وحرية  لهداية،لمميز، والعقل المخلوقات األخرى: اتميزه عن ا
بالقدرة أو بالعقلوالجن(  ســ)اإلنالمكلفة  المخلوقات اهلل زّميد ــفق

بينها، والتمييز الخمس، هاــلحواستتعرض  التي ياءــاألشإدراك  يف لعاليةا
الفورية لالستفادة منها إضافية معلومات وتنمية طويلة، لفرتات وتخزينها 

إلى  هتديها التي الربانية التعاليم تيعابــاسعلى  قادرة وجعلها ة.ــاآلجلأو  
فالعقل ل.والفشالشر  ـبلــسمن  وتحذرها والفالح والنجاح الخير بلــس

وليس ،يملكهالمن  بة�المحاسوتستوجب  غاليا ثمنا تستحق عظيمة نعمة 
أو مجنونا يصبح أن أي ا،ــمنهالحرمان  حالة يفضل ّيِوــسمخلوق  هناك 

عفى من المحاسبة.ُمعتوها أو فاقدا للوعي طوال حياته، وي
النبي  ولــيقحيث  الفطرية، الهداي��ةالمكلفة ات ــالمخلوقاهلل  حــومن

 .30-32ة البقرة: سور )1(
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أو ه�يهودانفأبواه  الفطرة على إال يولد مولود من ما»لم ــوسعليه  اهلل صلى 
رسله عرب واإلرشاد بالهداية اإلنسان اهلل وزود )1(«يمجسانه...أو  نصرانهي

التفصيلية باإلرشـادات دوه ِّوليزونفسه  على قطعه الذي بالميثاق روه ِّليذك
المناسبة لكل مرحلة من المراحل الرئيسة لحياته يف األرض.

من كبيرة درجة لمكلفةااتــوقلمخلاوهب قد هللابأن عاقل كــيشوال  
يقول .األبديةلحياة اع نواختيار  من حتى هتمكن، بها��تمتع يساالختيار  حرية 

وإلدراك )2( ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃڄ ڄ ڄڄ ژىــلتعا
فهي جميعها. لحروبابابــأسيف  لنظراوىــسعلينا  ليس لنعمةاهذه عظم 

لها أو دفاعا عنها. ء أكان طلباوا، سالتصرفلتعبير أو احريةإما قتال على  

اهلل؟ خلق  من وأفعاله مسؤوال، اإلنسان يكون كيف 

تقاهتا ــومشالقضاء  كلمة حقيقة يف اؤلــالتسهذا  على اإلجابة نــتكم
اهلل صلى النبي ولــقفيها  النصوص أبرز من ولعل ا.ــوطبيعتها ــومرادفاهت

الذين الثالثة دعاء ذلك ومثال )3(«،الدعاءإال  القضاء يرد ال»وسلم:  عليه 
حتى  قليال فانزاحت اهلل فدعوا مدخلها سدت صخرة المغارة يف حجزهتم 

فلو »م: ــاللسواالصالة  عليه قوله النصوص ومن )4(الخروج.من  واــتمكن
 وتعني كلمة »القضاء« ما يلي: )5(«.كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين

 .172، اهلل أعلم، وانظر سورة األعراف البخاري: القدر )1(
 .29ورة الكهف: س )2(
)3(
رتمذي: القدر.لا
 .48-1:51، باب إخالص النية. وانظر الصالح جانظر النووي )4(
 ابن قيم الجوزية، الطب. )5(
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نعمة ولكن ه،ــبااللتزام  دــالعبعلى  المفروض ـرعي،ــالشر ــاألم 1. 
حرية االختيار تمكنه من مخالفته.

األمر  ومثال الحتمية. النتيجة ذات الكونية نةــالسأو  الكوين، األمر 2. 
فكانت )1(.ژٴۇۈ ۈ ۆۆ  ۇۇژ  ىــتعالقوله  وينــالك

ويؤكد  م.ــالالسعليه  إبراهيم على ماــالوسبردا  النار أصبحت أن النتيجة 
 ٴۇ ۈ ۈ ۆۆۇ ۇڭژ  ى:ــتعالقوله  الحقيقة ذهــه

خلقها التي الكونية السنن القضاء يمثل وقد )2(.ژ ۉ ۅ ۅ ۋۋ
والمخلوق ة.ــالحتمية ــوالنتيجبب ــالسن: ــجزئيمن  ونــتتكي ــوهاهلل.  

حاسبُيألنه  إال الكونية، للسنة الحتمية النتيجة على اسبيحال  المكلف 
على اختيار السبب فيها. 

األعلى  إلى بحجر تلقي أن يــالطبيعالقانون  أو الكونية نةــالسال ــومث
أي  الكونية، نةــالسل ــبفعقط ــفيساخرتته(،  ببــ)سقدمك  متــسى ــعل

أن  إال النتيجة تتغير وال ة(.ــحتمي)نتيجة  قدمك على ة،ــاألرضية ــالجاذبي
تدفع أن أو موضعه من قدمك تحرك أن مثل أخرى، كونية نةــستخدم ــتس

الحجر الهابط بعيدا عن قدمك. 
مرتيف  وقــفسأن  واختياراته انــباإلنسالمتعلقة  ةــالكونينن ــالسومن  

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئژ  ى:ــتعالقوله  يف كما تدميرهم، ىــإليؤدي  ومــلقا
قولنا  بهــيشوهو  )3(ژ ی ىئىئىئ ېئ ېئ ېئۈئۈئ


.69 سورة األنبياء : )1( 

.187-8:190، مجموع ج؛ وانظر ابن تيمية117 سورة البقرة: )2( 

 الطربي وابن كثير. وانظر تفسير اآلية مثال يف؛ 16 اإلسراء: )3(
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وإذا اليمـين، إلى المفتاح أدرنا القفل فتح أردنا إذا البشري: توىــالمسيف  
ويمكن  نتيجته، مع سبب فهذا اليسار. إلى المفتاح أدرنا القفل إغالق أردنا 

ألي أحد استعمال السبب عمدا أو هتاونا لتحصل النتيجة المحددة.
لمرتفين.اوقــفسوهو  لهالكابب ــسحدث  أي ا«ــ»بأمرنود ــلمقصفا

تقصير هإلييضاف  )سبب( ومالقـمرتيف  وقفسمن  ونتتكهنا  ونيةلكالسنةفا
لقريةالكتهالك  ونفيك (آخربب ــ)سلمعروف بااألمر  واجب يف األغلبية 

سنة  وهذه )1(أقوامهم.ومرتيف  ءاألنبياقصص  يف كثيرة واألمثـلة لنتيجة(.)ا
لحق.لفتنة الناس عن اوانه يف تسخيرها ونية يحرص إبليس وأعك

لتلقائيةااألنظمة من محكمة عظيمة بكةــشون تتكونية الكنن ــلساومن 
لىتعاوسبحانه  هللفاهلل. ابمشيئة ونالكهذا  رِّسيُوتتخلق  التي وماتيكية()األت

)األمر ونفيكن ــكوله: بقره ِّيــويسه فيما  اءــيشكيف  ويخلق ون،لكادــوجأ
ونيةالكنن ــلسواخلقها.  لتيالتلقائيةالنظماأو ونيةلكاننــلسوبا (رــلمباشا

وضع يف لنارفاالتـأثير.  ليةومــشحيث  من تةومتفاووة، لقاحيث  من مختلفة 
إطفاؤه. يمكنها النار على هصبتم  إذا ءلماالكنولماء؛ اتبخير يمكنه نــمعي

لحياةاعصب لماءاجعل هللافإن ومصادرها لحرارةاأهمية من ملرغاوعلى  
)2(  .ژڻ ڻڻ ڻ ںں ژ لى:كلها، حيث يقول تعا

ـاعة ــالسي ــها، ــتلقائيا ــنظامذ ــنأخة، ــالكونينن ــالسح ــولتوضي
على يدوي دــ)شيومية  يةــتعشبدون  تلقائيا( تعمل يــ)التة ــاألوتوماتيكي

تلقائيا  تعمل اعةــالسهذه  البطارية. مثل خارجية، طاقة وبدون الزمربك(، 

.4: 2217جار. وانظر للتعليق على اآلية سيد قطب، ظالل جنظر مثال النا)1(
 .30 سورة األنبياء : )2(
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اآلخر. على دــيشبالتدريج  أحدهما ينفرط عندما بزمربكين، مزودة اــألهن
واالثنان  الثاين. الزمربك دــشلعملية  ببــساألول  الزمربك انفراط فعملية 

حركي  نظام ذلك عن لينتج ةــمتتابعتلقائية  بطريقة الوظيـفة هذه ادالنــيتب
تحريك  لــمثمتعددة  رىــأخبوظائف  راطــاالنفة ــعمليوم ــوتقي. ــتلقائ

اليوم،  رــومؤشالثواين،  وعقرب الدقائق، وعقرب اعة،ــالسعقرب  رســت
متعددة  ذاتية فــبوظائيقوم  تلقائي امــنظلدينا  يتكون ذاــكوهخ. ــوالتاري

دون الحاجة إلى مساعدة من العوامل الخارجية. 
ينفرط نــالزمربكيد ــأحبأن  دركــتفأنت  لــتعماعة ــالست ــداما ــوم

تستطيع وأنت محسوس. غير شيئا تدرك أي عليه، دــشُيواآلخر بالتدريج 
فرتة  بعد سيشير الواحدة الساعة إلى يرــيشالذي  اعةــالسعقرب  بأن التنبؤ 

أن ويالحظ تقبليا.ــمسيئا ــشتدرك  أي ، الثانية...إلخ اعةــسالى ــإلة ــزمني
فيبقى  الكون قــخالأما  صناعتها، بعد عليها يطرةــالسيفقد  اعةــالسمبدع  

مسيطرا على النظام الكوين الذي خلقه إلى األبد. 
بكةــوشر ــلمباشاباألمر هلوأفعاان ــاإلنسه فيبما  ونلكاهللاقــخلم ــنع

أبي اإلمام قول يف ورد كما فاألمر تلقائية. بطريقة تعمل لتياونيةالكنن ــلسا
وهذا )1(وقة«.مخلون تكأن  لىأوله فأفعاوقا مخللفاعل اكان »فلما ة:ــحنيف

لعدم،امن وجدهاأأنه  بمعنى له،أفعاصنع  هألنيحاسب  ال اإلنسان أن يعني 
لحتمية.ئج النتاولكن يحاسب على االختيار من بين األسباب ذات ا

إجابات ذات ئلةــأسوضع  اــمدرسأن  افرتض أكثر، لصورةاولتتضح  

 .45 أبو حنيفة ص )1(
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كافيـة  فرصة يــيعطوحتى  عديدة. إجابات ؤالــسلكل  علتجة، ــاختياري
من  تفادةــلالسولالجتهاد  ةــالمتفاوتات ــبين الدرجز ــوللتمييار ــلالختي

الدروس، جعل اإلجابات ترتاوح بين الخاطئة تماما والصائبة تماما.
بعض يحب وهو اإلجابة. احتماالت جميع صنع الذي هو فالمدرس 

الطالب مهمة وتقتصر اآلخـر. بعضها ويبغض ا،ــبعضهويجيز  اإلجابات 
االختيار،  نــأحسإن  المكافأة تحقــفيساإلجابات،  هذه من االختيار على 
هو  أنه مع ملوأي  يلحقه فال المدرس وأما )1(اء.ــأسإن  العقوبة تحقــويس

يف  نــأحسألنه  الثناء تحقــيسبل  كلها. االختيارية اإلجابات وضع ذيــال
إعداد االختبار وأتقنه، حيث جعله يمثل جميع اإلجابات المحتملة.

اهلل؟ بمشيئة  إال شيء يجري وال مسئوال يكون كيف 

بة،ــالمحاسعليها  تتم االختيار حرية من درجة انــاإلنساهلل  منح دــلق
 وئوئژ  تعالى: يقول اهلل. مشيئة بدون يءــشعمل  تطيعــيسال  ولكن 

)2(  .ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ 
ب ــويحاساختياراته  عن ؤوالــمسالمكلف  المخلوق ونــيكف ــفكي
عليها؟

النعم منحه الذي وــوهوقدراته.  انــاإلنسخالق  هو اهلل بأن اــافقنوذا إ
يلزمنا فإنه ار،ــاالختيوحرية  والعقل الهداية كــذليف  بما هبا، يتمتع يــالت

ن ّمكإن  ولكن لحظة، ةــأييف  دهاــرتيسأن  على قادر اهلل أن على قــنوافأن  
اإلنسان من استعمالها وأخطأ فعليه تقع المسئولية. 

 .8:123ن تيمية، مجموع جابظر مثال ان )1(
 .29 سورة التكوير: )2(
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أخا لديك أن افرتض ي:ــللتاالمثالانأخذ دعنا لغموضاذاــهلنزيل و
طبقا هأماموضعت  ه(.بيميز  عقل لديه )أي اإلرشادات فهم يستطيع صغيرا 

لصحته، مفيد ملطعاابأن هأفهمتم ثلجراثيم. باملوثة  لعبةومفيد  مطعاه ــفي
لهداية)اا ــمريضبح يصــسفإنه  هبا لعب وــلومــلجراثيباة ــملوثة ــللعباوأن 

لنسبية(.ااالختيار )حرية بينهما االختيار فرصة هلتركت ثم واإلرشادات(. 
من  منعه لحظة أي يف تستطيع يطرتك،ــستحت  ووهتراقبه  وأنت هذا وكل

فإذا ه.لمصلحتم لطعاااختيار  على هترغمأن  تستطيعواللعبة،  من االقرتاب
 .لمسئول عن نتيجة االختيارون اه سيكه فإنللعبة بمحض إرادتاختار ا

كيف يحاسب وهو ال يستطيع مخالفة المكتوب؟ 
كثيرة، وصــنصيف  ومرادفاهتا تقاهتاــومشدر« ــ»القكلمة  وردت دــلق
عن السالم عليه جربيل سؤال على وسلم عليه اهلل صلى النبي إجابة ومنها 

ورس��له،  وكتبه، ومالئكته، باهلل، تؤمن أن»هي:  أجابته كانت فقد اإليمان. 
 )1(«واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

القضاء 1( »القدر«: لكلمة مدلولين هناك أن اإلنسان يالحظ عموماو
يف يجري لما المتقن التسجيل و يءــالشواقع  تحديد 2( الكوين، األمر أو 

ال  بالوصف كتبه »ولكن حنيفة أبو يقول وكما المطلق. اهلل علم من الواقع، 
يأمر  ولكن وكذا، كذا يفعل أن عبده على يحكم ال اهلل أن أي )2(بالحكم«،

األزل،  منذ له، سيحدث وما المخلوق سيفعله لما تعالى وصفه جيلــبتس
من علمه الذي ال يحده قيد الزمان أو المكان أو الحواس المحدودة. 

 مسلم: اإليمان، بيان اإليمان. )1(
 .39ه ص نيفة، الفقأبو ح )2(
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ياء ــاألشيدرك  أي ،الزمانبقيد  مقيد المخلوق علم أن المعلوم نــوم
الورق قطـعة ـكلــشيعرف  أن أراد لو ــالفمثصغيرة.  أجزاء على زأةــمج

فرتة  إلى ويحتاج مسـتقلة بصورة وجه كل فحص إلى يحتاج فإنه الصغيرة 
زمنية. ويمكن التمييز بين أربعة أنواع من علم المخلوقات: 

- علم اكتسبه يف الماضي وهو عرضة للتشويه أو للنسيان.1
المعلومة  ونــتكوقد  وضوحا. رهــأكثوهو  رهــحاضيف  بهــسيكتم ــعل 2- 
وتكون نهإعالقبل  المعلم لدى حاضرة االمتحان، نتيجة مثل ها،ــفسن

غيبا بالنسبة للطالب.
ويبقى  تقبل،ــالمسيف  سيوجد يءــشعن  تقبلــالمسيف  بهــسيكتسعلم  3- 

غيبيا حتى يصبح المستقبل حاضرا أو واقعا.
حدوثها.شروط  توفرت إذا الحدوث محتملة األشياء من لمجموعة تخيالت 4- 

وليس  الحاضر، يف ودــموجيء ــشفكل  تعالى، اهلل مــلعلبة ــبالنسأما  
هناك ما يسمى ماض أو مستقبل أو محتمل.

ينعكس وهذا ،المكانبقي��د  مقيد المخلوقات علم أن ومــالمعلومن  
الناظر يراه ال ما يرى-مثال- مرتفع مكان من فالناظر المخلوق. علم على 

جزءا وأصبحت األول اــيدركهالتي  اءيــألشافبعض منخفض. موقع من 
الواقف  وكذلك موجودة. وغير ر،ــلآلخبة ــبالنسغيبيات،  تعترب علمه من 

ارعين،ــالشأحد  يف الواقف يراه ال ما يرى متعامدين ارعينــشملتقى  ندع
علما  يعترب لألول بةــبالنسفيهما  وما ارعانــفالشالتقائهما.  نقطة عن بعيدا 

عد من الغيبيات.ُمحسوسا، أما بالنسبة لآلخر فأحد الشوارع وما فيه ي
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أشياء  هناك فليس الموقع، أو المكان قيد يقيده فال اهلل لعلم بالنسبة أما 
مطلق  فعلمه ،حاض��ريء ــشكل  بل أخرى. ياءــأشوراء  مختفية أو دةــبعي

يحيط بكل شيء. 
بعض أن حتى دودة،ــمحان ــاإلنسعند  اإلدراكحواس  أنوم ــلمعلانــوم

يف لقططانظر فحدة ه.ــحواسمن  وىأقاس وحلديها  ـراتــلحشوالحيوانات ا
أحد.على  تخفى ال الكالب عند لشماحاسة حدة وكذلك مثال، معروفة لظالما

فهو  دودة.ــالمحواس ــالحقيد  دهــيقيال  اهلل مــعلإن ــفل، ــالمقابويف  
يقول حيث مطلق وعلمه مطلقة. جميعها وصفاته العليم البصير ميعــلسا

 ۈئۈئ ۆئۆئۇئۇئ  وئوئ  ەئ ەئائائىىژ  ى:ــتعال
يئ ىئ مئحئ جئ ی ی ییىئىئ  ىئ ېئېئ ېئ

)1( .ژ مث يت  جث مت  ىت جت  حت  خت مب  ىب  يب خب حبجب
علم من الكون، يف يقع شيء لكل متقنا دقيقا تسجيال إال ليس ر َوالقد

لإلدراك. المحدودة الحواس أو المكان أو الزمان قيـد يقيده ال ذيــالهلل ا
ومن  يخطئ. ال جيلــتسولكنها  مخالفتها، يمكن ال كونية، رــأواموليس  

هنا جاء االعتقاد بأنه »ال ينفع الحذر من وقوع القدر«.
عن دقيقة معلومات تجمع أن البشر- توىــمسيف  – أيضا ذلك ومثال 

سفره.  قبل وتسجلها هبا، يقومــسالتي  طةــواألنشصديقك  هبا يقوم رحلة 
فتحدث كما سجلتها؛ فهل نقول أنك أجربته على فعلها؟

مت ژتعالى:  يقول حيث أحدا، يظلم ال اهلل بأن جازما يعتقد والمؤمن 

 .61 سورة يونس: )1(
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ذاــوه )1(.ژ حخجخ مح جحمجحج يث ىثمثجث يتىت
للقرآن لقارئايصادف وقد وت.ــالثبطعي قالداللة  صريح الرباين ولــلقا
ولكن الجرب، بمعنى فهمها يمكن نصوصا الموثقة النبوية نةــوالسلكريم ا

عندما يعارضها هبذا النص تزول الحيرة فورا. 

كيف الحساب وما نوع المكافآت والعقوبات؟

بإمكانات المكلفة المخلوقات زًميقد  اهلل بأن جازما يعتقد المؤمن إن 
عن مسؤولة فجعلها تحصى. وال تعد ال غزيرة، بنعم عليها وأنعم عظيمة 

هذه اإلمكانات وهذه النعم التي يجب أن تحسن صيانتها واستثمارها.  
العظيمة  والنعم ادلــالعالتكليف  ذاــهعلى  يرتتب أن يــالطبيعن ــوم

الدنيا اةــالحيفكانت  ة.ــعظيموعقوبات  آتــومكفمتقن  ارــاختبود ــوج
تــوليسللجزاء.  ًدارااآلخرة  الحياة وكانت ار،ــلالختبًداراها ــنعيشلتي ا

الدنيا  يف استثمارها نــنحسأن  يجب صعبة عمالت إال واالبتالءات النعم 
انــاإلنسن ــأحسفإن  األبدية. الحياة يف العظيمة ثمارها يــنلنجة، ــلمؤقتا

الدنيا يف هــنصيبيان ــنسعدم  عــمرة، ــاآلخة ــلخدمخرها ــوستثمارها ــاس
على  صرب إن وهو نات.ــبالحسالعظيمة  أةــالمكافتحق ــاسربه،  أمره كما 

االبتالءات كما أمره ربه فإهنا تكتب له حسنات. 
النعيم  مع يتصادم قد المؤقت النعيم أن يف االختبار هذا صعوبة تتمثلو

بالمغريات ةــمحاطالمؤقت  مــالنعيعلى  ولــالحصرق ــطوأن  دي،ــاألب
بالمكاره.  فمحفوفة األبدي النعيم على الحصـول طرق وأما والشهوات، 

 .46 فصلت: ورةس )1(
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جبت ُوحالنار بالشهوات،  جبت ُ»حلم: ــسوعليه  اهلل صلى ولــقال الرس
وقــالمخـلى ــوعل )1(م.ــنعيي ــأبة ــرواييف  تــفُحأو  كاره.«ــبالمة ــالجن

ليفوز الزائل، رــالحاضالمؤقت  الدنيا بنعيم اــأحيانيضحي  أن فــلمكلـا
على  ويصرب ـهواتهــشعلى  يتغلب أن وعليه الدائم. المؤجل اآلخرة بنعيم 

اوى ــتسال  اهلل عند فالدنيا االختبار. هذا يف نــالفائزيمن  ليكون كارهــالم
)2(ه أو جناح بعوضة.ّجيفة جدي مشو

عذب لباطلاوبين لقلة،اهودعاتٍّرُلمالحقابين يختار أن اإلنسان وعلى 
لجنامن وأعوانه إبليس جهود مأمايصمد  أن هوعليلكثر. اهوانوأعلمذاق ا

اآلخرة.يف  الخاسرين من ليكون هوائإغعلى  هنار ليل ونيعمللذين اواإلنس 
المجهودعلى  ولكن ،اإلنجازعلى  مبنية ليست المحاسبة أن ويالحظ 

بما توفيرها يف سهمأأو هلوفرتتلتيااإلمكانات وءضيف  لفرداهليبذلذي ا
يف نشأ وربما ويلة،طمدة  مثال انــاإلنسيش يعال  فقد قدرات. من هللاهمنح
من  لمنافسة مفتوحة أمامه الفرصة فإن هذا ومع أسلم، ثم لمةــمسغير  بيئة 

وروثةومفطرية  إمكانات هلـوفرت وتطويال  يعيش وقد لما،ــمسه أمته لدو
.جهدهماأقصى  كالهما بذل إذا النهاية، يف سيتساويان، فهما بكثير. أفضل 
أن  ومنها الفوارق، بعض مع لالمتحان المحددة المدة بهــيشالعمر  إن 

امتحـانه  إهناء له يحق بــالطالوأن  الطالب، عند معلومة المحددة دةــالم
المدة  إنــفالدنيا  الحياة ارــالختببة ــبالنسأما  المحددة. دةــالمهناية  لــقب


 البخاري، الرقاق، حجبت. )1(


.2:1376هد؛ ابن ماجة جلرتمذي: الزمسلم: الزهد والرائق؛ ا )2( 
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إهناء  محاولة دــللعبيحق  ال هــوأنمجهولة،  ر(ــ)العمار ــلالختبددة ــالمح
الجزاء  أو بالمكافأة راــجدياالختبار  ليكون ذلك ولعـل أراد. ىــمته ــحيات

األبدي، وليكون العمل القليل جدا مؤهال لتحديد المصير.
ب يفيد الذي ويــالنبالحديث  ونــمضمعلى  انــاإلنسيعرتض  وقد 

أهل عمل ويعمل النار. أهل لمن وإنه الجنـة، أهل عمل ليعمل العبد »إن 
هذا  يزول ولكن )1(بخواتيمها«.األعمال  وإنما الجنة، أهل نــموهو  النار 

االعرتاض بالتمعن يف المثال البشري التالي. 
يف اإلجابة نــأحسطالب  ورقة حــتصحوكنت  درســمأنك  ضــرتفا

خاطئة.  إجابات كتابة يف دأــوبعليها  ـطبــشاألمر  هناية يف ولكنه البداية؛ 
على أو ارــاالختبعندها  ىــانتهة ــإجابآخر  ىــعلالدرجات ه ــتعطيل ــفه

التي  الدرجة تعطيه أن فاألصل السبب يكن مهما طبها؟ــشالتي  اإلجابات 
يستحقها على اإلجابة التي ثبت عليها يف هناية االختبار.

 ىتمتژ  :تعالىقوله  يف يتمثل لــوالفشالنجاح  بين الفاصل والحد 
احــوالنج )2(.ژ حخ جخ مح جحمجحج يث ىثمثجثيت 
ۀ ۀ ڻڻڻ ڻ ںںژ  :تعالىه ــقوليف  يتمثل 

 ڭ ڭۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہہہ
)3( .ژ ڭ  ۇ  ۇ ڭ

لفرصاهويمنحيمهله  لمكلف،اوق للمخله محاسبتيف  رحيم ورغفهلل وا

 البخاري: الرقاق، األعمال بالخواتيم. )1(
 .116، 48 سورة النساء: )2(
 .185ة آل عمران: سور )3(
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يغفر فقد ه.ــيهملال  ولكن وي،ــلسالطريقاىــلإعللرجووةــوبللترة ــالكثي
هوبيتوربه وهيتلأيف أحدا به يشرك ملما لمكلفاوقللمخللكبـيرة الذنوبا

لكنوحسنات،  تهيئاــسهلل ال ِّيبدوقد  ذلك. على وتويمه وصفاته مائــوأس
من ولينججهده  قصارى ذليبأن  لمكلفاوقلمخلافعلى ألحد. انــالضم

ما وباجتناب به، هللاأمر ما بأداء وذلك األبدية، لحياةايف لجنةباوز ويفار ــلنا
هلل من عبده. لتي يحبها اهلل عنه، وباإلكثار من األعمال اهنى ا

وعقوبات  بحقها، تفي ال لناأعماأن  ةــلدرجعظيمة  اآلخرة آتــومكاف
دون وبةللترة ــلكثيارصــلفاواــيضيعلمن ون ــللجاحدية ــعظيمرة ــاآلخ

لعبادي أعددت اهلل: قال وسلم: عليه هللاصلى  النبي يقول منها. االستفادة 
ر.ــبشقلب  على خطـر وال معت،ــسأذن  وال رأت، عين ال ما نــلحيلصاا

ھ ھہ ہ ہ ہۀۀ ڻ ڻڻڻژ  ئتمــشإن  رأواــفاق
النجاح، رصــفجميع  عــيضيلمن  ديدــشرة ــاآلخاب ــوعق )1(.ژھ 

منها. يستفيد وال لتذكير،واه لتنبياوسائل وكل اإلرشادات جميع ويتجاهل 
)2(ه.ه جمرة فيغلي منها دماغتحت قدميوضع ُلنار عذابا من تون أهل افأه

تفاوتا  تتفاوت درجات والعقوبات المكافآت فإن أخرى، زاوية نــمو
عظيما ليتناسب مع ما يكسبه أو يقصر فيه المخلوق المكلف. 

هل من معاني الجهاد قتال من يرفض اإلسالم؟

لكلمة حــالصحيول ــالمدلع ــمارض ــيتعاد ــللجهوم ــالمفهذا ــهإن  
معه ويتفاعل بقه،ــيسيء ــلشفعل  ةّدَرهي  فالمجاهدة د«ــيجاهد، ــ»جاه

ء يف صفة الجنة. ؛ البخاري: بدء الخلق، ما جا17 سورة السجدة: )1(
 البخاري: الرقاق. )2(
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إذا  وحتى ابتداء. يهاجم مــهاجوليس  يقاوم، قاوم مثل تمرة،ــمسبصورة  
إليه أدعوه بما االقتناع رــاآلخالطرف  لرفض فعل ردة هو القتال أنــباــقلن

ان ــاإلنسيضع  أن ويكفي رية.ــوالبشالربانية  العدالة مع يتعارض هذا فإن 
نفسه يف مكان المدعو ليدرك خطأ هذا الفهم وخطره.

الدين رجال قادة أحد قال فعندما والفطرة، العقل مع الفهم هذا ويتعارض 
بالقتال الكافرين بمبادرة أي يف،ــبالسانتشر  اإلسالم بأن لمينــالمسغير  من 

بطريقة التهمة هذه على وعامتهم ومسئوليهم المسلمين علماء احتج لكفرهم 
يرغم أن االختبار علىللمراقب  تجيز هل االختبار: واضع سألنا وإذا تلقائية. 

.الالطالب على اإلجابات الصحيحة؟ ستكون اإلجابة الحتمية المنطقية:  
القرآنية  النصوص مع يتعارض للجهاد الفهم هذا فإن ذلك، كل وفوق 

ىئمئ حئجئ یژ  تعالى: قوله مثل لداللة،اة ــوقطعيالصريحة  العديدة،
ة ــرتفاء ــوانتهات ــالممد ــبعإال  بةــمحاسوال  ، ژ مبخب حب جبيئ

تؤكد التي ةــالصريحالعديدة  اتــاآليجميع  مع ارضــويتع )1(ار.ــاالختب
ڱ ڳ ڳژ  تعالى: هــقولمثل  البالغ، يف تنحصر ولــالرسمهمة  أن 

يعاتب العالمين رب إن بل )2(.ژ ڻ ڻ ڻ ںںڱڱڱ
مخاطبا  تعالى، فيقول لدعوته، الكافرين استجابة عدم على هجزععلى  نبيه 
 ڄڦڦڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹٹژ  الكريم: نبيه

تقبل ال القرآنية اآليات هذه يف جاء اــوم )3(.ژ ڃڄڄڄ

 .161، 256 سورة البقرة: )1(
 .48ورة الشورى: س )2(
 .99 سورة يونس: )3(
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النسخ ألهنا حقائق مطلقة نتلقاها من اهلل عالم الغيوب. 
عمر رواه ما ومنها رة،ــالكثينة ــالسنصوص  مع الفهم هذا ارضــيتعو

ِ عليه اهلل ىــ-صلاهلل  ولــرسعلى  مدــُقأنه  هــعناهلل  يــرضاب ــالخطن ــاب
أخذته السبى ىف صبيا وجدت إذ تبتغى السبى من امرأة فإذا بسبى، وسلم- 
طارحة المرأة هذه أترون»اهلل:  ولــرسلنا  فقال وأرضعته، ببطنها فألصقته 
ول ــرسفقال  تطرحه. ال أن على تقدر وهى واهلل ال قلنا: «.النارىف  ولده��ا 

 )1(.«هلل أرحم بعباده من هذه بولدهااهلل: »

م ــالإسعلى  حتى مــالوالسالصالة  عليه النبي حرص مع ارضــويتع
ياال:»َبِجْالُكــَلَمهــلال ــقفعندما  د.ــبعتولد  مــليــالترية ــالبشال ــاألجي

صلى النبي قال ،)الجبلين(ِنْيَبَشَْخأْلاعليهم َِقبْطُأْنَأَتْ��ئِشإن  محمد... 
اَلُهَدْحَوَهللاُدُبْعَينمْمِِهباَلْصَأنمهلل اَِجرْخُيْنَأوُجْرَأْلَب :لمــوسعليه  اهلل 

ِ )2(«.شيئاِهبُِكرْشُي

حتى  مــالإسعلى  نبيه وحرص بعباده اهلل ةــرحمهي  هذه تــكانإذا ــف
يقبل  ال من بقتال مــالاإلسيأمر  أن يمكن هل بعد، تولد لم يــالتال ــاألجي

وبما المتأخر؟ مــالاإلسة ــفرصمن  فيحرمه ه،ــموتيف  لــجليعم، ــالإلسا
فتهــوفلساته معتقدفرض  على يقدر الذي وــهالقوي  أن المعلوم نــمه ــنأ

رِّيوفدوليا  اــقانونرع ــيشأن  العليم، مــللحكييمكن  هل ن،ــاآلخريى ــعل
إلرغامهم  المسالمين الضعفاء على األقوياء لطــلتسرعية ــالشالمربرات  

على معتقداهتم وفلسفاهتم؟ 

مسلم: سقوط الذنوب، سعة رحمة اهلل.  البخاري: األدب، من ترك صبية؛ )1(
قال. ء الخلق، إذا بد البخاري: )2(
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هل يعني »الوالء« المحبة والنصرة بالضرورة؟  

وجود هو تقاهتاــولمش»الوالء«  لكلمة اســاألسالمدلول  أن ظــيالح
كلمة نطلق أن ويمكن آخر. طرف على لطرف والوصاية لطةــالسمن  وعن
ويالحظ  )1(عليه.والموصى  الوصي أي ن،ــالطرفيعلى  و«ولي« مولى«»

)2(الية بالفتح يف المعنى األساس.َالية بالكسر والوِأنه ال فرق بين الو

وتنقسم حاالت الوالء أو الوالية إلى أقسام، ومن أبرزها ما يلي: 
القاهر  وهو الكون، مدبر ألنه مخلوقاته جميع على هلل التي الوالية 1. 

فهي  تعالى. هــبإذنإال  رهــيضأو  أحدا أحد عــينفوال  جميعا، ادهــعبوق ــف
 )3(السيادة المطلقة، وقد تصحبها العناية، إذا دل السياق على ذلك.

متبادلة، ونتكوقد  وقات؛لمخلابين وطواعية برغبة تنشأ لتياواليةال 2. 
 )5(احد. ون من طرف ووقد تك )4(اآلخر.أي أن كال الطرفين وصي على  

عن خارجة روفــظبب ــبسالمخلوقات  نــبيا ــتنشي ــالتة ــالوالي 3. 
مثل وراثي، لــلفضر ــالبشبين  ونــتكد ــوقن. ــللطرفيرة ــالمباشإلرادة ا
الزوج بين الوالية مثل ب،ــمكتسلفضل  تكون أو وابنه األب بين ةــلواليا

المسلم وزوجته غير المسلمة، رغم االختالف يف الدين. 

لموالي. المواالة، واظر أنيس وزمالؤه، ابن منظور، لسان العرب، ولي؛ وان )1(
نظور . ر مثال ابن موانظ )2(
نعام: األورة ــسوانظر  ؛11محمد:  ؛113، 20ود: ــهورة ــسمثال:  وانظر ؛16د: ــالرعورة ــس )3(

 .62، يونس: 127
 .19؛ سورة الجاثية: 71 سورة التوبة: )4(
 .100النحل:  ؛3-4الحج:  ؛76النساء:  ؛175عمران:  آل السور: وانظر ؛30األعراف:  سورة )5(
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يتعارض ولــقفهو  والمحبة رةــالنصيقتضي  والءــالبأن  ولــالقا ــوأم
 ڇڇڇ چچ چچژ  ى:ــتعالقوله  مع 

 ڑ ڑژژ ڈ ڈڎڎڌ ڌڍ ڍڇ
ڱ ڱ ڳڳڳ ڳ گ گ گ گکک کک

 ہ ہ ہۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻں  ں ڱڱ
ال حيث المؤمنين نــبيحالة  وجود إمكانية على دلــتةــفاآلي )1(.ژہ

هتاجر  لم التي األقلية على تقلةــالمسلمة ــالمسلألغلبية  الوالية من يءــش
يف األقلية هذه نصر األغلبية على يجب فإنه هذا ومع األغلبية. حيث ىــإل

جزء المحبة بأن اــقلنولو  روطها.ــبشالدين  يف تنصارــاالسحالة  يف الدين 
المؤمنين  بين ةــالمحبألن  وذلك المعنى، تقامــاسلما  الواليةمن  أس��اس 

يئاــشلألغلبية  تكون ال ألن مربر الهجرة فعدم األحوال. جميع يف ةــواجب
والمحبـة النصرة واجب إلسقاط مربرا ليس ولكن )الوصاية( الوالية من 
عليه  اهلل صلى ولــالرسقول  المعنى هذا ويؤيد روطها.ــبشالمؤمنين  بين 
على  طرف حق انــلضمهنا  فالوالء )2(«.أعت��قلمن  الوالء إنما»لم: ــوس
من  يتضح اــكمبينهما.  رةــوالنصالمحبة  توجبــيسوال  ر،ــاآلخرف ــالط

ِ تــليسرة، ــشوالعاد، ــواإلرشوالوقاية،  فاعة،ــالشأن  ددةــالمتعات ــاآلي
يف  والمتأمل ا.ــإليهتضاف  قد ولكن ة،ــللواليية ــاألساسالمدلوالت  من 

 )3(األحاديث النبوية ينتهي إلى النتيجة نفسها.

؛. 107؛ وانظر البقرة: 78لسور: الحج: ، وانظر ا72 سورة األنفال: )1(
 العتق، من ملك من العرب. البخاري: )2(
 .322-7:325ة »ولي« يف ونسك، المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي انظر مثال كلم )3(
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الوالية أنــبتؤكد  ياقاهتاــبسرة ــالكثيات ــاآليأن  كــذلإلى  افــويض
أو مــاللإلسالمعادين  من أولياء لمينــلمسااتخاذ على تقتصر ةــلمحرما

البغض  ضرورة يعني ال الوالء انعدام أن كما دينهم. أجل من لمينــللمس
على مــالإلساع ّجــشفقد  والتعاون. ا،ــلهكة ــالمحبات ــدرجدام ــانعأو 

الدنيوية  المصالح لتحقيق مــمعهوالتعاون  لمين،ــالمسغير  قلوب تأليف 
لم  ما وبخرباهتم... وبعلومهم هبم تعانةــاالسم ــالاإلسوأباح  كة.ــرتالمش

 )1(يؤثر ذلك سلبا على مصير المسلم يف اآلخرة.

هل يعني »البراء« العداوة والبغضاء بالضرورة؟

عن »االنفصال يف ومشتقاهتا »الرباء« لكلمة اســاألسالمدلول  يتمثل 
كما المختلف األصل عن أو ينا،َأودعيبا،  أو هتمة أكانت واءــسيء«، ــالش
ان(ــاإلنس)مثل  الحياة ذوات اتــالمخلوقبين  العالقة يــنفأو  دع،ــأبيف  

مجموعتين  بين ةــالعالقنفي  أو الكفر(، لــ)مثمحدد  معنوي يءــشوبين 
 )2(من المخلوقات.

والبغضاء العداوة-بالضرورة- تتضمن ال »الرباء« كلمة أن ظــويالح
طعهاقأو  الصلة نفي هو فيها فاألصل الرباءة. توجبــيسبشيء  يقوم لمن 

مع الشيء المتربئ منه. ومن األدلة على ذلك ما يلي: 
يف  فريق كل يعمله مما الرباءة عن فقط لإلخبار التالية اآلية اءتــج 1. 

صيني،  ؛90-92ص  وبأي؛ 277-400ص  أحكام القيم، ابن ؛114-4:116جفتاوى  تيمية، ابن )1(
لمسلمين.لمسلمين وغير العالقة بين المسلمين؛ صيني، المسلمين وغير العالقة ين ااحقيقة 

المائدة:  ؛24ر: ــالحش؛ 166- 167، 54البقرة:  وانظر: ؛22الحديد:  ورةــسبرأ؛  منظور، ابن )2(
 .19؛ األنعام: 112؛ النساء 48؛ األنفال: 110
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 ىث مث جث يتىتمت خت حت جت يب ىبمب ژتعالىقوله  
)1( .ژيث  حج  مج  جح 

صاحب  من والرباءة المعتقد، من الرباءة بين العالمين رب قــتفري 2. 
ۀڻژ  تعالى: هــقوليف  األولى، إلى األخيرة تــأضيففقد  د،ــلمعتقا

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ
يعبدون  مما اءةــربالت ــأضيفد ــلق )2(ژ ...... ۆ ۇۇ ڭ ڭڭ

ال  الفعل من اءةــربفالتقلة، ــمسياء ــأشباعتبارهما  عابديها من الرباءة ىــإل
تقتضي الرباءة ممن يقوم به دائما.

وإضافة  ي،ــربالتإلى  تقلةــمسجملة  يف والبغضاء داوةــالعة ــإضاف 3. 
احدها وجود أي تقلة،ــمسياء ــأشباعتبارها  وذلك العداوة، إلى اءــلبغضا

ۆ ۇ .....ژابقة: ــالساآلية  تكملة يف وذلك األخريات، وجود يلزم ال 
قد  فالبغضاء .ژ ۉۉ ۅۅ ۋۋ ٴۇۈۈ ۆ

لوك ــسأو  عبارات هيئة يف ترتجم دــوقية. ــحسترجمة  دون مخفية ىــبقت
العدائي،  لوكــالسيحدث  وقد داوة.ــالعمى ــلتسلآلخرين  فتظهر لبيــس

بدون بغض، من باب المزاح أو لغرض الرتبية أو بغير قصد. 
والبغضاء  داوةــالععن  نــيعلم ــالالسعليه  إبراهيم أن اــهنظ ــويالح

على  يقتصروا مــلحيث  ه،ــقومبدأها  والذي ه،ــقوموبين  هــبينة ــالمتبادل
باإليمان،  لهازواط ــربولهذا،  وبغضه. هــاتبمعادقاموا  بل دعوته، ضــرف

 .29 سورة الحاشية . وانظر41 سورة يونس: )1(
 .4 الممتحنة: سورة )2(
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 ٹٹژ  تعالى: ولــيقمفتوحة.  بابــاألستركت  ابعةــالساآلية  نــلكو
دــفق )1( .ژ ڃڃ  ڄڄڄ ڄڦڦ ڦڦ ڤڤ ڤڤ ٹ

تزول هذه الحالة بأن يكف قومه عن بغضه وعداوته. 
الحق أو نــالدييف  المختلفين نــبية ــالعالقأصل  أن رىــيمــالفاإلس

يف  مخلصا داــجهمنهما  كل ذلــيبوأن  ض،ــبعى ــعلا ــبعضهمفق ــيشأن  
المقبولة للعالقة ىــاألدنالحد  ويجعل الحق. هــأنيعتقد  بما اآلخر اعــإقن
مثال  العالمين، فرب ه.ــدينفريق  ولكل لمية،ــالسالعالقة  على يحافظا أن 

 ککژ  له: ولــفيقم، ــالاإلسعن  عمه عالمتناجزعه  ىــعلنبيه  بــعاتي
وقد )2( .ژ ڱ ڱ ڱڳڳڳ ڳ گ گگ گک

غير  ببــبسالفطرية،  المحبة هو الدين يف نــالمختلفيبين  عورــالشون ــيك
أو  الكتاب( أهل من )الزوجة مــالرحأو  )الوالدين( القرابة مثل اريــاختي
بالنسبة عدي ابن والمطعم طالب، )أبي اآلخر إلى الطرفين أحد انــإحس

لم  وإن المتبادلة، المودة الشعور يكون وقد لم(.ــوسعليه  اهلل صلى للنبي 
يقتنع الطرف اآلخر باإلسالم، لسوء الفهم أو لتقصير المسلم يف الدعوة. 

أو الرباء رورةــلضبايعني  ال ءوالــلامانعداأن  بقــسمما  ضحيتذا ــوهب
حاالت هناك نــولكبراء،  أو والء اــإمـس ــليفاألمر  اء.ــلبغضواداوة ــلعا

لرباء.اأو والءالغياب  لةحايف  لحياد،اأو اإلشفاق ونيكقد  بينهما؛ متفاوتة 
 ڇ چ چ چ چڃژ  ى:ــتعالاهلل  ولــقمع  قــتتسالحقائق  وهذه 

 .7، 4 الممتحنة: سورة )1(
 .56 القصص: ورةس )2(
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 ڑ ڑ ژژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ
يف انــواإلحسالعداوة  نــبيع ــالجمة ــبإمكانيل ــالقائا ــأم )1(.ژک 
آن يف انــاإلحسوالعدائي  لوكــالسنقيضين:  بين الجمع يحاول المعاملة 

على المسلم يثيب اإلسالم بأن القائل وأما المستحيالت. من وهو واحد. 
رب فيتهم لوكــالسيف  الظاهر انــواإلحسالقلب  يف لبغضاءابين عــالجم

ليمة ــالسالفطرة  ترفضها صفة والنفاق اق.ــالنفعلى  جيعــبالتشالعالمين  
 )2(السليم.العقل  مع يتعارض وال الفطرة، دين واإلسالم السليم؛ العقلو


.8 سورة الممتحنة : )1( 

.2 وآخرون مادة عدا؛ سورة الممتحنة: ن منظور، لسان العرب؛ أنيسانظر مثال: اب )2( 
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ل الثالث سالف�

ر اخلري ساحلر�ص على ن�

الذي هو منهجها أن رىــتمذهبية،  أو وفكرية عقدية جماعات اكــهن
اآلخرين  راكــبإشكثيرا  هتتم ال ولكنها واآلخرة، الدنيا يف عادةــالسيحقق  

بأن  تؤمن اتــجماعوهناك  منهجها. ىــإلتدعوا  ال فهي را،ــخيتراه  اــفيم
العالمي. وترى ضرورة  السالم يف الدنيا، ويحقق ريةــنهجها سينقذ البشم

هو عليه هي ما بأن دــتعتقجماعات  وهناك اآلخرين. علىوفرضه  رهــنش
الدعوة يف وتنشط واألبدية؛ المؤقتة الحياة يف الشاملة السعادة يحقق الذي 

. والمسلمون من هذه الفئة. ولكن بدون إكراهإلى منهجها وفكرها،  

لماذا يحرص المسلمون على نشر اإلسالم؟

يأمرهم وتعالى سبحانه اهلل ألن اإلسالم نشر على لمسلمونايحرص 
الدعوة  كونتبأن  يأمرهم بل إكراه. دون اإلسالم، إلى اآلخرين يدعو بأن 

ھھ ھ ھ ہ ہ ہہژ  تعالى: هــقوليف  اإلقناعب
ۋ ٴۇۈۈ ۆۆ ۇ ۇڭ ڭ  ڭڭۓ ۓ ےے
والفالح مــالالستحقيق  يهمهم لمينــالمسإن ــفذا ــوله )1(.ژۋ 

هناك  وليس واآلخرة. الدنيا يف المكلفة المخلوقات ولجميع بل لبشرية،ل
مــالفاإلسالناس.  لجميع الخير مــالاإلسحب  على هذا من ــربأكان ــبره

للمخلوقات المكلفة م والخير الشاملــالالسيحث المسلمين على حب  
فيها التي الربانية الهداية كارــاحتعليهم  م ِّويحروالجن.  اإلنس ا:ــجميعه

 .125ورة النحل: س )1(
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خاصة،  بصفة ةــاألبدياآلخرة  اةــالحيويف  الدنيا يف ســواإلنن ــالجاة ــنج
حرم منها أحد.ُويجعل نشرها واجبا عليهم لكي ال ي

والنضج  الرشد سن يبلغ من جميع أن اإلسالم يرى نفسه، الوقت ويف 
تحمل مع ويعتقدون، يختارون فيما الدنيا، يف أحرار والذكور اإلناث نــم

جئ یژ  تعالى: يقول وتعالى بحانهــسفاهلل  اآلخرة. يف اختيارهم نتيجة 
ٻٻٱژ ىــتعالول ــويق )1(ژ  ...مب خب حب جب يئىئمئحئ

)2(  .ژ پپ  پ  پ  ڀ ٻٻ 
االلتزامات ؤديــيأن  فعليه ةــطواعيم ــالاإلسان ــاإلنساختار  إذا اــأم

بالعهد، وفائه دمــععلى  المرتتبة العقوبة ليتجنب مــالاإلسيفرضها  يــلتا
تحقهاــيسالتي  واالمتيازات آتــالمكافعلى  للحصول ــالمؤهح ــوليصب

وأكثر.  
تطيعــيسال  إذ تعاليمه، بجميع اإليمان دينا مــالاإلسيختار  من ىــفعل
الثبوت  قطعية التعاليم هذه دامت ما اآلخر، بعضها ورفض ببعضها األخذ 
 چ ڃڃژ  ى:ــتعاليقول  ذلك. من قريبا أو ةــوالدالل

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچچچ 
 )3(ژ  گ  گ ک  گ  گ ک  ککڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

حيث باختياره، ةــمعيندولة  يف مواطنا ونــيكأن  يقبل من هذا بهــويش
ما أداء روطهاــشومن  المواطنة. هذه روطــشبجميع  الوفاءبملزما  يصبح 

 .256 سورة البقرة: )1(
 .17 سورة غافر: )2(
 .85سورة البقرة:  )3(
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له وليس ازات.ــوامتيحقوق  من له ما على ولــللحصواجبات  من هــعلي
تطرده  قد المواطن أن بينهما الوحيد والفرق ات.ــالواجبهذه  من االنتقاء 

من  يحرمه أن دــأحتطيع ــيسفلن  لمــالمسأما  ا.ــإليهينتمي  يــالتة ــالدول
اإلسالم بدون إرادته الخاصة.

هلمامن  زكاة دفع ملمسلاواطنلماعلى أن لعالقةاذات واجباتالومن  
غير لمواطناعلى وأن ته،بخدماوينعم  هليإينتمي لذيالمجتمعاحــللصا

فيما تندرج لألخير لنسبةباوهي  اإلسالمية. لةللدوذلك  مثل دفع لمــلمسا
اإلسالمية غير لةالدويف  لمسلماللمواطن لنسبةوبابالضريبة.  وملياهميــنس

دخل،لواء راــلشوالعقار اضريبة لــمثلمفروضة، الضريبةاع ــدفه عليإن ــف
لضرائب. لمصاريف، ومنها الزكاة، بعد حسم جميع اوذلك إضافة إلى ا

ما موقف اإلسالم من أنشطة األديان األخرى؟

األنشطة  السكان أغلبية فيها لمونــالمسيمثل  التي الدول بعض تمنع 
التي تدعوا إلى األديان أو المذاهب الفكرية األخرى لسببين رئيسين:

التعبد يتم دينا مــالاإلساختاروا  غالبيتهم أو كانــالسجميع  ألن ً:أوال
ومن  غيرهم. نــوبيبينهم  وفيما مــبينهفيما  عالقتهم طــتضبريعة ــوشبه،  

أساسيات اإلسالم اإليمان بالتالي: 
وهو  األول وــوهوتعالى،  بحانهــس»اهلل«  وــوهللكون،  قــخالود ــوج.1

 )1(اآلخر.

الجمع؛ وال ةــالتثنييقبل  وال اإلله ىــعليطلق  ”اهلل“الجاللة  ظــولف؛ 116، 48اء: ــالنسةروــس )1(
 وهو األول خالق كل شيء، واآلخر الذي ال يدوم إال هو. 3سورة الحديد:  
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الخالق واحد وال يستحق العبادة أحد سواه.  .2
الخالق ال يحتاج إلى وسيط يخربه بحاجة مخلوقه.  .3
بية،ــالنسالعقل، وحرية االختيار  هي: بصفات ن واإلنســالجاهلل  ميز .4

الرسل. به جاءت وفيما ليمةــالسالفطرة  يف المتمثلة بالهداية وزودهم 
يف  ثمارها واــليجنالمؤقتة  اةــالحييف  مــأعمالهى ــعلبون ــمحاسوهم  

الحياة اآلخرة، حيث الجنة أو النار. 
أنزلها  التي اهلل أوامر يطيع أن واإلنس( )الجن المكلف للمخلوق بد ال .5

على آخر رسله، محمد صلى اهلل عليه وسلم، يف حدود االستطاعة. 
مع  تتعارض ةــالفكريب ــوالمذاهة ــالحالياألديان  أن حــيتضذا ــوهب

المعارضة  األفكار وبث األساسيات. هذه من أكثر أو واحدة يف مــالاإلس
يف  ولكن ب،ــفحسالمؤقتة  اةــالحييف  ليس المواطنين ةــأغلبين ــأمدد ــيه

الحياة األبدية أيضا. 
فهناك  دين.ــراشجميعا  واــليسالغالب  يف دــبلأي  كانــسألن  :ثاني��ًا

إلى حاجة يف وهؤالء د.ــالرشن ــسيبلغوا  لم الذين المواطنين من رــلكثيا
هبا كــتتمسالتي  المعتقدات هتدم التي والمعتقدات األفكار من ةــلحمايا

جميعهم. بيد أن من يعش خارج هذه البالد أغلبية المواطنين يف البالد أو 
أنظمة فتحكمه خصيةــشلمصلحة  أو الحكومات من موفدا مواطنيها من 

المعتقدات  على دينــالراشمن  االطالع يريد ومن فيها. يقيم يــالتالبالد  
يف–الدولة  إنــفمية ــالاإلسالبالد  داخل العلمي للبحث ميةــالإلسار ــغي

يسر له ذلك.ُالغالب- ت
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حق  الثقافية وقــللحقالدولية  قــالمواثيأقرت  فقد يــطبيعأمر  ذاــوه
)1(األب والوصي الشرعي يف اختيار نوع الرتبية ألوالده.

طة ــأنشية ــالسياسحدودها  داخل الدول بعض تمنع أن الطبيعي ومن 
أو الداخلي أمنها ىــعلوتؤثر  الخاصة، نظرها وجهة نــمخطيرة  اــتعتربه

الدنيوية الحياة حدود يف إال تؤثر ال أعماال هذه كانت وإن مواطنيها، سالمة 
منها. والعلمانية الديمقراطية حتى الدول، جميع تفعله اــموهذا  لمؤقتة.ا

الدنيوية لحياةاعلى  أثرها يقتصر ال خطيرة طةــاألنشهذه  كانت إذا فكيف 
المؤقتة ولكن يمتد أثرها على الحياة األخروية األبدية أيضا؟ 

هذا  فإن باآلخرين، حتمية أضرارا قــتلحال  القرارات هذه دامت اــوم
األعضاء  الدول استقالل على تؤكد التي المتحدة األمم مبادئ مع قــيتس

وحمايته. 
غير  كارــاألفأو  انــاألدير ــتنشالتي  ودــالجهمنع  نــممــالرغى ــوعل

لمواطنيها،  تسمح ميةــالاإلساألغلبية  ذات الدول جميع فإن مية،ــالاإلس
وتطبيق ة،ــالخاصم ــعباداهتة ــبممارسلمين، ــالمسر ــغين ــمن ــاألصليي

تتعارض  ال التي الحدود يف المدنية لألحوال بةــبالنسالخاصة  تشريعاهتم 
مع تشريعات األغلبية. 

يف  خاصة حرمة عوديةــالسالعربية  المملكة تحتلها التي للبقعة أن دــبي
اإلسالم. 

االقتصادية لحقوباالخاصة  الدولية االتفاقيات ؛26:3المادة  اإلنسان، لحقوق الدولي الميثاق )1(
 .13:3واالجتماعية والثقافية،  
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المملكة؟في  األخرى لألديان العلنية الممارسة من الموقف ما 

ومنها:األسس،  بعض على االتفاق من البد الموضوع هذا عن للحديث 
 - الهيئات يف اركةــوالمشالمتحدة  مــاألمهيئة  إلى امــاالنضمل ــه 1
أو عبــالشهبا  يعتز التي والقيم المعتقدات عن التنازل يعني عنها المنبثقة 

أغلبيته يف البلد المستقل، ما دامت ال تطبقها إال داخل بالدها؟  
الدول،  عــجميتطبقه  ما ذاــوهال.  هي: روطــالشهبذه  اــغالبة ــاإلجاب

ومنها العلمانية. فميثاق األمم المتحدة يقول إن من أهدافها: 
الذي  المبدأ امــرتاحاس ــأسعلى  األمم نــبيالودية  اتــالقالعاء ــإنم
تقرير حق منها لكل يكون وبأن الشعوب بين الحقوق يف ويةــالتسبيقضي 

) 1(مصيرها...

الشؤون  يف تتدخل أن المتحدة« »لألمم وغــيسما  الميثاق هذا يف ليس 
يقتضي ما فيه وليس ا،ــملدولة  الداخلي لطانــالسصميم  من تكون يــالت

على لميثاق،اهذا بحكم تحل ألن المسائل هذه مثل يعرضوا أن ألعضاءا
 ) 2(أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة يف الفصل السابع.

أو  أفكارها أو اــمعتقداهتفرض  قــحالمواطنين  من ةــلألقليل ــه –2
أو  الديمقراطية ةــالعلمانيالنظم  لــظيف  األغلبية على اــتقاليدهأو  اــآرائه

الشعبية؟ 
 اإلجابة غالبا هي : ال.

 .2، المادة األولى، الفقرة الفصل األول ميثاق األمم المتحدة: )1(
التي  الدول قمع بتدابير ويتعلق ؛7رة ــالفقالثانية،  المادة األول، الفصل المتحدة: مــاألماق ــميث )2(

تعتدي على دولة أخرى. 
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العامة م الديمقراطيةــالنظب ــبحسالتصويت  حق لألجانب هل –3
وهم فيها. التصويت قــحلهم  أخرى لدول مواطنون مــأهنأو  عبيةــالشأو  
إنما  السياسي... اللجوء أو ةــالدراسأو  للعمل فيها يقيمون التي البالد يف 

أن  ألحد وليس ول.ــالدخيرة ــتأشمنحتهم  التي الدولة مع متعاقدون مــه
العقد خاــيفسأن  أو العقد يــينتهأن  ىــإلالعقد  عــتوقيبعد  يئاــشط ــرتيش

باالتفاق بينهما؟  
يقيم التي البالد يف ةــاإلقاماألجنبي  تحقــاسهي:  الغالب يف ةــاإلجاب

طوعا. فيها يقيم التي الدولة فيه ودخلت طوعا فيه دخل عقد بموجب فيها 
والصريحة الضمنية روطــالشقبول  حرية يملكان العقد توقيع لــقبوهما  

وينبغي  الضمنية روطــالشمن  هي المحلية نــالقوانيوجميع  ا.ــرفضهأو  
تطبيقها، إال إذا ورد يف العقد ما يستثني منه.

قيم  مع تتفق قيمه أو معتقداته أكانت ءسوااألجنبي  فإن أخرى، وبعبارة 
وحتى- العقد توقيع بعد يخضع أن عليه فإن ال، أم اــفيهيقيم  التي دــاللبا

تعمل  طبيعي أمر وهذا البالد. يف المطبقة والتشريعات للقيم مدته- تنتهي 
ذلك على واألمثلة الديمقراطية. ومنها العلمانية فيها بما ولالدجميع  هــب

كثيرة ومنها: 
ِ له يحق ــالفاألمريكية  دةــالمتحات ــالوالييف  يــاألجنبد ــولإذا  1- 

هذا  حمل أن نــمالرغم  ىــعلوذلك  أمريكي، فرــسواز ــبجإال  اــخولهد
أن بيد ده.ــالبقوانين  بــحسللعقوبة  عرضة انــاإلنسعل يجقد  وازــالج

فال  ابتداء، المتحدة الواليات لــيدخال  أن يف الكاملة الحرية له يــاألجنب
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يضطر إلى حمل جواز سفر أمريكي.
الدول عــجميهبا  فــرتتعيرات ــالتأشمن  ددةــمتعات ــفئاك ــوهن 2- 

ينبغي راتيــلتأشامن بنوع البالد يدخل فمن الديمقراطية. دولــالا ــومنه
األنشطة يف كــرتيشال  يعمل، وال فقط يدرس مثال: بقيودها، االلتزام عليه 

مصلحته ر ِّيقدالشروط-  هذه على موافقته قبل – واألجنبي ية...ــلسياسا
أو القيود ذهــهبيرة ــالتأشعلى  الحصول ررــيقثم  تامة ةــبحريخصية ــالش

يمتنع، ولن تجربه الدولة األجنبية على الحصول عليها.  
مواطنين مبصفتهمية، ــالإسغير  دــالبيف لمينــلمسابعض  يعيش 3- 

األساسية يف دينهم، مثل ريعاتــلتشاتطيعون ممارسة بعضــيسوال  فيها، 
لزانية...والزاين اجلد وبةوعقد، لمتعمالقاتلاعلى لقصاصاوبةعقتطبيق  
وعلى لبالد.اتلك يف األغلبية تضتهاارلتي اللتشريعات  لفةمخاألهنا  وذلك 

مح،ومتساعملي  دين اإلسالم فإن يةــأساسريعات ــلتشاهذه أن من لرغما
واونيكأن  على مــويحثهااللتزام،  هذا من لمينــلمساهؤالء  يعفي ذاــلهو

)1(وا قدوة طيبة.ونلحين يف بالدهم، بل وأن يكمواطنين صا

بلده،  يف ةــاألقليإلى  يــينتمالذي  نــطالمواال ــحوــهذا ــهكان  وإذا 
أن أو فيها مــيقيالتي  البالد نــلقوانياألجنبي  يخضع أن ىــأولباب  نــفم

يءــشكل  قبل وهو عه.ّوقالذي  العقد له محــسما  متى فيها اإلقامة كــرتي
حكومة  تجربه ولن داء،ــابتالمملكة  إلى الدخول ضــيرفأن  تطيعــيسحر  

المملكة على دخولها أو اإلقامة فيها. 

 رابطة العالم اإلسالمي، المجمع الفقهي، بيان مكة المكرمة. )1(
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آلخر،  وقت نــممتغيرون  مــفهية ــالدبلوماسللهيئات  بةــبالنسا ــأمو
إقامة المنطق من وليس م،ــبدياناهتالتزامهم  ودرجات دياناهتم فــوتختل

أماكنهم  يف شعائرهم بإقامة لهم لممارسة عباداهتم، فيسمح منشئات ثابتة 
يقتضي  يــالدبلوماسوالعرف  ي.ــالدبلوماسرف ــالعبموجب  ةــالمحمي

االحرتام المتبادل بين الدولتين ومنها احرتام األنظمة المحلية. 
دينا: مــالاإلسعودية ــالسالعربية  ةــالمملكيف  عبــالشى ــارتضد ــلق

ه.ــلنفسذلك  واختار أخالقية، ادئــومبريعات ــوتشوعبادات  معتقدات 
خصوصية، المملكة اــعليهتقع  التي الجغرافية للمنطقة مــالاإلسوجعل  
بقعتين عند تضم أقدس التي العرب يف جزيرة بأن ال يجتمع دينان إذ يأمر 

رسمية وعلنية. بصورة فيها بدينين دّتعبُيال أن أي )1(العالم،يف  المسلمين 
يف  االجتهاد المسلم عبهاــشتمثل  التي المملكة حكومة ؤولياتــمسومن  

تطبيقه، وليس لها خيار يف ذلك.
التي  المكرمة، مكة المسلمين غير دخول منع أيضا هذا تحت ويندرج 

»ممنوع فلوحات اديــعإجراء  وهو صالهتم. عند لمونــالمستقبلها ــيس
والخاصة، الحكومية اتــالمؤسسيف  رةــمنتشالمختصين«  لغير الدخول 

باب ــأسعلى  مبنيا يكون قد المنع وهذا ا.ــوغيرهيمقراطية الددول ــاليف  
بة ــبالنسالحال  هو كما التقديس ومنها اإلزعاج اديــتفومنها  األمن اــمنه

المكرمة. ةــمكدخول  من دينا مــالاإلسيرفض  من عــيمنالذي  مــاللإلس
وعلى غير المختصين أن يحرتموا إرادة أصحاب المكان.  

 موطأ اإلمام مالك: كتاب الجامع. )1(
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للحرية  مخالفة تعترب المسألة هذه يف بالمثل بالمعاملة المطالبة وحتى 
ألنك منزله كــبإدخالخصا ــشتطالب  أن تطيعــتسال  تــفأنخصية. ــلشا
ذلك عليه طــرتتشلم  وما منزلك. ولــبدخله  ماحــالسباختيارك  ررتــق

بحسب  المسألة هذه يف يقرره فيما حر انــإنسكل  فإن منزلك، إدخاله قبل 
ظروفه أو راحته الشخصية. 
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ل الرابع سالف�

حقوق الإن�سان يف الإ�سالم

 ک ککژ  تعالى: يقول إذ عديدة، بميزات اإلنسان اهلل زّميلقد  
 ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ
ومنحه )2(األرضيف  خليفة انــاإلنساهلل  وجعل )1(.ژ ں ںڱ

مع  واألبدية الدنيوية حياته لصالح واستثمارها بخيراهتا لالستمتاع الحرية 
تحميله مسؤولية تعميرها وإقامة العدل فيها. 

جعلهم  ثم )3(ابــرتالأي  واحد، لــأصمن  جميعا اســالناهلل  لــوجع
عليه  صلى ولــالرسيؤكد  ولهذا )4(احدة.ووأم  واحد أب نــمرون ــيتكاث

وال  عربي، ىــعللعجمي  وال أعجمي ىــعللعربي  فضل »ال هــبأنلم ــوس
يختلف هذاو )5(بالتقوى«.إال  أحمر على ودــأسوال  ود،ــسأعلى  ألحمر

عن المساواة المطلقة التي تنادي هبا الشعارات البشرية المبالغ فيها.
على  وأوجب )6(ورة.ــصن ــأحسيف  خلقه أن انــاإلنساهلل  تكريم ومن 

قربان وتقديم بقدومه االحتفال السنة من وجعل طيبا، ماــسامنحه والديه
ويف  الدنيا يف المفلحين من ليكون تربيته حسن وأوجب أجله، من اهلل إلى 

 )7(اآلخرة. كما جعل له حقوقا كثيرة على مجتمعه.


.70 سورة اإلسراء: )1( 

.72؛ سورة األحزاب: 30 سورة البقرة: )2( 

.59 آل عمران: سورة )3( 

.1 سورة النساء: )4( 

 مسند احمد: باقي سند األنصار. )5(

.4 سورة التين: )6( 

اسية. م والتنشئة السي؛ صيني، اإلسال99-399اصر ودرويش ص المحيسن الن )7(
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ما مفهوم العدالة والمساواة في اإلسالم؟

أما  مطلقة. العدالة ألن كــوذلاواة، ــوالمسالعدالة  بين مــالاإلسيميز  
كانت إذا إال للعدالة اويةــمستكون  وال بية،ــونسمطلقة  فتكون اواةــالمس

نسبية. 
)مثل الفطرية المنح يف ضــبععلى  بعضهم زّوميالناس  اهلل خلق دــلق

)مثل بةــالمكتسالمنح  على للحصول المتميزة الفرص ومنحهم ذكاء(ــال
ليكمل  للتوريث( لــالقابر ــغيوالعلم  واألخالق ةــللوراثة ــالقابلروة ــالث

يءــشالمطلقة  اواةــفالمسالعدالة.  انتفاء يــيعنال  وهذا ا.ــبعضم ــعضهب
للعدالة. منافية اواةــالمسأنواع  بعض إن لــبالعدالة، عن اــتمامف ــمختل

والمعلم  والغبي، الذكي وبين والمجد، الكسول بين المساواة ذلك ومثال 
والمواطنين وغيرهم، الواحدة رةــاألسوأفراد  واالبن، واألب الطالب،و

المشروعة التمييز ابقاتــومساالختبارات  كانت ولهذا المواطنين. وغير 
البعض من الطاعة كانت ولهذا اإليجابي. والتنوع االختالف على المبنية 

والكون، والدول المجتمعات أمور تقيمــتسحتى  ضرورية اآلخر للبعض 
ال فرق بين المجتمعات اإلسالمية وغير اإلسالمية.  

الصفات ىــعلة ــالمبنية ــالمفاضلال ــمجيف  اءــاالرتقاب ــبأن  عــوم
يقابلها كليهما يف الزيادة فإن نسبيا، مغلق الموروثة ويف مفتوح بةــالمكتس

مسؤوليته  كانت أكثر انــاإلنسذكاء  كان كلما فمثال، ؤولية.ــالمسيف  زيادة 
ؤوليته ــمسكانت  أكثر ماله كان وكلما .ــربأكالمجتمع  تجاهوه ــنفساه ــتج

أكرب. 
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للعدالة. اويةــمستكون  أن يمكن التي فهي بيةــالنساواة ــسالما مأو
طبيعته، مع بــيتناسأو  تحقهــيسالذي  حقه حق ذي كل منح هي فالعدالة 

)األنوثة ةــالفطريالصفات  يف هــعنيختلف  نــبمان ــاإلنساة اوــمسوليس  
)االجتهاد بةــالمكتسأو  ن(ــواالباألب  بين يــالزمنبق ــوالسورة، ــوالذك

والكسل(.
الجهد  مقدار ىــعلمبنية  بةــالمحاسيف  العادلة اواةــالمسكانت  ولهذا

النهائي مــلحجاى ــعلس ــوليرة، ــالمتوفات ــباإلمكانة ــمقارنذول ــالمب
إلى  اإلنجاز حجم نسبة على مبنية محاسبة هي أخرى، وبعبارة ب.ــللكس

 )1(حجم المنح الموروثة.

وعقوبة  وافية أةــمكافهناك  تكون أن مــالاإلسيف  العدالة تقتضي اــكم
م ــالاإلسيعترب  ال لهذا المخلوقات. بين وقــللحقعادلة  وتصفية ةــمجزي
متمما جزءا اآلخرة يف األبدية الحياة يعترب وإنما كاملة، قصة الدنيا اةــالحي
نعيم  يف اآلخرين اعدةــبمسالمحظوظ  يغرق دــقالدنيا  ففي عنه. ىــغنال  

على الحصول لــقبالمجتهد  وتــيموقد  ر؛ــذكُيدــجهذل ــبدون اــالدني
بظلمه  الظالم ينعم قد الدنيا ويف واجتهاده. جده لقاء تحقةــالمسالمكافأة  

و ينجو من العقوبة الالزمة؛ وقد يموت المظلوم كمدا دون األخذ بحقه. 
يف الحياة  املةــة الشــالعادلبة ــالمحاسإلى  الحاجة اءتــجن هنا ــوم
ويجد  ه،ــعناهلل  يعفو أن إال تحقهــيسا ــمرــالمقصى ــيلقث ــحية، ــاألبدي

العادلة  التصفية تتم اآلخرة ويف دود.ــحبدون  مضاعفة مكافآته دــالمجته

 .63-71 الغيوم ص إسماعيل، كشف )1(
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النهائية الشاملة للحقوق بين المخلوقات. 

ما مفهوم الحرية في اإلسالم؟

التي المطلقة بهــشأو  المطلقة الحرية بتاتا تعني ال مــالاإلسيف  الحرية 
لهذا النظرة. شمولي واقعي دين فاإلسالم الالدينية. عاراتــالشهبا  تنادي 

عظيمة بشبكة مقيد اإلنسان ألن وذلك نسبية، قضية اإلسالم يف الحرية فإن 
بمشيئة لكوناهذا رِّيــتسالتي  ألتوماتيكية()االتلقائية  األنظمة من محكمة 

كن، بأمره: يرهــويسفيه  ما ويخلق الكون أوجد وتعالى بحانهــسفاهلل  هلل.ا
خلقها. التي التلقائية مــالنظأو  الكونية ننــوبالسر( ــالمباش)األمر  فيكون 

مخلوقاته. فوق  القاهر فهو وبمشيئته، بإذنه إال الكون هذا يف شيء يقع وال 
التي  الحياة ارواــيختأن  الناس على حكم اهلل أن يــيعنال  هذا أن دــبي
يف  القدر دةــعقيم ــيفهأن  ضــالبعيحب  اــكما، ــالدنيذه ــهيف  وهناــيعيش
العلم  إلى يستند العباد، ألفعال بقاــمستسجيال  إال ليس فالقدر م.ــالاإلس

الحواس أو كانــالمأو  الزمان دــقييقيده  ال علم وــوهالق. للخق ــالمطل
إحاطة  مكان أو زمان كل يف موجود شيء بكل يحيط علم فهو المحدودة. 

 )1(تامة.

خليفة جعله الذي خالقه تجاه بالمسؤولية مقيدة أيضا اإلنسان حريةو
يف هبا لينعم ىــتحصوال  عدُتال  التي ات،ــالمخلوقه ــلخر ــوساألرض  يف 

الحياة يف لمقيمامــالنعيعلى  للحصول خرهاــوليسالمؤقتة،  الحياة ذهــه
والهداية  العقل، نعمة على أساس بشكل ئوليةــالمسهذه  وترتكز اآلخرة. 

، 5- 56 الغيوم ص إسماعيل، كشف )1(
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أو الحتمية النتائج ذات بابــاألسبين  االختيار وحرية الربانية(، )التعاليم 
والمخلوقات  نفسه تجاه بمسؤوليته مقيد أنه كما الكونية. بالسنن نسميه ما 

األخرى. 
يف  الكونية ننــالسقيد  نــمالخالص  هــيمكنال  انــاإلنسأن  ظــويالح

كان وإن الربانية، مــالتعالييتجاهل  أن تطيعــيسولكن  ة،ــالعاديوال ــاألح
مؤكدة.  ورةــبصاألبدية  اةــالحيره يف ــاب مصيــى حســعليكون ــسذلك  

فالحرية ال تأيت بالمجان وال يمكن المحافظة عليها بالمجان.
التي المجموعات بتقاليد دةــمقيان ــاإلنسحرية  أن ذلك إلى ويضاف 

ينطبق  وما فيها. يعمل التي المؤسسة أم األسرة أكانت واءــسإليها،  ينتمي 
ؤون ــالشيف  األغلبية تقرره بما مقيدة فهي ةــاألقليعلى  ينطبق الفرد ىــعل

الدولة  على ينطبق الواحدة الدولة يف اتــالجماععلى  ينطبق وما ة.ــالعام
يف المجتمع الدولي.

جماعة  إلى باالنتماء أو بأمر طواعية التزم إذا انــاإلنسأن  القيود ومن 
إلى بالتزامه يفي أن العضوية، زاتــميعلى  بموجبها ليحصل الناس، نــم

وإال الثاين، رفــالطيتنازل  أن إلى أو لالتفاقية ددةــالمحالمدة  يــتنتهأن  
استحق العقوبة.  

من  كثير يف ةــللحريع ــواسمجال  لديه انــاإلنسفإن  القيود هذه عــوم
بمعيار والخطأ وابــالصبين  االختيار يف الحرية ىــإلفباإلضافة  ور.ــألما

الحريات  من اــأنواعيملك  فإنه األبدية، اةــالحيبمعيار  أو ةــالمؤقتا ــالدني
تندرج كلها تحت حرية التنوع والتعدد المقبول وغير المقبول. 
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المجتمع  عادةــلسالالزمة  ةــالفطريالصفات  نــموع ــوالتنة ــفالتعددي
الموارد الستغالل الهمم يشحذ الذي التنافس يضعف وبدوهنا ري.ــالبش

الضرورية.  هاحتياجاتعن  فضال انــلإلنسالرفاهية  توفير أجل من الطبيعية 
ڃ ڄژ  تعالى: يقول وليتعاونوا. الناس ليتعارف ضروري وعــالتنو

 ڌ ڍ ڍ ڇڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ 
)1(  .ژ ڈ  ژ ڈ ڎڌڎ

ماذا عن حرية التعبير للمواطن؟

البيئات ومنها بيئاهتا يف ةــالناجحاألنظمة  أن لمينــالمسمن  كثير يظن 
الفرد تمنح ألهنا وذلك لإلنسان، السعادة تحقق التي حدهاوهي  الغربية، 

–أتحبون  لمينــالمسهؤالء  ألناــسولو  اعره.ــومشآرائه  عن التعبير حرية 

كانت  وإن البيئات هذه يف المنتشرة الحرية تلك للمسلمين يكون أن حقا- 
األبدية؟ رةــاآلخبالحياة  التضحية هاــرأسوعلى  إليه أدت اــمإلى  ؤديــت

ستكون اإلجابة طبعا: ال. 
ر بالمعروفــاألمة ــحريي ــر هــة التعبيــود بحريــإذا كان المقصا ــمأ

يحتاجون ال المسلمين فإن المنكر، عن والنهي لوب(ــواألس)المضمون  
المجال، هذا يف بقــاألسوهم  بيئتهم. عن أجنبية حلوال توردواــيسأن  لىإ

القيام هو ونهيحتاجما  وكل )2(السلطة.ألصحاب  للنصح بالنسبة والسيما 
للمسلم  حق مجرد ليست المعنى، هبذا التعبير فحرية الديني. الواجب هبذا 


.13ورة الحجرات: س )1( 

، حرية التعبير. لفكر واألنظمة؛ صينيصيني، األمن ا )2(
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هذا أن بيد عقيدته. عليه تمليه ميــالإسواجب  هو بل عنه، التنازل يمكنه 
أبرز ومن اإلسالم. حددها التي الضوابط حسب يّؤدُيأن ينبغي الواجب 

علماء  جمهور وفهم والسنة الكتاب مضمون يخالف ال أن الضوابط هذه 
تحقق التي بالطريقة ؤدىــُتوأن عندهم، تنباطــاالسمنهج  أو لمينــلمسا
ولصيانته. اينــإنسمجتمع  أي حــاللصالضرورية  اآللية ذهــهمن  دفــلها

وأن نى،ــوبالحسبالمعروف  تنبيها تكون أن الطريقة هذه لممعاأبرز  ومن 
تعرضوا وــلوالواجب  هبذا امــالقيعن  عــالمجتميف  ادرونــالقى ــيتوانال  

وبتوفير لالزمابــبالتدريعليه  جعــيشأن  المجتمع واجب ومن ذى.ــألل
فئة  يف كله حصره عدم البيئة هذه متطلبات ومن الزدهاره. الضرورية البيئة 

التوجيه،  إلى يحتاجون الذين فهم غيرهم وأما معصومة، باعتبارها حددةم
أو باعتبارها المسؤولة الوحيدة، وأما اآلخرون فهم غير مسؤولين. 

من أفرادها ةــحماييف  همــيسا ــمهناك  ليس ،ــالمثرة ــلألسبة ــفبالنس
ورةــالمشبتقديم  لهم ماحــالسمثل  األب، علم دون الخفاء يف االنحراف 
القمع من خوف دون ومشاعرهم آرائهم بطرح أو كلها رةــاألسلمصلحة  

طرق  وبعض ناضجة غير ونــتكقد  اآلراء بعض أن مع ذا،ــهة. ــالعقوبأو  
يف  يعيش أن من اــولرهبرة ــلألسأفضل  فهذا مؤدبة. غير تكون قد رــالتعبي

الظالم.  يف تغلي الحقيقة يف وهي يرام، ما على فيه األمور كل وهمي المع
وقت  يف خلله ىــعلالتعرف  يمكن وفــالمكشلوك ــالسألن  أفضل وــوه

فهو الظالم يف يجري اــموأما  تفحاله.ــاسقبل  إصالحه إلى ارعــسُفيمبكر 
لمقاومته. مناسبة استعدادات وال رقابة دون رــينتشالذي  بالسرطان شبهأ
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والذي الظاهر لــالقلير ــالشتتحمل  أن رةــلألسخير  فإنه أخرى، وبعبارة 
الذي الخفي الخطير رــالشمواجهة  من بدال عنه، التعبير بمجرد يتبخر قد 
ينطبق  المثال وهذا مقابل. بدون مجاين خير اكــهنفليس  عقباه. دــتحمال  

على أي مجموعة بشرية، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة. 

ماذا عن الرق في اإلسالم؟

السابقة  الديانات يف لألسرى السائدة المعاملة هو االسرتقاق كان لقد 
قرونا ائداــسالعرف  هذا وبقي )1(م.ــالإلساجاء  عندما يــلالدورف ــالعو
م ــالاإلسأجاز  إذا تغربــالمسن ــمفليس  م.ــالاإلسمجيء  دــبعدة ــديع
أمام لمينــلمساموقف يكون ال ىــحتبالمثل  معاملة رىــاألسقاق ــرتسا

روعةــمشكثيرة  مصادر للرق كان هــأنذلك  يؤكد ومما ا.ــضعيفم ــأعدائه
وجعل  )2(الوحيد.المصدر  هذا إال يجز لم مــالاإلسولكـن  العهد ذلك يف 

أرقاء، رىــاألساتخاذ  يوجبال  أنه أي واجباولي��س  جائزا المصدر ذاــه
االختيار اإلسالمية الحكومة أو المسلمين إمام صالحية من يجعل ولكن 

بدون  سراحهم إطالق أو بمقابل، سراحهم إطالق أو أرقاء، اتخاذهم بين 
أمكن فقد رىــاألسمع  التعامل يف الدولية رافــاألعتغير  ومع )3(ل.ــمقاب

لإلسالم العودة إلى األصل الذي يؤكد األخوة بين الناس. 
الوحيد  المالك هو اهلل وأن وحده، هلل العبودية أن اإلسالم يف فاألصل 

الملوك،  فرــس؛ 18-12:19الثاين،  صموئيل ؛20ة ــالتثنيفر ــسالمقدس:  الكتاب مثال: رــانظ )1(
 .20-21، 2:18، رسالة بطرس األولى، 14- 19:16؛ أيوب 11:3

 .32:89ابن تيمية، مجموع فتاوى ج )2(
 65-5:66؛ ابن القيم، زاد ج382، 31:380؛ ابن تيمية، مجموع ج4 سورة محمد: )3(
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هو التفريق يف األساسي والمعيار أخوة، عالقة هي رــالبشبين  العالقة وأن 
تحديده  المخلوقات أو للبشر يمكن ال شخصي بــكسوالتقوى  التقوى. 

حث  ولهذا )1(منحه.أو  هــتوريثيمكن  وال الدنيا، اةــالحييف  جازمة ةــبصف
يملكوهنم. لمن إخوة بأهنم ووصفهم األرقاء معاملة حسن على مــالاإلس
النسب  رباط قوة يف هو الذي الوالء طريق عن بسادهتم نسبهم وألحق بل، 

)2(حتى أن بعضهم - يف فرتة وجيزة- أصبحوا حكاما على سادهتم.

ينبغي استثنائية، حالة ولكن طبيعية ظاهرة بالرق مــالاإلسيعرتف  وال 
ر، ــالبشبني  بين العالقة يف العامة القاعدة بين توازن بحكمة، معها التعامل 

إلزالة الالزمة ريعاتــالتشم ــالاإلسوضع  ولهذا الموجود. الواقع نــوبي
هذه ومن روع.ــالمشالوحيد  المصدر انقطع إذا تديمة،ــسمبصورة  الرق 

وحث الذنوب، بعض عن التكفير يف األول الخيار العتق جعل التشريعات 
المسلمين، مال بيت من حتى حريته شراء يريد الذي الرقيق مساعدة على 

تحرير  وجعل عظيم، أجر لها التي األعمال من كواحدة العتق على وحث 
 )3(الجارية التي تلد لسيدها مولودا الزما بعد وفاة سيدها.

ليس  الذنب عن التكفير حالة يف العتق أن ةــبالمالحظجدير  هو اــومم
أو  اكين،ــمسإطعام  أو ة،ــرقبعتق  بين رــتخييفيه  اــوإنمد، ــالوحيل ــالبدي


.13ورة الحجرات: س )1( 

.33-35 محمد قطب، شبهات ص )2( 

شبهات قطب، محمد ؛295-4:296،ج468-2:470جوخاطر  البيانوين ؛33النور:  سورة )3(

 .38 36-  ص 
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ال يوم أيتيد ــفقتدوم؛  أن لها ليس رةــظاهالرق  ألن كــوذل )1(،…امــصي
يجد فيه من تجب عليه الكفارة رقيقا يعتقه. 

ما موقف اإلسالم من التنظيم السياسي؟

أو كلياتــوالشالمبادئ،  أو المضمون عنصرين: من نظام أي يتكون 
الالزمة لعامةاادئ ــالمبم ــالاإلسفيه  يضع الذي الوقت ويف راءات.ــاإلج

ي ــوالسياسالخاصة(  اتــوالمؤسسات ــ)الجمعيي ــاالجتماعم ــللتنظي
أو  كلياتــبشلمين ــالمسيقيد  لم فإنه العامة( اتــوالمؤسسزاب ــ)األح

ومكان  انــزمكل  يف لمينــللمسور ــاألمهذه  ركــوتددة، ــمحراءات ــإج
النبوة وارثــتاهلل  أجاز فقد )2(م.ــوظروفهواقعهم  بــيناسا ــماروا ــليخت
 ڦڦژ  تعالى: يقول يحرمه. ولم وسليمان، داوود بين لطةــوالس
 ڇ ڇ ڇ ڇچچ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄڦ

العناصر تخاطب ألهنا كانــومزمان  لكل صالحة ادئــفالمب )3(ژ ڍ 
إال ليست الغالب يف هي الجيدة واإلجراءات لإلنسان. األساسية الفطرية 

وتختلف المتجددة. المتغيرة والظروف الثابتة المبادئ بين للتفاعل نتيجة 
التنظيم  مجال يف وهي الحياة. مجاالت باختالف المطلوبة التفاعل درجة 

السياسي أعظم من غيرها. 
كان  وإن للجماعة رئيس تعيين وعلى التنظيم على جعــيشم ــالفاإلس

الصالة  أداء على الحث يف رــظاهوهذا  االثنين. عن يزيد ال أفرادها ددــع

 .3-4؛ سورة المجادلة: 89ئدة: مثال: سورة الما )1(
 .66-68؛ العوا ص 53-56 أسد ص )2(
 .16 سورة النمل : )3(
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جماعة  إلى اءــواالنتمأحدهما،  رــويؤمإال  انــاثنافر ــيسال  وأن ة،ــجماع
ڦ ژ  تعالى: ولــيقإذ  الكلمة، دةــوحعلى  والحث لمين،ــالمس

بلــسيف  التعاون على مــالاإلسويحث  )1(.ژ ڃڄ ڄڄڄ
ۇئۇئ وئ وئەئژ  ى:ــتعاليقول  حيث عامة، اســالنبين  رــلخيا

اونــالتعى ــعلث ــيحا ــكم )2(.ژىئ ېئېئېئۈئ  ۈئۆئ ۆئ
مثال وأبرز ن.ــالدييف  حتى المختلفين بين كةــرتالمشالمصالح  قــلتحقي
وسلم عليه اهلل صلى ولــالرسعهد  يف عقدها تم التي الموادعة ذلك على 

التعامل  حسن على مــالاإلسويؤكد  )3(ركين.ــوالمشاليهود  مع المدينة يف 
چ  چچ ڃژ  تعالى: يقول فمثال الدين، يف اختلفوا وإن الناس، نــبي

 ڑ ژژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ 
)4(  .ژ ک ڑ

يــالسياسالنظام  بين رةــكثيبه ــشأوجه  فهناك ادئ،ــالمبث ــحين ــمو
وبين بينه الجذرية االختالفات بعض أيضا هناك أن بيد وغيره. اإلسالمي 

الديمقراطي  الالديني النظام وبين وبينه جهة، من المسيحي الديني النظام 
 هذه الفروق ما يلي:من جهة أخرى. وعلى رأس 

كان طىــالوسالقرون  يحيةــمسإلى  بــينتسالذي  الديني امــالنظ 1. 
فالحاكم  الكاملة. القدسية صفة يتخذ ولكنه ري،ــبشأنه  عليه يغلب نظاما 


.103ة آل عمران: سور )1( 

.2 سورة المائدة: )2( 

.50-64؛ العوا ص 39-47؛ حميد اهلل ص 107-2:108ابن هشام ج )3( 

.8 سورة الممتحنة: )4( 
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فيه فالحاكم ميــالاإلسالنظام  يف اــأمالنهائي.  م َالحكو ــهورع ــالمشهو  
المؤهلة أي كافية، بصورة المستقلة الربانية للشريعة يخضعان والمحكوم 

التفاصيل،  يف ريــالبشللتحكيم  فرصة كــرتوياالثنان.  إليها مــيحتكألن  
االختالف أو ق،ــالخالإلى  النصوص بعض بةــنسعلى  االختالف دــوعن
الحالة  على مــالحكتطبيق  يف أو ع،ــالواقخيص ــتشيف  أو النص، مــفهيف  

المحددة.
يف  ريعاتــالتشيجعل  عبيــالشي أو ــي الديمقراطــالالدينام ــالنظ 2. 

إال لألديان كــرتيولم ة،ــالمزيفأو  ةــالمصنوعأو  ةــالصادقة ــاألغلبيد ــي
والعبادات  فالمعتقدات ميــالاإلسالنظام  يف أما والعبادات. داتــالمعتق
غير  بصورة أو رةــمباشبصورة  الكون لخالق عــتخضكلها  ريعاتــوالتش

النبوية،  نةــوالسالكريم  رآنــللقخاضعة  اــفكلهبيانه.  بقــسكما  رةــباشم
وله، ــرسنة ــوساهلل  بكتاب العالمون العلماء ريعاهتاــتشوضع  يف همــويس

إضافة إلى ذوي الخربة يف كل مجال من مجاالت الحياة.
والنهي )األمر بالمعروف المنضبط اءــالنقد البنويضاف إلى ذلك أن  

بخالف  جماعية، بصورة عنه التنازل يمكن ال ديني، واجب ر(ــالمنكعن  
الديمقراطية فحرية النقد غير المنضبطة حق للفرد يمكن التنازل عنه.

على يركز بالرأي( اركةــالمش ) ميــالاإلسالنظام  يف ورىــالشأن  كما 
وال  الحكم مجال يف أو رعيــالشالعلم  يف البصيرة ذوي رأي أي الكفاءة، 

أي والصغار، والكبار ورــوالذكاإلناث  بين تفريق دون عليهما، رــيقتص
النظام  بخالف وهو المحدد. المجال يف الخربة هو جوهريالار ــالمعيأن  
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ثم رارات.ــالق )1(النفوذ  ذوو هــفيوغ ــيصالذي  عبيــالشأو  يــالديمقراط
تمييز  بدون للتصويت، ةــالقانونين ــالسبلغوا  الذين بعض عليها يصوت 

أغلبية يمثل قد البعض ذاــوهالغالب.  يف الكفاءة وغير الكفاءة ذوي نــيب
القوة  مراكز القرارات على تسيطر وقد يمثلهم. ال أو للتصويت المؤهلين 

 )2(التي تتمثل يف القوة المالية خاصة بصورة خفية أو مكشوفة.

النظم  اــتتبناهي ــالتادئ ــالمبن ــمكثير  ىــعلي ــيثنم ــالساإلأن  دــبي
اعر،ــوالمشواألفكار  اآلراء نــعالتعبير  ةــحريدأ ــمبل ــمثة، ــالديمقراطي

على  تعديها عدم أو ميةــالاإلساآلداب  عن خروجها دمــعرط ــبشولكن  
نتعامل ذيــالالواقع  خيصــتشيف  همــتسالحرية  فهذه اآلخرين. وقــقح

أو قرارات هناك تكون نــلالجيد  خيصــالتشوبدون  عليه. والتعرف معه 
المشروعة  االنتخابات اإلسالم يقدرها التي ائلــالوسومن  صائبة. حلول 

مصداقية ل:ــمثالثوابت،  يف لــتتدخم ــلما  ا،ــإليهكام ــواالحتكالها ــأشب
جميع  اإلسالم جعــيشكما  والحرام. والواجب الثبوت، قطعية النصوص 

لتوسيع  الشعبية أو الديمقراطية النظم يف المستخدمة المشروعة ائلــالوس
دائرة االستشارة قبل إصدار القرارات ووضع األنظمة. 

إلى األولى الدرجة يف تندــيسالعلماين  النظام فإن أخرى، زاوية نــوم

يرواــيستشلم  أو ارواــاستشواء ــوسمؤهلين  غير أو القضية يف مؤهلين أكانوا واءــسالنفوذ  ذوو )1(
على  للحصول ائلــووسمهارة  لديهم أي القرار، إلمضاء النفوذ وجود ارــفالمعية. ــربالخذوي  

أصوات األغلبية التي تدخل االنتخابات. 
فقط الدنيا ويف الناس أمام إال بةــالمحاسوالنعدام  المنتخب لحكم ددةالمحالمدة  لقصر نظرا )2(

المالية  اءاتباإلغرالتأثر  يف رــوأيسعرضة  أكثر الحكام يجعل النظام هذا فإن العلماين النظام يف 
والمصالح الشخصية. 
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عليه اومــتسما  لديها التي األطراف بين اومةــوالمسالقوى  تصارع دأــمب
أكرب مهارة ولديه أكرب قوة لديه من هو والرابح المساومة. يف مهارة ولديها 

البشر  من إال الخارجية، الرقابة وانعدام امالنظهذا  ظل ويف اومة.ــالمسيف  
تخدامــاسيف  المهارة تجد عليهم، التمويه أو آرائهم صناعة نــيمكن ــالذي

كبيرة سهولةبالسياسي الصراع احةــسيف  سبيلها المشروعة غير ائلــلوسا
مصلحة  ابــحسعلى  النصر هذا يتم دــوقخصية. ــالشالمصالح  رــلتنتص

أو  منها ةــصوريأغلبية  برضا كان وإن عب،ــالشن ــمة ــالعريضر ــالجماهي
مخدوعة.

تحقيق  وسائل من وسيلة الحكم نظام فيعترب مي،ــالاإلسالنظام  يف أما 
الجماهير،  رقابة على فيها ةــالرقابتقتصر  وال واآلخرة. الدنيا يف عادةــالس

الدنيا  اةــالحيعلى  تقتصر ال بةــالمحاسأن  اــكمرقيب.  مــمعهاهلل  نــلكو
محيط اهلل لكن اســالنأمام  بريئا رمــالمجيكون  فقد ط.ــفقالناس  امــوأم

قوهتا من التشريعات الربانية، وال تمدــالرقابة البشرية تسوحتى  حقيقته.ب
يف  الحال وــهكما  اومة،ــالمسويف  اإلقناع يف ريةــالبشالقوة  ىــعلر ــتقتص

النظم الديمقراطية أو الشعبية. 

ماذا عن المواطنة والتعددية في الدين؟

يف نشأت ميةــالإسية ــسياسوحدة  ولأيف لتعدديةامــالاإلسعرف  لقد 
وقبائل األنصار )قبائل األعراق متعددة وحدة كانت فقد )1(المنورة.لمدينة ا
ون(.لوثنيود واليهون والمسلملدين )اليهود(، ومتعددة المهاجرين، واا

 .107- 2:108ابن هشام ج )1(
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أكانت  واءــسالجماعة،  وقــوحقراد ــاألفوق ــحقم ــالاإلسي ــويراع
كل  بةــلنسبة ــمناسمتفاوتة  بــبنسولكن  بينهما، ويوازن أقلية، أم ةــأغلبي

يف  حقوقا األغلبية ويمنح للفرد. اــيمنحهال  حقوقا الجماعة فيمنح ا.ــمنه
يف  يرجح األغلبية حق ألن كــوذللألقلية.  يمنحها ال الجماعية ؤونــالش
وبرجح  ضروري. فيها والتوحيد دد،ــالتعفيها  يتعذر التي العامة ؤونــالش

ألغلبية  ضرورية نــتكلم  ما الجماعة حقوق على ردــالفحقوق  مــالاإلس
)1(األفراد.

ليس مــاللإلساألولى  العهود يف »الذمي« حــمصطلإن  ة،ــالحقيقويف  
الحديثة  ورالعصيف  استخدامه اعــشالذي  »األقلية« مصطلح من جزءا إال 

مصطلح  أن هو بينهما الوحيد فــالواالختالمواطنين.  فئات بين زــللتميي
أكثر اليوم ة«ــ»األقليمصطلح  بينما الدين؛ ىــعلالتمييز  يف يقتصر يــالذم

مكتسبة  أو والعرق اللون مثل وراثية صفات على مبنيا يكون فقد شمولية. 
مثل اللغة والدين. 

والحقوق  العبادات( )مثل الفردية الشؤون يف لألقلية اإلسالم يمنحو
المبادئ  ظل يف بةــالمناسحقوقها  اإلرث(وكاح ــالنعقود  لــ)مثة ــالمدني

العامة للدستور الذي تقره األغلبية. 
غير نــطالمواا ــويدفعهة ــبالجزيمى ــيسكان  اــمأن  رــالذكبرــوجدي

يدفعه كان ما فأقصى بالضرائب. مىــيسما  تحت إدراجه يمكن لمــالمس
جزءا  إال اويــيسال  يدفعه ما أن أي ،%5عن  يزيد ال ماله من لمــالمسغير  

 صيني، األمن الفكري واألنظمة. )1(
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وغيرها. الديمقراطية النظم يف اليوم المفروضة الضرائب من جدا ــالضئي
الكبير، يخــوالشفقره  حال والفقير المجنونووالمرأة  الصبي منها عفىُوي

)1(ومن به مرض مزمن أو ال يرجى برؤه.

األقلية،  حقوق على يحرص فإنه األغلبية بميزات اإلسالم إقرار ومع 
ِ ُهَصَقَتْانِوَأا ًداهَعُمَمَلَظْنَال مَأ»اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم  إذ يقول نبي

ٍََََِِِِِِِ َمْوَيُهُيججَح��ا َنأَفسْفَنِيبط��رْيَغباًئْ��يَشُهْنمَذَخأْوأهتَاقَطَقْ��وَفُ��هَفَّلَكْوأ
ِِ اهلل ذمة له نــمفيه  فيدخل املــالشمعناه  دــبالمعاهود ــوالمقص «��ةَامَيقْال

)2(ورسوله، سواء أكان مواطنا غير مسلم أم مقيما.

استمرت عامة بصفة المسلمين حكام طبقها التي المبادئ لهذه ونتيجة 
قرونا  المسلمون حكمها التي األوسط الشرق بالد يف واليهودية المسيحية 

لمونــالمسحكمها  حيث آخر الــمثوالهند  فيها. تــوانتعشبل  ة،ــطويل
فإنه لهذا اإلسالم. على سكاهنا من أحدا يجربوا ولم قرون بعةــسحوالي  

ومن ية.ــالهندوسديانتها  على محافظة الهندية األغلبية بقيت إن ةــغرابال  
مثل  األقصى، الشرق إلى تصل لم ميةــالاإلسالجيوش  فإن أخرى، زاوية 

بل )3(م.ــالاإلساعتنقت  فيها األغلبية إنــفهذا  ومع ا،ــوماليزييا ــإندونيس
من  فروا الذين لليهود ملجأ خير أفريقيا شمال يف اإلسالمية الدول وكانت 

 )4(أسبانيا بسبب االضطهاد المسيحي لهم.

 .64 صيني، حقيقة العالقة ص ؛129-130 أبو يوسف ص )1(
 .270-12:272سنن أبي داوود: الخراج.؛ انظر العسقالين ج )2(

.Naik p. 14 )3(
ي. المساري، االعتذار عن الماض )4(
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ماذا عن العالقات اإلنسانية؟:

المخلوقات لجميع واآلخرة الدنيا يف الشامل الخير إلى يدعو اإلسالم إن 
اآلخرة، يف للنجاة طريقا اإلسالم يرفض من وحتى والجن(. )اإلنس المكلفة 

اإلسالم فإن يظلمهم، من يساند وال المسلمين يظلم أو اإلسالم يعادي أن دون 
التعاون على ويحث )1(ه.ــمعالتعامل  يف القاعدة هي المعاملة نــحسيجعل  

لم ما المؤقتة اةــالحييف  كة،ــرتالمشالمصالح  لتحقيق لمينــالمسغير  مع 
فاهلل  األبدية. الحياة يف لمــالمسعادة ــسعلى  لبيــسأثر  التعاون لهذا يكن 

ڄ  ژيقولحيث  فطريا، ميال الناس بين التعاون جعل وتعالى بحانهــس
 ڍ ڇڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

)2(  .ژ ڈ  ژ ڈ ڎ ڌڎ ڌڍ
وغير  لمينــالمسن ــبيالعالقة  يف ةــالعامدة ــالقاعإن ــفة ــعامة ــوبصف

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃژ  تعالى: قوله يحددها لمينــالمس
ک ک ک ڑ ڑ ژژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ 

ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک 
)3(ژ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻںڻ 

)اإلنس المكلفة المخلوقات جميع يحث اإلسالم فإن أخرى، وبعبارة 
كما  – والسالم )4(واآلخرة.الدنيا  يف السالم لتحقيق التعاون على والجن(

 .60-61لممتحنة: سورة ا )1(
 .13ورة الحجرات: س )2(
 .8-9 سورة الممتحنة: )3(
 .111-114يني، حقيقة العالقة، ص ص )4(
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عاد ــإسعلى  يعمل ألن دــراشفرد  لكل الفرصة إتاحة اهــمعنمعلوم-  وــه
إكراه، دونــباعدته، ــمسيحاولوا  أن إال اآلخرين، من لــتدخدون  هــنفس

لتحقيق السعادة التي ينشدها أو التي هي أفضل منها. 
وهذا يؤكد حقيقتين مهمتين:

ليتعارفوا وضروري، فطري أمر الناس بين االختالف من جزءا أن –1
هو التقوى، أي محاولة كسب  ب الحقيقيــالكسيتنافسوا، ولكن معيار و

رضا اهلل واجتناب غضبه، وذلك بطاعته فيما أمر به وفيما هنى عنه. 
يف التعاون من عــيمنال  الناس بين االختالفات ضــبعود ــوجأن  –2
البعض جهد بعضهم ليكمل فيها يتعاونوا أن ينبغي بل كثيرة. مشرتكة أمور 

أيضا،  األبدية الحياة ويف المؤقتة الحياة يف للجميع السعادة لتحقيق اآلخر 
إن أمكن ذلك. 

اندينــالمسأو  المحايدين نــبيم ــالاإلسيفرق  افــاإلنصباب  نــمو
مــاللإلسالمعادين  الرافضين وبين همــألنفسدينا  مــاللإلسالرافضين  من 

ديارهم  تسمى واآلخرون سلم ديار ديارهم مىــتساألولى  فالفئة وألهله. 
جميع  أن المرجح فإن المتحدة األمم ةــهيئوجود  مع أنه بيد حرب. ارــدي
ديار  ديارهم ونــتكأن  اــفيهاألصل  دةــالمتحاألمم  يف اءــاألعضدول ــال
أحيانا الواقع يفرضها التي تثنائيةــاالسالحاالت  تبعادــاسم عدمع  لم،ــس

ولو بصورة جزئية ومؤقتة.  
ومن لية.الدووالظروف  باألعراف مقيدة هذه التحديد مسألة عموماو

– مــالاإلسيف  – التصنيف ذاــهصالحية  يملك ذيــالفإن  رى،ــأخة ــجه
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أي األمر، ولي نــولكالجماعة  عن قةــالمنشالجماعات  أو األفراد ســلي
كانت مهما والجماعات األفراد فنظرة ا.كلهالدولة  عن ؤولةــالمسلجهة ا

على ومبنية يةــحماستكون  الغالب يف وهي مولية.ــالشتنقصها  ةــمخلص
اإلسالمي  الرأي عن تنحرف ما فإهنا كثيرا النظرة الجزئية للقضية. ولهذا 

يف  تــليسعواقب  إلى األمة من كبيرا جزءا أو ةــاألمتجر  وقد ح.ــالصحي
يندم  وقد ا،ــبالغضررا  اــهبتضر  قد بل لمين.ــالمسأو  مــالاإلسة ــمصلح

ألن  طبيعي ذاــوههم. ــأنفسالقرارات  لتلك ينــالمتحمسمن  كثير اــعليه
الكايف الفهم على فقط ليس مبنية تكون أن بــيجالتطبيقية  ةــلفقهيااآلراء

للنصوص، ولكن أيضا على الفهم الكايف للواقع. 
بدافع  الشباب رأى لقد ألة.ــالمسهذه  لتوضيح مثال خير أحد وغزوة 

األليق  هو العدو ىــإلالخروج  أن مــالاإلسعلى  الغيرة وبدافع اســالحم
يف البقاء تــفكانلم ــوسعليه  اهلل ىــصلول ــالرسنظرة  اــأملمين. ــبالمس

حساباهتا يف تضع ألهنا بالشمولية، تتسم نظرة فكانت عنها. للدفاع المدينة 
جميعا لمينــوالمسم ــالاإلسومصير  لمينــالمسوقوة  العدو قوة للواقع: 

استعدادهم  من نابعا كان الشباب رأي أن والمالحظ طويل.الالمدى  على 
الصالة  عليه ولــالرسرأي  أما فقط. دينهم أجل من مــبأرواحهة ــللتضحي

تقبله ــومسم ــالاإلستجاه  ؤوليةــبالمسعوره ــشمن  نابعا كانــفم ــالوالس
والمسلمين جميعا وسالمتهم. وشتان بين هذا وذاك. 

المصالح  إال تخدم ال قد الحكومية القرارات بعض أن يعني ال ذاــوه
أن  بيد لمين.ــوالمسم ــالاإلساب ــحسعلى  ولو النفوذ لذوي خصيةــالش
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نظرا  أبعد أهنا ؤولةــالمسالجهات  عن ادرةــالصالقرارات  على بــالغال
وأكثر حذرا وتحسبا للعواقب الوخيمة. 

ما موقف اإلسالم من الحوار عبر األديان؟

الديانات أصحاب مع الحوار من الديانات أصحاب بعض يتخوف قد 
التنازل.  من نوع هو األديان« بين »الحوار يسمى ما بأن معتقدين األخرى، 

 –أو  األديان«، نــ»بيالحوار  تصنيف يمكن اــوعمومصحيح.  غير ذاــوه
)1(على األصح- بين ممثلي األديان يف أربعة أصناف:

الحوار.  يف كينــرتالمشديانات  جميع بصحة ادلــالمتباف ــرتاالع 1. 
الطبيعة ذات الديانات ابــأصحعند  مرفوض أنه وعــالنذا هيف  لــواألص

جميع لصنفاذاــهيف  درجــينوقد  م.ــالواإلسيحية ــالمسمثل  ةــلدعويا
وإن معا، نــالطرفيلديانة  رةــمباشبطريقة  ج ِّروــتالتي  كةــرتالمشالجهود  

كانت بغير قصد منهما. 
وبضرورة  عــالواقيف  اتــالديانهذه  ودــبوجادل ــالمتباف ــرتاالع 2. 

خيرــتسويتم  الدين. يف االختالف نــعالناتجة  االختالفات عــمل ــلتعاما
السالم تحقق االختالفات، هذه مع للتعامل طريقة إلى للوصول التحاور 
واإلسالم كة.ــرتالمشاألمور  يف المثمر التعاون وتحقق األطراف، لجميع 

يشجع هذا لما سبق بيانه. 
الذي  الدين هــأنيعتقد  بما اآلخر اعــإقندين  بــصاحكل  ةــمحاول 3. 

الدعوية  الجهود عــجمييف  تأملنا ولو رة.ــواآلخالدنيا  يف عادةــالسق ــيحق

 صيني، اإلسالم والحوار . )1(
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إال تــليسبالدعوة  المبادرة أن اــلوجدنم ــالوالسالصالة  عليهم لــلرسل
كل  وواجب كلهم لــالرسواجب  وهو الحوار؛ هذا لمثل األولى الخطوة 

فرصة وأصحاهبا المختلفة األديان ممثلي بين فالحوار الحق. إلى اةــالدع
وصفاء الود ودهــيسجو  يف الحق، أنه طرف كل يعتقد ما لىإللدعوة  طيبة 
يعرضه فيما اورــمحكل  رــيتفكألن  بةــالمناسالفرصة  ئــييهمما  نــالذه

المحاور اآلخر عليه.
اليومية  الحياة يف ريــتجالتي  المعامالت يف جــمدمتلقائي  وارــح 4. 

التعبير  ائلــوسالطرفان  فيه تخدمــويسالمختلفة،  الديانات أصحاب نــبي
اللفظية وغير اللفظية، عن قصد أو بطريقة عفوية. 

ما الموقف من منظمات حقوق اإلنسان؟

تقيمها  التي المؤتمرات ضــوبعان ــاإلنسحقوق  منظمة ومتقما  كثيرا 
ود جيدة ــبجهم المتحدة ــاألمة ــهيئعن  ةــالمنبثقات ــوالمنظمات ــالهيئ

ومشكورة يف الذود عن حقوق بعض الفئات المهضومة حقوقها. 
هيئة أهداف مع ارضــتتعية ــوسياسقانونية  قضايا تثير أحيانا أهنا دــبي

المحلية، التشريعات يف نفسها الهيئات هذه تحشر فمثال، المتحدة. األمم 
اختارهتا أو التشريعات هذه اختاروا الذين المواطنين على إال تطبق ال لتيا

أغلبيتهم. 
المنظمات،  ذهــهيف  العاملين نــمكثير  نوايا دقــصيف  كــنشال  نحن 

يف همــيسمنهم،  طينــالنشلبعض  المخلص الحماس هذا أن يبدو نــولك
تقرير يف عوبــالشلحقوق واضحا  خرقا ُّتعدها ــنفسهي  توصيات صدور 
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عوبــالشلحرية واضح  انتهاك فيها أن كما اآلخرة. ويف الدنيا يف مصيرها 
أن ذلك إلى ويضاف المتحدة. األمم إلى االنضمام طواعية اختارت التي 

لتستغلها والمنظمات اللجان هذه إلى للــتتسقد  المغرضة الفئات بعض 
بين العالقات ادــإفسا ــمصالحهن ــومخصية. ــالشا ــمصالحهق ــتحقييف  

لتكون  وذلك ملتوية، بطرق المتحدة األمم هيئة مبادئ ومحاربة الشعوب 
السيادة لها يف النهاية. وهذا يثير عددا من التساؤالت:

تحاول التي المؤتمرات أو المنظمات هذه لطةــسجاءت  أين من –1
األقل  على أو بالتصويت الشعوب اختارهتا هل الشعوب؟ على مارستهام

أغلبيتها؟ 
الحكومة  يمثلون كانوا وإذا المؤتمرين؟ أغلبية قرارات شرعية ما –2

عبــالشمن  الغالبية قرارات فوق قراراهتم فهل محدد، عبــلشرعية ــالش
الذي يمثلون حكومته؟  

فإلى  اإلنابة، أو االنتخاب بواسطة الشعوب يمثلون ال كانوا وإذا –3
أي قانون يستندون يف التدخل يف الشؤون الداخلية للشعوب؟

ؤون ــالشيف  تدخلهم إن المتحدة؟ األمم مبادئ ىــإلتندون ــيسهل - 
األمم  ادئــلمبخرق  أول دةــالمتحاألمم  يف اءــاألعضدول ــللة ــالداخلي

)1(المتحدة التي تعرتف باستقالل األعضاء.

خرقا عدُيذا ــهعملهم  إن الديمقراطية؟ ادئــمبإلى  تندونــيسل ــه- 
لمبادئ الديمقراطية التي تجعل السلطة العليا يف يد األغلبية من الشعب. 

 .7رقم  ، المادة الثانية،2، المادة األولى، الفقرة الفصل األولق األمم المتحدة، ميثا )1(
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إن اإلنسانية؟ والحقوق انيةــاإلنسالعدالة  مبادئ إلى تندونــيسهل - 
انية ــاإلنسالحقوق  على اعتداء أكرب تعد يؤيدوهنا التي اراتالقرمن  كثيرا 

للشعوب وأغلبيتها يف بعض الدول.
شعب،  ألي ملزمة ليست أهنا المنظمات هذه قرارات على الغالب إن 

مجرد  يــوهقانونية.  ةــبطريقددا ــمحعبا ــشيمثلون  ال اــهأعضاؤادام ــم
توصيات غير ملزمة ووجهات نظر لبعض األفراد. 

عن الدفاع يف ةــالمبذولالجهود  عــجمييحرتم  مــالاإلسفإن  عموماو
فيها، هامــاإلسعلى  جعــويشهبا،  يقوم من عن النظر بصرف المظلومين، 

المنظمات هذه جعــيشفإنه  لهذا )1(لمين.ــالمسغير  من لومالمظكان  وإن 
مشكورة،  جهودا فيها تبذل التي المجاالت بعض يف أدبيا ولو التدخل على 

ومن هذه المجاالت: 
 أخرى، والسيما بعد نشأة األمم المتحدة.ًدولةٌ- حين تظلم دولة 1

 - ضوء يف مواطنيها بعض أو أخرى دول شعوب الدولة تظلم حين 2
أثناء تميز ارة أخرى،ــوبعبالملزمة.  القوانين الدولية ة أوــالمحليقوانينها  

أو العرق ببــبسالمواطنين  بين أو المواطن رــوغيلمواطن ابين  قــالتطبي
بسبب بعض الصفات الوراثية، والسيما بعد نشأة األمم المتحدة.

األصليين السكان وممتلكات أراضي الغزاة من فئة تغتصب حين –3
يف منطقة جغرافية محددة. 

الطبيعية مــحقوقهن ــممواطنيها  ضــبعة ــالحكومرم ــتحن ــحي –4

.64-65مسلمين ص لصيني، عالقة ا )1(
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اختيار يف وحقهم م،ــالتعلييف  وحقهم الوطنية، روةــالثمن  نصيبهم ل:ــمث
يختاروهنا التي المناطق يف السكنى يف وحقهم عليه، قدرونيالذي  العمل 

واإليجار،  نــالثمدفع  ىــعلالقدرة  لــمثاب، ــلالكتسة ــالقابلروطها ــبش
حرية  على دىــتتعالتي  روطــالشأما  العامة... النظافة ىــعلة ــوالمحافظ

والعرق  ونــاللمثل  ةــالوراثيات ــالصفعلى  ةــوالمبنيرأي، ــوالدة ــالعقي
فمرفوضة تماما. 
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ل اخلام�س سالف�

أة يف الإ�سالمااملر

عليها.  الناس اهلل خلق التي البشرية الفطرة-بتعاليمه- مــالاإلسيعزز  
يف  التخصص نــمنوع  اكــهنليكون  اــوإناثورا ــذكاس ــالناهلل  قــخلد ــلق

بعضا. بعضهما لــليكمثم  ا،ــعنهاء تغنــالسايمكن ال يةــأساسمجاالت 
الموجب  والتيار اليوم، يؤلفان اللذين والنهار الليل ذلك يف يشبهان وهما 
يف  الحركة أو الحياة تبعث التي الكهربائية الطاقة يؤلفان اللذين البــوالس

كثير من الجمادات.
وذلك لوكهن،ــسعلى  وغلبتها العاطفة حرارة اإلناث به اهلل زّميومما  

ِ أرجاء يف حركتها حرية تقيد التي لقةالخيف  ةــبالرقاألنثى  تميز إلى ةــإضاف
تتميز  وتعالى بحانهــسالخالق  وجعلها الرجل. مع فيها شــتعيالتي  ةــالبيئ

ولتكون الرجل، دةــحامتصاص  على ادرةــقلتكون  ق،ــالاألخيف  ةــالرقب
عناءه،  يهــوتنسهمومه  عنه فتخفف الالزم يــالنفسالمأوى  له توفر جذابة 

استعدادا وأكثر ناعمة مخلوقة فهي .لصغارالرتبية ومناسبة حنونة لتكونو
والمكونات الصفات وهذه اآلخرين. عادــإسبيل ــسيف  هاــبنفسللتضحية  

التجارب أثبتت فقد مجتمع. أو سعيدة أسرة أي عنها تغنيــتسال  البشرية 
وأكثر  الصعبة، النفسية األوضاع احتمال على قدرة أكثر المرأة أن العلمية 

استعدادا للشفاء من الصدمات النفسية. 
تتيح  التي ونةــبالخشمتصفا  لــالرجخلق  اهلل فإن رى،ــأخجهة  نــوم

الوقت.  حيث نــومالموقع  حيث نــمأكرب  احةــمسيف  التجول فرصة هــل
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يتعرض قد يــالتالمخاطر  نــمه ــنفسحماية  على مياــجسأقدر  لــفالرج
تكوينه  على يغلب كما داء.ــلالعتعرضة  أقل ذلك ويجعله ان،ــاإلنسلها  

بعض  ظهور مثل داث،ــاألحمن  كثير أمام اتــالثبعلى  أقدر أنه يــالنفس
ارتياد على رؤــيجفهو  ولهذا، مفاجئة. ورةــبصالحيوانات  أو راتــالحش

مما  أكرب وبسالمة بجسارة بالمخاطر، محفوفة أو موحشة أو مأهولة مواقع 
كونة ــالمسالبيئة  أرجاء يف يتحرك أن وبأمان يجرؤ وهو للمرأة. متاح وــه

والموحشة، حتى يف الساعات المتأخرة من الليل أكثر من المرأة. 
فإن  المرأة أو الرجل زــتميالتي  الصفات عن نتحدث عندما اــوعموم

مجاالت يف لــالرجز ــربيحيث  تثنائية،ــاساالت ــحوجود  يــينفال  ذاــه
اختصاص المرأة وتربز المرأة يف مجاالت اختصاص الرجل. 

يف  للرجل اويةــمسالمرأة  جعل مــالاإلسأن  يلي فيما معنا يتضحــوس
مكانة أعلى اــوجعلهقرنا،  رــعشأربعة  لــبقاألمور  من رــكثييف  ةــاألهمي

حقوقها  من راــكثيتمنحها  فلم ريةــالبشريعات ــالتشأما  ور.األمض ــبعيف  
تحصل  لم حقوقا مــالاإلسمنحها  كما ي.ــالماضرن ــالقيف  إال يةــاألساس

 مثل إعفائها من المسؤولية المالية تجاه األسرة.ُعليها بعد

ما مكانة المرأة في مقابل مكانة الرجل؟

العامة القاعدة خالف على للتدليل هبا البعض تدلــيسنصوص  هناك 
بالليل،  ارــالنهعالقة  بهــتشالتي  والمرأة، الرجل نــبيالطبيعة  ةــالعالقيف  

حيث االختالف يف الطبيعة مع التكافؤ يف األهمية.
قول  السياق من تجريده بسبب النص فهم يف الخطأ على النماذج ومن 
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َرَثْكَأَّنُكُتيِرُأيِِّنإَفَنْقَّدَصَتِءاَسِّنلاَرَشْعَماَي»لم ــوسعليه  اهلل صلى الرسول 
ِِِ . َ��يرشَعْالَنْرُفْكَتَوَنْعَّاللَنْرثْكُت: َالَق؟هللاَ��ولُسَراَيَِمبَون:َ ْلُقَف. ِارَّالنِلْهَأ

ِِِِِِ .َ ّنُاكَدِْحإْنمِمِازَحْالِلُجَّالرِّبُللَبَهْذَأٍيندَوٍلْقَعاتَصاقَنْنمُتْيَأَر��ا  َم
ِِِِِِ َلْثمةَأْرَمْالُةَادَ��هَشَسْيَلَأال:ََق؟هللاَ��ولُسَراَيَانلْقَعَواَنيندُانَصْقُنا َمَوَنْلُق

ِِِِِِِ اَِذإَسْيَلَأا. َهلْقَعِانَصْقُنْ��نمكلَذَفال:َ َقى.َلَبَنْلُق؟ ِلُجَّالرةَادَ��هَشفْصن
)1(.«اِِِِِ َهيندِانَصْقُنْنمكلَذَ: فَالَى. قَلَ: بَنْلُم؟ْ قُصَتْمَلَوِّلَصُتْمَلْتَاضَح

وسلم عليه اهلل صلى الرسول ويريد عيد يوم كان اليوم أن هو السياقف
حقائق على يرتكز بقول لمداعبتهن طيبة مناسبة فهي التصدق. على حثهن 
واإلعفاء  الرجل، شهادة بنصف األمور بعض يف هادهتنــشأن  هي: جزئية 

وجاءت أخر. امــأيإلى  رمضان ومــصوتأجيل  قضاء، دونــبالصالة  نــم
على  قادرات ولكن ودين، عقل ناقص��ات أي ذم، صيغة يف مدحا ةــالدعاب

 .التحكم يف عقول الرجال األشداء
الرجال  عدد من أكرب عددهن ألن طبيعي فذلك النار أهل أكثر كن إذاو
نكران  يف بالمبالغة يرــالعشيكفرن  كوهنن وأما أخرى. عوامل إلى ةــإضاف

الخير فهي طبيعة الزمة لإلنسان العاطفي. 
مكانة  مقابل يف- مــالاإلسيف  – المرأة مكانة فإن العموم وجه ىــوعل

الرجل تقع يف فئات ثالث: 
مــالاإلسجعل  لقد ل.ــالرجع ــمرأة ــلمااــفيهاوى ــتتساالت ــح- أ

)2(لم.ــوسه ــعلياهلل  ىــصلول ــالرسال ــقاــكمال، ــالرجقائق ــشاء ــلنسا

 صحيح البخاري: الحيض. )1(
 الرتمذي: الطهارة. )2(



تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات 88

        

           

   
           
             
        
           
         
  

                         

 

 
 
 
 
 
 

تعالى:  يقول حيث ض،ــبععلى  بعضهم أوصياء اءــوالنسالرجال  وجعل 
 ڳ ڳ ڳڳگ گ گگکژ

 ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻںژ  ى:ــتعالويقول  )1(ژ...ڱڱ
)2( .ژۓ ۓ ے ےھھ ھ ھہ ہہہ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈژ  ى:ــتعالول ــويق
 ڱڱڳ ڳ ڳ ڳگگ گگ

 ۀ ۀ ڻڻژ  ى:ــتعالول ــويق )3(ژ ڱ 
 ھھ  ھ ہ ہ ہہ 

ۓۓے ےھ
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

وي )4( لــِّحمُ.ژۅۋۋ ٴۇۈ ۈۆۆ 
من  وحواء آدم روجــلخبة ــبالنسفقط  ؤوليةــالمسنصف  المرأة مــالاإلس

القرار ألن كــذليف  ىــربالكؤولية ــلمساالرجل لــِّحمُويل، ــب)5(ة.ــلجنا
)6(النهائي يف يده.

وق حقاإلسالم  جعل لقد الرجل. على المرأة فيها تميزت حاالت- ب 

 .71 سورة التوبة: )1(
 .32 سورة النساء: )2(
 .97 سورة النحل: )3(
 .35رة األحزاب: وس )4(
 .36 سورة البقرة: )5(
 .121 سورة طه: )6(
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مثال لسعودية،العربيةالمملكةاويف )1(األب.وق حقمن  أعظم اإلسالم يف األم 
ومايوأربعين خمسا األدنى- حدها–إجازة  وميلحكاوظفينلمام نظانح يم
النفاس، مدة عن ويلنبالحديثايف ورد لذيالتقديراعلى اعتمادا دة،ــواللل

وفاة عند المرأة عدة مقدار على ءاــوبن )2(وية.نــلساإجازهتا لىإإضافة  لكوذ
ليواحوظفين لمامنظايمنحها  )3( لكريمالقرآنايف عليها لمنصوصااــزوجه

كما مماثل. حق للرجال يسلووية. نــالسإجازهتا  غير خاصة إجازة ومية ــمائ
من وأعفاها ال.ــلرجادون لحريراســولبلذهب ابلبس  مــالاإلسلها  محــس

شهر.والدة أكثر من لحيض وبعد اللشهر أسبوعا أثناء الصالة يف اا
لم  فضال نــلرتبيتهم ــالاإلسجعل  فقد ذلك ىــعلاألمر  رــيقتصم ــول

ُنوُكَياَل » لمــوسه ــعلياهلل  صلى ولــالرسيقول  ثــحيور، ــللذكه ــجعلي
ٍٍََِِِِِِ.» )4( َةَّنَجْلاَلَخَدال إَّنهْيَلإُن��سْحُيَفتاَوَخأُثاَلَثْوأتاَنَبُثاَلَثْمُكدََحأل

)5(«.ِهِلَْهأِلْمُكُرْيَخْمُكُرْيَخ»وسلم:  عليه اهلل صلى ولــالرسيقول  وكذلك 

فيجعل اإلحسان إلى الزوجة معيارا لدرجة خيرية الرجل. 
فهل نقول بأن اإلسالم يمارس التمييز العنصري ضد الرجل؟ 

يف ةــلرئاسام ــالاإلسجعل  لقد ومزايا. صالحيات لــالرجح ــمن – ج
األنثى،  عن ؤوالــمسيكون  عندما اإلرث، يف نصيبه وزاد للرجل رةــاألس

 انظر مثال: البخاري: األدب. )1(
 الرتمذي، الطهارة. )2(
 .234 سورة البقرة: )3(
مذي: الرب والصلة. الرت )4(
ب. الرتمذي: المناق )5(
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ذلك مقابل ويف ور.ــاألمبعض  يف رأةــالمهادة ــشضعف  هادتهــشوجعل  
أسرته عن مسئوال الرجل جعل حيث منها، المرأة أعفى مسؤوليات له ّحم

ماليا، يف حدود المصاريف األساسية، وجعله الحارس لها.
وجعل  كثيرة ياءــأشيف  متماثلين يجعلهما مــالاإلسأن  نالحظ وهكذا 

النهار  اواةــمسليس  اــبينهمم ــالاإلساوى ــيسوهبذا  ميزات. منهما كلــل
عدم  ويف األهمية، يف ارــبالنهالليل  اواةــمسولكن  بالليل، والليل ارــبالنه

النهار عن تغنيــيسال  الكامل اليوم أن كما عنهما، المثالية الحياة تغناءــسا
أو الليل. 

مــالاإلسبين  التفريق ينبغي فإنه مــالاإلسعن  نتحدث عندما وعموما 
مية،ــالاإلسالتعاليم  عن تنحرف كثيرا قد التي لمينــالمستطبيقات  وبين 

بحقها  طالبتأن  لمةــالمسللمرأة  رــمختلفان. وخييئان ــشألهنما  وذلك 
المفهوم بــحسالرجل،  عــماواة ــبالمسالمطالبة  من دالــبم،ــالاإلسيف 

التي الفطرية الحقوق نــمكثيرا  تفقدهاــساواة ــالمسألن  وذلك لعلماين،ا
يؤكدها اإلسالم. 

بالمساواة المنادون هبا يتغنى التي الفرنسية الثورة نصوص راجعنا ولو 
لوجدنا  العلمانية الديمقراطية ومنها الدول من كثير اتيرــودسالواقعية  غير 

لها مــالاإلسضمنها  التي األمور، من كثير يف رأةــالمبحق  تعرتف لم اــأهن
ب ــفحسهذا  ليس األخيرة. القرون يف إال ا،ــقرنر ــعشأربعة  من أكثر منذ 

المالية ؤوليةــالمسمن  إعفائها لــمثُبعدلها  تمنحها مــلحقوق  هناك لــب
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 )1(الخاصة بأسرهتا وباستقاللها ماديا بصورة تامة.

ما  على الحصول يف ةــالعاقللمة ــالمسترغب  الحقائق هذه بعد لــفه
منحها  التي واالمتيازات الحقوق عن وتتنازل الغربية المرأة عليه صلتح

لها اإلسالم؟ 

ما مكانة المرأة في النشاط السياسي؟

يف  المرأة وضع بيان عند ا،ــعنهالحديث  بقــسالتي  الفطرية للصفات 
اآلخر. عن تميزه صفات والمرأة الرجل نــملكل  أنه معنا تبين م،ــالاإلس

– الغالب يف – تجعله الرجل اــهبيتميز  التي الصفات أن واضحا داــبا ــمك
صالحية  تجمع ةــالواليهذه  كانت إذا يماــوالسالكربى،  للوالية حــأصل

اختلف يف دــفقاألخرى  ا الوالياتــوأم )2(والتنفيذ.اء ــاد والقضــاالجته
القضاء،  فيها: اختلفوا التي المجاالت هذه ومن المسلمين. فقهاء بعضها 
المنكر( نــعي ــوالنهروف ــبالمعر ــلألممية ــالرسة ــ)الوظيفبة ــوالحس

والوظائف اإلدارية األخرى.
المسؤولية.  لتحمل مؤهلة المرأة يجعل اإلسالم أن المؤكد من ولكن 

ْنَعٌلوُئ��ْسَمْمُكُّلُكَوٍعاَرْمُكُّلُك » ول:ــيقلم ــوسعليه  اهلل صلى ولــالرسف
ِِِِِِِِِِ ٌولُ��ئْسَمَوُهَوهلْهَأيفٍاعَرُلُجَّالرَو،هتَّيعَرْنَعٌولُ��ئْسَمَوٍاعَرُامَمإْلا.هتَّيعَر

1787يف  صدر ذيــالاألمريكي  تورــالدسمثال  وانظر ؛4-5ص  انــاإلنسوق ــحقي، ــالدواليب )1(
صراحة االنتخاب حق المرأة منح يتم ولم األحرار البيض على نةَللمواطالكامل  الحق ويقتصر 

 الدستورية. التجربة؛ انظر دورين، 1920 يف عام إال
امرأة: عليهم ملكوا لفرساأن هلقيل عندما لمــوسه عليهلل اصلى للنبي تعليق لىإذلك تندــويس )2(

ِ على يدل ال لقولاهذا بأن لبعضاويعلق (.لمغازيالبخاري:)ا ”ًةَأَرْماُمُهَرْمَأاْوَّلَوٌمْوَقَحلْفُيْنَل
لسالم. ه الصالة واه، عليوئتصدقت نبلفارس. وقد لما سيحدث  ؤتنبلكنه لمرأة ولية اوم تتحري
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ِِِِِِِِ ْمُكُّلُكَا...وَهتَّيعَرْنَعٌةَولُ��ئْسَمَوا َهِجْوَزتْيَبيفٌةَياعَرُةَأْرَمْالَو،هتَّيعَرْ��نَع
ٌِِِ)1( .«هتَّيعَرْنَعولُئْسَمَوٍاعَر

رسول أخذ فقد للمرأة. المتميزة ورةــالمشيهمل  لم مــالاإلسأن  كما 
اهلل  رضي لمةــسأم  زوجته ورةــمشالوحي  عليه ينزل الذي نــالعالميرب  

عدم عن راــتعبياإلحرام،  لــبحأمره  تنفيذ هــأصحابرفض  اــعندما، ــعنه
لمين.ــالمستضطهد  كانت التي قريش مع مــالالساتفاقية  يف بفقرة القناعة 
وال إليها قريش من يسلم من إعادة المسلمين على بأن تقول الفقرة وكانت 

المؤمنين أم عليه ارتــأشفقد  لمين.ــالمسمن  إليها يهرب من قريش ترد 
ارت ــأشما  اهلل ولــرسففعل  يكلمهم. أن دون إحرامه حل يف هو يبدأ بأن 

 )2(عليه، فبادر الجميع إلى فعل ذلك.

لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل أحيانا؟ 

 پ پپپ ٻ ٻٻٻٱژ  ى:ــلتعاول ــقي
 کک ک کڑڑ ژ ژڈ ...ڀ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گگ
 )3(ژ .ڱڱ

فرق وهناك ة.ــمؤجلمالية  تــالبمعامللمتعاملين  امــعاد ــإرشة ــاآلي
أصحاب هبا وصىُيالتي والشهادة القاضي يعتمدها قد التي هادةــالشبين  

شروطه  بفرض الواقع يقوم األولى الحالة ففي العقود. إبرام عند الحقوق 

: الجمعة. صحيح البخاري )1(
 .3:295لمعاد، جابن القيم، زاد ا )2(
؛ وانظر مثال تفسير ابن كثير. 282 سورة البقرة: )3(
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وإن القضايا بعض يف بــالقريهادة ــشرفض  مثل هادة،ــالشعلى  الخاصة 
كان رجال مع قبول شهادة المرأة األجنبية.  

على  رافــاإلشؤولية ــمسجعل  دــقمــالاإلسأن  ذلك ىــإلاف ــويض
الصفات  ببــبسرة ــاألسيف  ةــالرئاسله  فكانت الرجل عاتق على رةــاألس

لقول يكون أن الطبيعي نــومللمرأة.  تتوفر ولم له توفرت يــالتة ــلخاصا
الرئيس فرأي الديمقراطية. مــالنظيف  حتى أكرب وزن رأيهموؤولين ــلمسا

نصفين  إلى األصوات تنقسم عندما معهم هو الذي للنصف مرجحا يعترب 
يف القضية المحددة.

الرجل كان إليها ارةــاإلشبقت ــسالتي  الفطرية االختالفات ضوء ويف 
وكان القضايا، من كثير يف هادةــللشوأصلح  عة،ــالواسبالبيئة  إحاطة أكثر 

ترتتب قد لتياالشهادات  حالة يف للخطر تعرضا وأقل أكرب، وزن لشهادته 
عليها مخاطر.

هادةــلشاوية ــمسلمرأة اهادة ــشفيها  ــربتعترى ــأخاالت ــمجاك ــوهن
واتعلملمين ــلمساأن ذلك ومثال كربى. أهمية ذات قضايا ويف )1(لــلرجا

لم.ــوسعليه  هللاصلى ولــلرساوجاتزطريق  عن دينهم ورأمن ــمرا ــكثي
لشهادةفافيها.  يشهد أن للرجل يمكن ال اإلناث وراتبعتتعلق  ورأموهناك  

ليست لمسألةفاللرجال.  لنسبةبالحال اوكذلك لمرأة،اعلى  مقتصرة فيها 
محددة. لح يف قضية مسألة أقل شأنا أو أعظم شأنا ولكن األص

أربع  زوجته فتقسم الزنى بتهمة زوجته إدانة ليثبت مرات أربع الزوج يقسم 6-9. النور: سورة )1(
مرات لتدفع عن نفسها هذه التهمة. 
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المحاكم،  من كثيرا نجد ولهذا األطفال. لرعاية أصلح المرأة أن اــكم
يف األم إلى األطفال حضانة لــتجعالالديني،  النظام ذات الدول يف ىــتح
إن  نقول: هلفمثال(  األمريكية المتحدة )الواليات األبوين. انفصال الةح
أن  أو المرأة؟ مع اواةــالمسمن  ويحرمه الرجل حقوق يهضم النظام ذاــه

اإلسالم يحرم المرأة من المساواة مع الرجل؟ 
األطفال  ةــلرعايأصلح  األم إن ول:ــنقن ــولكذلك،  ولــنقال  ا.ــطبع

الصغار من الرجل، والرجل أقدر على الشهادة يف كثير من القضايا. 

 أحيانا؟لماذا ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل 

ؤوليةــمسيجعل  مــالاإلسفإن  ابقةــالسالفطرية  الحقائق من اــنطالقا
بةــبالنسأو  وأوالده هــلزوجتبة ــبالنسواء ــسالرجل،  ىــعلالعيش  رــتوفي

أخواته أو العمل على القادرين غير إخوته أو العمل عن العاجزين لوالديه 
المرأة  مسؤولية من ذلك يجعل ولم لهن. عائل ال الاليت المتزوجات غير 

حتى تجاه والديها ومن يعوالن من الصغار.
المفروضة  ماله زكاة يدفع أن للمسلم مثال: يجيز ال اإلسالم فإن لهذا، 

من  حاجتهم مــيكفيهأن  األصل ألن وذلك أوالده، أو هــزوجتى ــإله ــعلي
دفعها يجوز ال زكاةــفالالتصدق.  ابــبمن وليس بالواجب، امــالقياب ــب

إما المصارف ذهــوهغيرها.  يف صرفها وزــيجال  ددةــمحارف ــمصيف  إال 
مصالح  تحقق أو تحقينــالمسلبعض  مؤقتة أو دائمة شبه حاجة دــتسأهنا  

 ۀ ڻ ڻڻژ  ول:ــيقوتعالى  بحانهــسفاهلل  ا.ــعلي
ے ھ ھ ھھہ ہہہۀ
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)1( .ژ ۆ ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ ۓۓے 
الزواج وعقب زواجــالقبل  جمعتها التي بممتلكاهتا رأةــالموتحتفظ  

الخاصة. لهاأمواإلدارة  زوجها تستأجر أن تطيعــوتسبل  مستقلة. بصورة 
الزواج قبل تقلةــالمسالقانونية  خصيتهاــبشاالحتفاظ  مــالاإلسلها  وكفل 
الزواج بعد وهي أبيها؛ أسرة إلى تنتسب الزواج قبل فالمرأة الزواج. وبعد 

المجتمعات  من كثير يف الشائع هو كما الزواج، بعد لقبها يتغير وال كذلك. 
أو  العرف ويلزمها زواج،ــالقبل  أبيها لقب تأخذ حيث ماديا، رةــالمتحض

أبيها  رةــأسمن  تنتقل »ملكيتها« وكأن الزواج، بعد زوجها بــبلقون ــالقان
إلى أسرة زوجها بعد الزواج. 

يف الزيادة أن لوجدنا اءــالنسسورة  من رةــعشالحادية  اآلية تأملنا لوو
المباشرة ؤوليةــالمسانعدمت  فإذا والنفع. ؤوليةــبالمسمرهونة  الميراث 

 ڳڳڳگ گ گ ژ يقول: تعالى اهللــفتنعدم.  الزيادة فإن 

 ہ ہہۀ ۀڻڻ ڻڻ ںں ڱڱڱ ڱڳ

 ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ےھھھ ھہ

ى ېې ېېۉۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆۆۇۇ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائى
)2(  .ژ ىئ  يئ  جب ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ ىئېئ 

ذكورا  الورثة: بقية كــرتويشوالدها  مال نصف ترث وحيدةالة ــفاالبن

(  .60( سورة التوبة: )1(
 .11سورة النساء:  )2(
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بقية  كــرتويشوالدهما  مال ثلثي االبنتان ترث أو اآلخر، النصف يف وإناثا 
الورثة يف الثلث. 

فاإلرث تحدده درجة القرابة المرتبطة بدرجة المسؤولية.
ينبغي ال بل المادي. للدخل الوحيد المصدر ليس عموما- – واإلرث 

ذكورا الناس اهلل قــخلفقد  كلية. انــاإلنسعليه  يعتمد دراــمصون ــيكأن  
رّووفاين، ــاإلنسالمجتمع  إليها اجــيحتات بمميزمنهم  كال زــّوميا، ــوإناث
ؤوليته ــمسفأوكل  العاجز وأما الذايت. بــالكسوفرص  العقل منهما لكل 

القادرين  دخل يف اــنصيبله  فجعل ع.ــالمجتميف  األصحاء األعضاء ىــإل
منهم وسماه الزكاة المفروضة وحث على التصدق عليه أيضا. 

من كــفذلاإلرث  يف اواةــبالمسرأة ــالمت ــطالبإن ــفرب ــالغيف  اــأم
ويحق  األسرة. تجاه الرجل لمسؤولية مساوية ؤوليتهاــمسمادامت  حقها، 

المطلقين  وةرــثم ــتقسالوضعية  القوانين من كثيرا أن يماــسوالذلك  اــله
المرأة تكون وربما الزوجين. انفصال عند والمرأة، الرجل بين اويــبالتس

قريب، من مالها ورثت قد أهنا أو الثروة تلك جمع يف أكرب جهدا بذلت قد 
ولم يسهم زوجها يف جمعه بأي شكل من األشكال.  

ما القاعدة في زواج المرأة وطالقها؟

حاالت وهناك أمر، بولي إال زوجــتتال  المرأة أن مــالاإلسيف  األصل 
وال هي. تختاره وكيل بواسطة أو نفسها يجتزوالفقهاء  فيها يجيز ستثنائيةا

عليها يصرف الزواج قبل األنثى ألن أمرها ولي بموافقة إال المرأة زوجــتت
ليصرف  أمرها ولي إلي عادت الزواج فشل وإذا ابنها؛ أو أخوها أو والدها 
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يضطر  أوالده على رفــالصرفض  أو الزوج عجز وإذا جديد. نــما ــعليه
ولي أمرها إلى تأمين معيشة أوالدها أيضا وتربيتهم.

تتزوج عندما المرأة ألن لــالرجيد  يف مــالاإلسجعله  فقد الطالق أما 
عن مسؤول وهو يئا.ــشله  تدفع وال لها مهر بدفع الرجل مــالاإلسيكلف  
كنها ــسبتأمين  يقوم الذي وــوهذلك.  عن ؤولةــمست ــليسوبيتها  تأثيث 

إذا عالجها ىــإلإضافة  ةــالالزمالحدود  يف هاــوملبسرهبا ــومشا ــومأكله
الزوجية  الحياة لتــفشإذا  حتى أوالدها على يصرف الذي وهو مرضت. 

وافرتقا.
يحتاج  الدولة يف الحكومة مثل رتهــأسيف  الزوج أن ذلك إلى ويضاف 

حتى رةــألسابمصلحة يضر من عقوبة ةــصالحيومنها  صالحيات، ىــلإ
من يخلوا أن يمكن ال صالح حكم امــنظفأي  ئولياته.ــمسأداء  من يتمكن 
رب  صالحية من كان ولهذا ا.ــلهتحقين ــالمسعلى  تطبق للعقوبة، أنظمة 

ليس  ولكن ق.ــالالطقبل  أخيرة يلةــكوسبالضرب  وــولالتأديب  رةــاألس
يتعارض  الذي الضرب أو الوجه على ربــكالضمهانة  فيه الذي ربــالض

الواحدة،  رةــاألسأفراد  بين بالفطرة والرحمة المودة نــماهلل  جعله ما عــم
 )1(وخاصة بين الزوجين.

الجهات  ىــوإلأهلها  ىــإلللتظلم  ةــالفرصة ــالزوجم ــالاإلسح ــومن
لتقصير الطالق ىــعلالحصول  حق ومنحها المحكمين ىــوإلمية، ــالرس

زوجها  من طالقها شراء إمكاهنا يف أن كما الزوجية. واجبات أداء يف الزوج 

ي. صيني، الخطاب اإلسالم )1(
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إذا كانت ال ترغب فيه، بإعادة المهر وتعويضه عن تكاليف الزواج مثال. 
 والرجل )1(اهلل.ى ــإلالحالل  أبغض قــالالطة أخرى، فإن ــومن زاوي

يتحمل  وألنه رأةــبالممقارنة  ةــالعقالنيعليها  بــيغلالتي  طبيعته مــبحك
يف  – فإنه الطالق دــبعحتى  األوالد مصاريف لــويتحمالزواج  فــتكالي

الغالب - أكثر حرصا على استمرار الحياة الزوجية. 

لماذا ال يمكن للمسلمة الزواج من غير المسلم؟

محــيسال  هأنأيضا  لمرأةاوقحقى ــعلم ــالاإلسحرص  أمثلة من لــلع
م يحرم اإلسالفإن  لهذاوديانتها.  ماحرتاه دينه يلزمال  رجال تتزوج أن للمرأة 

وديةليهايتزوج بأن للمسلم ويسمح م.لمسلاغير من لزواجالمسلمةاعلى 
 ۅ ۋۋٴۇ ۈ ۈۆژ  ى:ــلتعاول ــيقث ــحية، ــلنصرانياأو  

ەئەئ  ائ ائ ىىې ې ې ې ۉ ۉۅ
ېئېئ ېئ ۈئۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ

تثناءــاسأن  لصريحةاوصلنصامن حــواضلوا )2(ژ ...ىئ ىئىئ
لكتابيةبالمسلم ازواج على مقتصر لمسلميناوغير لمسلمينابين لتزاوجا

لسببين رئيسين: لنا هي  لحكمة يف ذلك كما يظهروا )3(فقط.
بصيغها  اإلسالم يعرتف التي االتــالرسمن  والنصرانية اليهودية –1

عدد  يف ورد اــكمالعام  بمعناه م«ــال»اإلسم ــاستحت  وتندرج ة،ــاألصلي

ق. اوود: الطالأبو د )1(
 .5ائدة: الم سورة مثال: )2(
لخطاب اإلسالمي. صيني، ا )3(
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ابقينــالسهلل اأنبياء باحرتام ملزم لمــالمسفالزوج  )1(القرآنية.اآليات  نــم
وفقا ملزم، غير فهو المسلم غير الزوج وأما والمسيحية، لليهودية بالنسبة 
رسالة  إنكاره معناه بدينه التزامه إن بل اإلسالم، نبي باحرتام دينه، لتعاليم 

محمد صلى اهلل عليه وسلم.
من بالزواج لمــللمسمح ــيسال  مــالاإلسأن  الحقيقة هذه يؤكد ومما 

فتكون  الالدينية أو الوثنية يقر ال دينه ألن وذلك لها، دين ال التي أو الوثنية 
زوجته عرضة لظلمه لها أو لعدم احرتامه لها.

 - اواة ــوالمستقالل ــاالسمنها  ا،ــحقوقة ــللزوجم ــالاإلسن ــضم 2
أما التغيير. لــيقبال  رباين، دين وهو ا.ــهبلم ــالمسالزوج  وألزم ة،ــلواقعيا

فيها  تــليسديانته  أن أو الديني، هــأنإما  فهو لمــالمسغير  للزوج بةــبالنس
الخاصة  ريعاتــالتشوتخضع  حقوقها، للزوجة ظــتحفملزمة  ريعاتــتش

وقد يخطئه، دــوقالحق  يصيب دــقالذي  األغلبية رأيــلرأة ــالموق ــبحق
التي العلمانية الدول يف المرأة حقوق إلى ينظر ومن الزمان. تغير مع يتغير 

وتعديالت  كثيرة تناقضات يرى األغلبية لتصويت التشريعات فيها تخضع 
مستمرة. 

من وكرامتها الضياع من المرأة حقوق حماية على حريص مــالاإلسف
يعارض ال فإنه المسلمة المرأة حقوق على اإلسالم يحرص وإذ هتان. أن 

على حرصا لمين،ــبالمسزواج ــالمن  ناثهاإتــمنعإذا  رىــاألخان ــألديا

وانظرالقاضي  ؛90، 7س: ــيون؛ 67عمران:  آل ؛132-133، 128رة: ــالبقورة ــسمثال:  رــانظ )1(
حيث يورد أكثر من عشرين آية يف هذا المعنى. 
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مصالحهن من وجهة نظر ديانتهن. 

لماذا يسمح اإلسالم بتعدد الزوجات؟

ولكن  زوجات، أربع إلى بالزواج للرجل يســمح اإلسالم أن صحيح
ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژ تعالــى: يقول بينهــن. العدل عليه يشــرتط

العدل  أن تعالى اهلل ويؤكد )1( ڳ...ژ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک 
ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ تعالى: قوله يف الكامل مســتحيل

 )2( ...ژ. ڃچ  چ  چ  چ  ڇ ڃ 
وهو ســلبية. نظرة للرجال اإلذن هــذا إلــى النســاء من كثير نظر لقــد

بعد،  يتزوجن لــم الاليت لإلناث ربانية منحــة التأمل وعند األمــر يف واقــع
لألسباب التالية: 

الذكور. عــدد أضعاف العالم يف اإلنــاث عدد أن المالحــظ مــن – 1
امرأة  رجل لكل كان إذا يتزوجن لن اإلناث من كبيرا جزءا أن يعني وهــذا
الغالب  يف النســاء أعمار بأن تفيد التــي الحقيقة إغفــال مع حتى واحــدة،

أطول من أعمار الرجال. 
أضعاف.  أربعة األنثى زواج فرصة من تزيــد الربانية المنحة - هــذه 2 
يتزوج ال الرجل كان إذا مثال واحدة، للزواج فرصتها تكــون أن من فبدال

للرجل  ســمحنا إذا أضعــاف أربعة إلــى ترتفــع فرصتهــا فــإن إال واحــدة
األنثى، إليها احتاجت إذا موجودة فرصة هي وعموما، أربع. من بالــزواج

.3 سورة النساء: )1(
.129 سورة النساء: )2(
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وال يجربها اإلسالم على االستفادة منها.

وفرصة والمالية األدبية حقوقها لها ألخريات، شريكة زوجة كوهنا–3
رغباهتا  إشباع من خير وهو البتة. زواج ال من خير األمومة غريزة باعــإلش

األدبية الحقوق نــمكثير  من الحرمان مع روعةــمشغير  بطريقة يةــالجنس
مالية مسؤوليات تحمل أو األمومة غريزة باعــإشمن  والحرمان والمالية، 

هذا إلى وإضافة حياهتا. تنغيص يف سببا تكون أو تطيقها ال قد كبيرة وأدبية 
تغالل ــلالسعرضة  أكثر يجعلهاــسالفطرة  ترفضه الذي لوكــالسهذا  فإن 

حتى  ءقاــوالشالغالب،  يف والمذلة للمهانة ةــعرضوأكثر  الرجل قبل نــم
يف الدنيا. 

نظرة التعدد ىــإلينظرن  أن يــالطبيعفمن  للمتزوجات بةــبالنسا ــأمو
يرين حكيمات هناك أن بيد واألنانية. الفطرية الغيرة بحكم وذلك سلبية، 

فطر التي الخير حب غريزة باعــإلشوفرصة  األجر بــلكسفرصة  ذلك يف 
اهلل الناس عليها. لهذا، ال يمانعن من مشاركة غيرهن يف أزواجهن.  

ال التي المجتمعات يف خاصة وء،ــالسهبذا  تــليسعموما  ألةــوالمس
غير  امرأة تغريه أو تعجبه قد الرجل ألن وذلك اإلسالمي، الحجاب تطبق 

المتزوجة  فيمنح التعدد أما ليتزوجها. زوجته طالق إلى فيضطر ةــمتزوج
فرصة االحتفاظ بزوجها.

من  أكثر تتزوج أن للمرأة اإلسالم يسمح ال ولماذا المرأة تتساءل وقد 
ولكن  وجيه. أنه ةــوهلألول  الذهن إلى يتبادر ؤالــسوهو  واحد؟ لــرج

عن ؤولــلمسااألب  لها يضمنــسهذا  هلفذلك؟  يف رأةــالممصلحة  اــم
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وتحتمي  النوائب يف به تعتد الذي الرجل لها سيضمن هذا وهل أوالدها؟
كرب  أو مرض بسبب عاجزة تصبح عندما خاصة تحتاجه، عندما وتجده به

سن؟ 
الرجال  بتعدد فالسماح ال. هي: األسئلة هذه على الواقعية اإلجابة إن
ترتتب  التي األعباء من للهروب للرجــال طيبة فرصة هي الواحدة للمــرأة
األوالد،  مســتقبل ضياع أســباب من ســبب وهي الجنســية. العالقة على

وغير ذلك مما ترفضه المرأة العاقلة. 

ما موقف اإلسالم من قيادة المرأة للسيارة؟ 

بين المتقن التفاعــل من ينطلق الصائب الحكــم أن مبدأ مــن انطالقــا
من  المرأة يمنــع ال اإلســالم بأن القول نســتطيع فإننا والواقع النصــوص
التي  بالبيئة مرهون الغالب يف فاألمر ذلك. على يحثها وال قيادة الســيارة،
إلى تميل مثال اإلسالمية المجتمعات بعض يف فالمرأة المرأة. فيها تعيش

أهنا  أي شــرعا، عليها المفروض الحجاب من األقصى الحد أن تســتخدم
يف المســلمين علماء بعض رأي ذلك يف متبعــة وجهها، تغطي أن تفضــل

تعود  قد البيئات هــذه مثل يف والمجتمع الرأي. يف بالتعدد تســمح مســألة
أن  للمرأة الخير مــن البيئة هذه مثل ويف أفــراده. على ويفرضه ذلك علــى
وهذا  بنفسها. هي الســيارة تقود أن من بدال وُتخدم غيرها، يقود الســيارة
ســائق لديهم يكون أن يحبون الناس من فكثير الطبيعــي. الميل مع يتفــق

تكلفهم  ال الميزة هــذه دامت ما هبم، الســيارة يقود خاص شــبه أو خاص
مبالغ كبيرة. 
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فيها اءــالنسمعظم  تفضل بيئة يف تعيش لمةــالمسالمرأة  كانت إذا اــمأ
آخرين، سلمينمعلماء  برأي آخذين الحجاب، من األدنى الحد استخدام 

وتغطية  اترةــالسمة ــالمحتشالمالبس  ســلبمع  ن،ــوجوههفن ــيكشأي  
ذلك  يف ترى ال فيها تعيش التي والبيئة عورة، تعترب التي واألجزاء رأســال

المجتمعات هذه يف وحتى هن.ــبأنفسرات ياــالسقيادة  يمكنهن فإنه اــًبأس
فإن الكثيرات يفضلن التمتع برفاهية وجود سائق خاص يسوق عنهن. 

لماذا الحجاب للمرأة؟ 

»غير  ولــوأقللمرأة؟  ابــالحجاذا ــولماءل ــتتسلمة ــالمسغير  لــعل
ليس يئاــشعليها  يوجب ال اهلل بأن وتؤمن تدرك لمةــالمسألن  لمة«ــالمس

ينظر قد نعم، أوامره. تمتثل لم إذا لعقابه عرضة ستكون وأهنا لها، خير فيه 
واقعية نظرة إليها ينظر أن واألولى سلبية، نظرة المرأة حجاب إلى لبعضا

لتظهر له إيجابيته بالنسبة للمرأة خاصة.
عن جزئيا يعوضها خاصة، مهابة المرأة يعطي اإلسالمي الحجاب إن 

له تتعرض قد الذي األذى من حمايتها يف فيسهم ورقتها، مهاــجسضعف  
عتربُيعموما فالحجاب طبيعي، وهذا ا.عليهالتجرأ  وأقلها المتحجبة غير 

الثياب،  نظافة لــمثالمتعددة،  كالــاألشذات  يةــالنفسالحواجز  من نوعا 
تخدام ــاسأو  الفاخرة ياءــاألشواقتناء  ا،ــمظهرهن ــوحسترتيبها  نــوحس

الغالب- يف – زــالحواجذه ــفهحارس  أو كرتيرــستخدام ــاسأو  ائقــالس
ضد الحماية من شيئا له وتوفر يستعملها، من على المهابة من شيئا تضفي 

منها  االستفادة على المجتمع يف العالية المكانة ذوو يحرص ولهذا األذى. 
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أو  العسكري الزي استخدام أسباب أحد هو هذا ولعل هبا. أو االســتمتاع
الرسمي عموما.

دينا  بصفته واإلســالم الواقعية. الحقيقة هذه ينكر أحدا أن وال أعتقــد
على ويعمل بل يهمله وال الكماليات، إلــى البشــري بالميل يعرتف عمليا

اإلنسان  ُتنســي بحيث فيه، المبالغة يكره أنه بيد الخير. ســبل يف تســخيره
الجوهرية  الصفــات أن والســيما األصل، هــي الجوهريــة أن الصفــات
التقوى، الصفــات هذه فمن الكتســابه. الشــخصي المجهود إلى تحتــاج

أما  األداء. يف العاليــة والمهارة والعلــم العالية، واألخالق واإلخــالص،
الوراثة  طريق عن عليها الحصول فيمكن المظهرية أو التكميلية ا لصفــات

أو المنحة أو االستعارة. 
وعندما الحجاب مع حتى جذابة بطبيعتها األنثى أن ذلك إلى يضــاف

يف  قوهتا مصــادر من كبيرا جــزءا تفقد جاذبيتها عناصــر كل عــن تكشــف
جذب األزواج، وليس المعجبين الذين يريدون االستمتاع بالمجان. 
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ل ال�ساد�س سالف�

 الإرهاب العدوائي والعنفص الإ�سالم يرف�

»العنف«  بين الفكر ابــوأربيين ــالسياسالقادة  كبار من كثير رقــيفال 
violence اب« ــ»اإلرعن ــوبيterrorism ،اب ــواإلرعف ــالعنن ــوبي

العدواين وبين العنف واإلرعاب الضروري. 
ة ــاألجنبية ــللكلمة ــترجماب ــاإلرهس ــولياب« ــ»اإلرعول ــوأق

terrorisms ،القرآن  يف تقاهتاــومشب« ــ»الرهة ــكلمل ــأصألن  كــوذل
تكون  أن اــعليهويغلب  ديدةــشت ــليسالخوف  من درجة يــتعنم ــالكري

اآلخرين  يف انــاإلنسيحدثه  وقد محدد، يءــشتجاه  حرتامباالة ــممزوج
من درجة يــهالتي  )2(ب«ــ»الرعة ــكلمعن  فــوتختل )1(رهم.ــشاء ــالتق

لآلخرين عقوبة اإلنسان يحدثه وقد والهلع، الفزع وتعني شديدة الخوف 
مجهولة  أو محددة غير أو مقصودة غير ألسباب يقع ما وكثيرا لظلمهم، أو 

)3(تماما.

تخدام ــيعني اسفالعنف  ف واإلرهاب.ــالعنبين  واضح رقــفوهناك  
تخدام ــواسدي ــالجسوالتعذيب  رب،ــالضل: ــمثة ــعنيفة ــماديائل ــسو

أهداف  لتحقيق أو آراء، أو معتقدات أو اســإحسعن  للتعبير ح...ــالالس
عامة أو خاصة. 

 .90؛ األنبياء: 32؛ القصص: 154 األعراف ؛40 انظر اآليات: سورة البقرة: )1(
2زاب: ــاألحورة ــ؛س18الكهف:  ؛12ال: ــاألنف؛ 151ران:ــعمآل  ورةــسات: ــاآلير ــانظ )2( ؛6

 .2الحشر:  
 انظر مثال: ابن منظور، البستاين. )3(
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بالوســائل يكونان قد ألهنما أشــمل فهما واإلرعــاب اإلرهاب وأمــا
اإلشارات  أو االستفزاز بالحركات مثل: العنيفة غير بالوســائل أو العنيفة
واإلرهاب  اإلرعاب فمن بالكالم. أو يذبحــه( أن يريد وكأنه عليه )يشــير
النووية...  األســلحة باســتخدام والتهديد االقتصادي، بالحصار التهديــد
قرار  ضد التصويت أو الفيتو حق اســتخدام واإلرعاب اإلرهاب ويشــمل
حملة  وشــن القذف مثل باطلة هتمــة ببث يكونــان وقد المعتــدي. يديــن

أو إلثارة الحقد ضده. إعالمية جائرة لتشويه سمعة المستهدف 
يقتالهنا ولكن الفور علــى الضحية واإلرعاب اإلرهاب يقتل ال وقــد

موتا  موهتا إلى يؤديان أي طويلة، ومعاناة عذاب بعد الطويل، المدى على
بطيئا، وذلك بتعريضها للتشرد وللجوع…

وال  محضا شــرا ليســا العربية يف اإلرهــاب واإلرعــاب أن ويالحــظ
ويمكن  للشر. أو للخير تتحيزان ال وســيلتان فهما ذاهتما. يف محضا خيرا
يمكن  كما المظلوم؛ ولنصرة الباطــل ولدفع الحق إلحقاق اســتخدامهما
وأموالهم  الناس ممتلكات ولســلب الربيء المسالم لظلم اســتخدامهما
وبعبارة  أراضيهــم. على واالســتيالء حقوقهــم من وتجريدهــم بالباطــل
العدواين،  اإلرعــاب: أو اإلرهاب من نوعين بيــن التمييز يمكننا أخــرى،
يف  الدفاعي، ولكــن بضوابط، يلتــزم ال بأنه العــدواين والدفاعي. ويتســم

الغالب، يلتزم بالفطرة أو بالقوانين. 
الدنيا يف الحيــاة أن اإللهيــة الرســاالت أصحاب عند المعلــوم ومــن

الحياة  يف المكافأة يســتحق الذي الصالح بين يميز اختبــار عن عبارة هــي
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األبدية،  الحياة يف العقوبة تحقــيسالذي  الطالح أو خاصة، بصفة األبدية، 
وبين لــالباطوأصحاب  قــالحاب ــأصحبين  راعــوالصة. ــخاصة ــبصف

القرآن  يف تعالى اهلل يقول إذ االختبار، هذا ألوان من لون والمظلوم الظالم 
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹژ  م:ــلكريا

 ڇڇچچچچڃڃڃ  ڃ ڄ ڄڄ
)1( .ژڇڍ

يقعان وربما فيهما، لمتسبباقصد بدون واإلرعاب اإلرهاب يقع وقد 
ببــيسما  فعل عن وقفيتلم وذلك  لىإه تنبيهتم  إذا أما أراده. ما بخالف 

لمتعمد.اإلرهاب أو اإلرعاب فإهنما يأخذان حكم اإلرهاب واإلرعاب ا
الدنيا  يف أو واآلخرة الدنيا يف الشامل مالسالإلى  يدعو مــالاإلسوألن  

واإلرعاب  اإلرهاب تخدامــاسيحرم  فإنه الدين، يف المختلفين نــبيط ــفق
اإلنكار،  دــأشذلك  وينكر باتا. تحريما عليهم دوانــوالعاآلخرين  مــلظل

إرعابا  أو إرهابا هــكونمن  التأكد دــبعالرادعة،  بالعقوبة اــعليهمب ــويعاق
عدوانيا وظلما. 

يف ةــلعقوبارــحصل ــتكفط ــبضوابتخدامهما ــاسم ــالاإلسز ــويجي
ولرد النفس عن للدفاع وذلك الالزم، الحد تتجاوز ال ثــوبحيالمعتدي  
دفع يف لهم حيلة ال الذين الضعفة والسيما المظلومين، ولنصرة االعتداء 

»القتال  أو )2(الجهاد«»بم ــالاإلسيف  يسمى ما وهذا هم.ــأنفسعن  الظلم 

 .40 سورة الحج: )1(
موجود  لشيئ المقاومة على تدل أهنا يدرك فإنه بالعربية ومشتقاهتا »الجهاد« كلمة يف يتأمل ومن )2(

 .5-3:9 وليس على المبادرة هبجوم. وانظر مثال ابن القيم ص ج مسبقا،
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المسالمين.  عن الظلم ورفع االعتداء دفع إلى يهدف الذي اهلل« يف ســبيل
ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ تعالــى: اهلل ي قــول
ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ 
الحديث يف تعالــى ويقــول ژ. )1( ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ 
ًما ُمَحرَّ َبْينَُكْم َوَجَعْلُتُه َنْفِس��ي َعَلى الظُّْلَم ْمُت َحرَّ إِنِّي ِعَباِدي »َيا القدســي:

غير  عن دفاعا المســلمون يجاهد أن غريبا يكن لم ولهذا َتَظاَلُموا«.)2( اَل ف َ
المسلمين من رعاياهم )أهل الذمة( أي األقلية غير المسلمة.)3(

للدفاع  ولكن للعدوان ليس اإلسالم يف »الجهاد« فإن أخرى، وبعبارة
الديمقراطية  الــدول يف الوضعيــة القوانيــن جميع تقــره الــذي المشــروع
الجيوش  تكويــن على الدول جميــع حرصت بموجبها والتــي وغيرهــا،

القوية، وتطوير األسلحة المدمرة. 
اإلرهاب يســتخدمون مــن أن نجد الواقــع يف يجــري ما وبمالحظــة

يؤيد  أو الظلم، ويدفع الحــق يؤيد قد الذي الواســع بمعناهما واإلرعــاب
الباطل ويسند العدوان ثالث فئات رئيسة، هي: 

بالحياة يؤمن أكان سواء للعدوان ضوابط بدون يســتخدمهما من – 1
األنظمة  ويخالف البشــرية، الفطرة يخالــف فهو هبا. يؤمــن ال أم األبديــة

البشرية، ويخالف التعاليم الربانية بما يف ذلك تعاليم اإلسالم. 
عن للدفاع فطريــة- بضوابط اإلمــكان -قــدر يســتخدمهما مــن – 2

.75 النساء: سورة )1( 
الرب والصلة. صحيح مسلم: )2(

بن قدامة المقدسي؛ بن تيمية الحراين. الشيرازي؛ الحنفي. )3( 
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يف بالحياة نــيؤموال  اء،ــالضعفمن  اءــاألبريعن  الظلم عــلدفأو  ســالنف
عليها.الناس  اهلل فطر التي السليمة الفطرة بدافع ذلك يفعل ولكن اآلخرة، 

للدفاع- وشرعية فطرية بضوابط اإلمكان قدر- يستخدمهما من –3
له  بأن مؤمن وــوهالضعفاء،  من اءــاألبريعن  الظلم عــلدفأو  النفس نــع

بالمكافأة  ومدفوع رةــبالفطمدفوع  فهو األبدية، الحياة يف ةــعظيمأة ــمكاف
العظيمة يف الحياة األبدية فيحرص عليها.

وذلك ه،ــبنفسللتضحية  تعداداــواسجرأة  أكثر األخير هذا فإن ولهذا 
ذاهتا.  يف دفاهوليست  وسيلة، سوى ليست له بةــبالنسالدنيوية  الحياة ألن 
هبا  يقوم التي هاديةــاالستشالجهادية  العمليات يف ببــالسهو  هذا لــولع

البعض دفاعا عن مقدساهتم أو أراضيهم، أو عن المظلومين منهم. 
باختالف تختلف االنتحارية العمليات إلى اإلسالم نظرة فإن عموماو

الفقهاء، وتنقسم آراءهم بين رأيين رئيسين: 
ت ــوليسالحق  عن للدفاع دامت ما عليها ويحث بعضهم يجيزها 1. 

األنظمة  جميع يف ريةــالبشوالقوانين  ق.ــحبغير  اآلخرين ىــعلداء ــلالعت
نظرها، يف المشروعة الحرب يف االستبسال على الجندي تحث يةــلسياسا

وإن أدى ذلك إلى التضحية بحياته.
ويعترب بيده. نفسه انــاإلنسقتل  من نوعا باعتبارها البعض يحرمها 2. 

جزءا  الموت وليس أكرب، فيه الحياة احتمال ألن مختلفا يئاــشاالستبسال  
من نية المستبسل يف الغالب. 

األبرياء  ضد تخدامهاــاسمن  يحذر مــالاإلسفإن  العموم وجه ىــوعل
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الســن كبار مثل الحــرب، حالة يف حتــى قتلهم اإلســالم يجيــز ال ا لذيــن
أو اإلرعاب يف حالة مشــاركتهم يف إال واألطفال والمســالمين، والنســاء

اإلرهاب العدواين. 

كيف نفرق بين اإلرعاب العدواني والدفاعي؟

المعتِدي  يســتعملهما قــد واإلرعاب اإلرهــاب أن معنــا اتضــح لقــد
الظالم  بين ُنميِّــز كيف والســؤال )المظلوم(. عليــه والمعتــدى )الظالــم(
باآلخرين  الظلم وإيقاع للعدوان يســتخدمهما من وبين منهما، والمظلوم
المظلومين؟  عــن للدفاع أو النفــس عن الظلــم لدفع يســتخدمهما ومــن

الجواب هو:
هو: الضروري واإلرهاب العدواين اإلرهاب بين الجوهري المعيار إن

هو  فالبادئ اآلخر؟ ضد اإلرعاب أو اإلرهاب باستخدام بدأ الذي من
اإلرعاب  يســتخدم الذي هو والمدافع العدواين، اإلرعاب يمارس الــذي

الدفاعي.
من  حكم يف أيضا فهو المعنوي أو المادي بالتأييد الظالم يساعد ومن
من  حكم يف أيضا فهو المظلــوم يســاعد ومن العدواين، اإلرعاب يمارس

يمارس اإلرعاب الدفاعي. 
الحاالت، جميــع يف البادئ تحديــد الســهولة من ليس أنه وصحيــح

من  الرغم علــى وذلك الحــاالت، من كثير يف جــدا واضح األمــر ولكــن
ســند  من أقوى ســند له أو قوة أكثر يكون قد الذي الظالم الطرف مكابــرة

المظلوم. 
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آخر،  بمعيار عليه رفــالتعفيمكن  البادئ، ةــمعرفتعذر  حالة يف اــوأم
المنصفين  المحكمين قرار يرفض ومن ما.بينهاإلصالح  نحاول أن وــهو

ڱ  ڱڳژ  تعالى: اهلل ولــيقإذ  لما،ــمسكان  وإن الظالم هو ــربيعت
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻں ں ڱڱ

 ۆ ۇ ۇڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےےھ ھ ھ ھہ
)1(  .ژۆ 

نعاقب أن وهو آخر اــلونيأخذان  قد العدواين ابــواإلرعاب ــواإلره
بتهمة شعبا أو الناس من مجموعة نعاقب أن أو التهمة، ثبوت بدون إنسانا 

أن ينبغي وبةفالعقبتاتا.  ذلك زــيجيال  مــالواإلسصغيرة.  فئة ضد موجهة 
ثبوت  بعد بالمنطق ةــالمقبولالحدود  أو روعة،ــالمشدود ــالحدى ــتتعال  

أو الباغي رــبتغيتتغير  ال ة،ــثابتالعقوبة  طبيعة ونــتكأن  يــوينبغة. ــالتهم
إذا نةِّوليصديقا،  ليس أو اــضعيفالظالم  كان إذا يةــقاستكون  فال الظالم. 

ثبات  يحتم فاإلنصاف ة.ــمصلحمنه  نرجو أو صديقا أو اــقويم ــالظالكان  
األحوال.  عــجمييف  طــبالقسيأمرنا  تعالىوبحانه ــسفاهلل  دود.ــالحذه ــه
ۓے ے ھھھ ھ ہہژ  ى:ــتعالول ــيق

ۋٴۇ ۈ ۈ ۆۆۇۇ ڭ ڭ ڭڭۓ
)2(  .ژ ۉ  ې  ې  ې  ې ۉ ۅۅۋ 

إلى  بينــالمنتسبعض  فإن ةــالواضحالتعاليم  ذهــهمن  مــالرغى ــعلو

 .9 الحجرات: ورةس )1(
 .8 سورة المائدة: )2(
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أو اإلرهــاب ويســتخدمون التعاليــم هــذه عــن يخرجــون قــد اإلســالم
على  مواطنيها تربي الــدول جميع ألن طبيعي وهذا العــدواين. اإلرعــاب
نقول  فهل بالمجرمين. تمتلــئ ســجون لديها هذا ومع الصحيح الســلوك
يف  وورد اإلجــرام؟ على أبناءها تربــي أهنا أو مجرمــة كلهــا إن الشــعوب
الواليات يف عــدواين »إرهاب« حادثــة 175 هناك أن أمريكيــة إحصائيــة

مسيحيون،  بمعظمها 1982-1996. وقام عامي بين األمريكية المتحدة
طبعا.  عدوانيون؟ »إرهابيون« المســيحيين جميع بأن نقول فهل يهود. ثم
على  صغيرة لمجموعــة الســلبية األعمال تعميــم العدالة مــن ال. فليــس

الجميع، أو حتى على األغلبية.
تنــادي  التــي الديمقراطيــة الــدول حكومــات بعــض قامــت وإذا 
فطردت الخالص الدينــي التطرف بدافــع قامت دولــة بالعدالة بمســاندة
النظم بأن القــول يمكن هل ومنازلهم، أراضيهــم من األصلييــن الســكان

بعض  قامت وإذا العــدواين؟ واإلرعــاب اإلرهــاب الديمقراطية تشــجع
بعض ضد حرب بشــن اإلرهاب محاربة تدعي التي الديمقراطية الــدول

على  القائمة الدولة مســاندة يف مســتمرة نفســه الوقت ويف الفقيرة، الدول
اإلرهاب العدواين، هل يمكن التعميم بأن الديمقراطية نظام منافق؟  

كيف يعالج اإلسالم اإلرهاب العدواني؟

رئيسة: طرق بثالث العدواين اإلرعاب أو اإلرهاب يعالج اإلسالم إن
الظلم  تحريــم علــى والتنشــئة الصغــر منــذ الصالحــة الرتبيــة – أوال

والعدوان ومدافعته، والدعوة إلى العدل واإلنصاف ومساندته. 
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إلى اإلرهاب أو اإلرعاب العدواين.  تؤدي التي ثانيا - إزالة األسباب 
باإلنصاف،  لــوالتعامدل، ــبالعم ــوالحكالحقوق،  ةــبحمايك ــذلم ــويت

عجبا وليس العادلة. العيش ائلــوسوتوفير  والتقوى، الرب على اونــوالتع
عنه،  اهلل يــرضالخطاب  بن رــعمم، ــالاإلسيف  الثاين ةــالخليفف ــيوقأن  
ناقة رقواــسعبيدا  يعفي وأن المجاعة، عام يف ارقــالسيد  قطع حد ذــتنفي

ودفع عهم، ِِّّيجوكان  هــألنيدهم ــسف ّعنبل،  جوعهم. دواــليسوذبحوها  
 ) 1(قيمة الناقة من بيت مال المسلمين، أي الميزانية العامة.

من البد إرعابي أو يــإرهاببعمل  يقوم من على الحكم إصدار لــفقب
وقد  إدانته. على ارــاالقتصمن  بدال وذلك وإزالتها، بابهــأسعلى  التعرف 

ضحيتها  يذهب دــقالتي  للمظلومين ةــاليائسوائية ــالعشالعمليات  ومــنل
ويذهب ونهيواجهذي ــالدواين ــالعاإلرهاب  لــونتجاهاألبرياء،  ضــعب

ضحيته آالف األبرياء.  
هبا، ينزل الذي لإلرهاب نــاآلخريالدول  أو الفئات بعض تلوم دــوق

لإلرهاب طبيعية فعل ردة هي هبا ينزل ما يكون فقد ذلك. أسباب وتتجاهل 
أو  تغاللهمــاسأو  اآلخرين حقد ىــعلأجيالها  ئةــبتنشهي  هــتمارسالذي  

مزيد يف الحل عن الدول هذه تبحث وقد للعدوان. تمرةــالمساندهتا ــبمس
يف  الذي الحل تتجاهل أو وتغفل الوقود من بمزيد هــوتغذيتاإلرهاب  من 

يدها، وهو إزالة األسباب التي هي مصدرها.
معلومات  على مبنية قرارات اتخاذ يف الدول حكام بعض رعــيتسوقد  

 .1:224لشافعي جمسند ا )1(
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يف القيــادات بعــض )مثال فيهــا القــوى مراكــز بتوفيرهــا تقــوم مغلوطــة
واألولى  أجنبية(. لدول عمالء أو الدفاع وزارة يف أو العامة، االستخبارات
بالتعرف  مثال الحقيقة، عــن التحري يف أكرب جهدا القــادة هؤالء أن يبــذل
بدال المصادر، من العريضة القاعدة أو المحايــدة المصادر تقوله ما علــى

قصد.  بغير أو بقصد مضللة تكون قد محدودة، مصادر على االقتصار من
على  للحصول الضغط من مختلفــة وســائل تتخذ المعادية القوى فبعض
لألخالق  المنافية الدنيئة الوسائل هذه ومن إجراءات. أو محددة قرارات
وتوريــط  بالمــال، واإلغــراء خاطئــة، بمعلومــات القــرار صنــاع تزويــد
النوادي  أنواع بعــض طريق عن حرجة أو مخزيــة مواقف يف المســؤولين
إلى  تنســبها جرائم وارتكاب بواســطتها، المســؤول هتديد ثم االجتماعية
أكاذيب  تأليف يف القرار صناع بعض تعمد استبعاد يعني ال وهذا أعدائها.

وهتم ضد اآلخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.  
القيادة تنوير يف الشــعب ومن المحددة الفئة يف العقالء دور يأيت وهنــا

أو  المتقن، والكيد المبيتــة بالمؤامرة ينخــدع قد الذي الشــعب تنوير ويف
الشــعب  إلقناع الحكام هؤالء يســتخدمها قد التي الســطحية بالمــربرات

بالقرارات المتناقضة وغير المنطقية.
بعد اإلدانة بأدلة دامغة وإجراءات  رادعة، ولكن عقوبات فرض – ثالثا
تطبق  التي فالعقوبات الشخصية. االعرتافات رفض للقاضي تسمح مشددة
تتجاوز  التي االنتقامية العقوبات أو التأكد، يف التهاون بســبب األبرياء على
االنتقامي. العشوائي اإلرهاب من مزيد إلى غالبا تؤدي المشروعة ا لحدود
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هل إنشاء مدارس القرآن يزرع الحقد والتطرف؟

م ــالللسدعوة  ابقةــالسات ــاالقتباسمن  اتضح كما الكريم رآنــالقإن  
حقوق  ألداء وةــودعواألبدية،  ةــالمؤقتالحياة  توىــمسوعلى  ي،ــالعالم

اآلخرين على الرغم من االختالف يف الدين. 
األخالقية بالمبادئ كــالتمسعلى  كاف مــبفهيقرؤه  لمن حث هــوفي

إليهم، والحرص واإلحسان بل التعامل مع الناس جميعا، وحسن لعاليةا
ال }الكريم:  رآنــالقيف  ىــتعالول ــيقواآلخرة.  اــالدنييف  عادهتمــسى ــعل

دياركم من مــيخرجوكولم  الدين يف مــيقاتلوكلم  الذين نــعاهلل  مــينهاك
عن اهلل ينهاكم إنما طين.ــالمقسيحب  اهلل إن إليهم، طواــوتقستربوهم  أن 

على إخراجكم  دياركم وظاهروا من وكمالدين وأخرجيف  قاتلوكم الذين 
)1(هم فأولئك هم الظالمون.ّأن تولوهم، ومن يتول

كانا  وإن الوالدين وحق الرحم حق أداء على حث الكريم رآنــالقويف  
 ٿ ٿٿٺٺ ٺ ٺژ  يقول: تعالى فاهلل لمين.ــمسغير 

 ڄڄ ڦ ڦ ڦڦڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹٿ 
 چ ڃڃڃڃژ  ى:ــتعاليقول  كــوكذل .ژڄ 

 ڎ ڎ ڌ ڌڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 ڳگگ گ گ کک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

 ۀ ڻ ڻ ڻڻں ں ڱ ڱ ڱڱڳ ڳڳ

 .8-9 سورة الممتحنة: )1(
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ژ.)1( ہ ہ ۀ

كرامة  على الحفاظ على اإلســالم حرص يؤكد ما الكريم ويف القــرآن
ال التي القوة على ويثني فيها، غرور ال التي العّزة على يحث وما اإلنسان،

اعتداء فيها على اآلخرين.
وســلم،  عليه اهلل صلى محمد النبي كفــاح تاريخ الكريــم ويف القــرآن
واالعتداء األذى علــى صرب وكيف دعوته أجــل من عادوه مــن وصفــات

النفس  عن بالدفاع له اهلل أذن ثم عاما. عشر ثالثة حوالي أتباعه وعلى عليه
ومعاملة المعتدين بالمثل، وحث على حسن االستعداد لذلك. 

والديانات العصبيات مختلف بين كثيرة حروب العالم يف جرت وقــد
أنواع  شتى المتحاربة األطراف فيها واســتخدمت والوحدات السياســية.
والذهني... والروحي النفســي والقهر والتدمير العنــف منها: اإلرهــاب،

عدوانية،  كانت إذا بالدوافــع العربة أن أو إرهابيــون؟ هؤالء جميع فهــل
أو دفاعية؟

وجيوش،  وأمنية عســكرية وأكاديميات مدارس لديها الدول وجميع
اآلالت  لهــذه الماهر االســتعمال على جنودهــا تدريب علــى وتحــرص
األكثر  هي العالم يف وتقنيــة ماديا المتطورة والــدول المدمرة. والوســائل
للشــعوب  تبيعها التي بالجملــة وهي األســلحة المدمرة تطوير يف تقدمــا
العالم  يف الجيوش أقــوى لديها بأن وتفاخر الــدول هذه وتعتز األخــرى.
فهل  تدميرا. األسلحة أكثر بتطوير تقوم متقدمة أبحاث مراكز تمتلك وأهنا

.68-55 14- 15؛ وانظر صيني، حقيقة العالقة ص لقمان: 8؛ سورة العنكبوت: )1(
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نقول بضرورة إلغاء المدارس والمؤسسات الحربية كلها؟ 
وهل العدواين؟ اإلرعاب أو اإلرهاب جعــتشالدول  هذه جميع وهل 

تشجع  دول هي ديدــشبحرص  كريةــالعسقواهتا  تنمي التي الدول جميع 
اإلرهاب واإلرعاب العدواين؟ 

إذا هــنفسعن  للدفاع تعدــيسأن  دــبال لــالعاقان ــفاإلنسال.  ع.ــبالطب
تمنح لوضعيةاأو  اإللهية منها سواء كلها والقوانين اعتداء. أو ظلما واجه 

اإلنسان حق الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين. 
يتضمن ألنه والتطرف الحقد زرعــيالكريم،  القرآن ســتدريكان  إذاو

فكذلك  عادوهم نــوماألوائل  لمينــالمسبين  الصراع قصص من زءاــج
تدريس نــمعوب ــالشجميع  نمنع فهل ا.ــجميعهاألمم  خــتاريس ــدريت

وبين  وبينها الداخلية ةــالطاحنالحروب  قصص من فيها اــممع  ا،ــتاريخه
العصبية وحرذي ــتغالدروس  هذه أن بحجة كــوذلاألخرى،  عوبــلشا

العالمية،  الحروب أحداث عن وــفديرطة ــوأشأفالم  هناك بل والتطرف؟ 
من المختلفة اتــالفئوبين  المختلفة عوبــلشابين  خيالية حروب نــعو

ألهنا الوثائقية مــالاألفهذه  منع يــينبغفهل  الواحد. دــالبليف  نــالمواطني
فيها،  اشرتكت التي الشعوب أو الدول بين والتطرف التعصب روح تغذي 

ويهــتشاألفضل  هل أو الواقع؟ يف جرت حقيقية أحداث عن تعرب أهنا عــم
الجميلة؟م واألحالالخيال  من أسس على الدولية العالقات وبناء لواقعا

ات ــالدياناب ــأصحد ــعنة ــالمقدسب ــالكتيف  وصــنصاك ــوهن
جع ــتشنصوصا  اعتبارها ألمكن ياقاهتا،ــسمن  تجريدها تم لو رى،ــاألخ
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بك أتى »متى القديــم العهد يف ذلــك ومثال العــدواين. »اإلرهاب« علــى
شــعوبا  وطرد لتملكها إليهــا داخل أنــت التي األرض إلــى إلهــك الــرب
إلهك  الرب ودفعهــم منك وأعظــم أكثر شــعوب ســبع أمامك من كثيــرة
عليهم  تشــفق وال عهدا لهم تقطع ال تحرمهــم. فإنك وضربتهــم أمامــك
وكل  األطفال. مــن ذكر كل اقتلوا »فاآلن أيضــا وفيه وال تصاهرهــم.«)1(
النســاء من األطفال جميع لكن اقتلوها. ذكر مضاجعة رجال عرفت امرأة

العهد  من ومثاله حيات.«)2(، لكم أبقوهن ذكر مضاجعة يعرفن لم اللوايت
إلى  هبم فأتوا عليهم أملك أن يريدوا لم الذين أؤلئك أعدائي »أما الجديد:

هنا واذبحوهم قدامي.« )3(
والعنف  »اإلرهــاب« تشــجع المقدســة الكتب هذه بــأن نقول فهــل

العدواين؟ وهل نلغي هذه النصوص من تلك الكتب؟
النصوص  هذه نســبة مصداقية درجة من الـتأكد من فالبد ال. بالطبع،
المناسبة. وسياقاهتا صراحتها درجة ضوء يف فهمها ثم العالمين، رب إلى

.18-10 :20 7: 1-2؛ سفر التثنية، القديم، التثنية، الكتاب المقدس: العهد )1(
.18-17 :31 العهد القديم، األعداد، الكتاب المقدس: )2( 

.27-26 :19 الكتاب المقدس: العهد الجديد، لوقا، )3( 
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ل ال�سابع سالف�

ريعة الإ�سالميةسالتطرف و تطبيق ال�

قد فما نسبي. أمر »التطرف« كلمة دلولمأن  يدرك العاقل اإلنسان إن 
فما  آخر. لشخص بالنسبة اعتداال يكون قد لشخص بةــبالنستطرفا  يكون 

التطرف ممفهويختلف  قد دةــالواحالدولة  يف وحتى التطرف؟ معيار وــه
العليا لمحكمةااــفيهعارضت  فرتة اءتــجفقد  آخر. زمن ىــإلزمن  نــم

باعتبارها  المتعمد للقاتل اإلعدام عقوبة األمريكية دةــالمتحالواليات  يف 
من كثير اــأجرهتي ــالتالتعديالت  ازتــفأجادت ــعم ــثة. ــمتطرفة ــقوبع
اإلعدام قوبةعكانت  فهل )1(دام.ــاإلععقوبة  تطبيق يف عــسللتولواليات ا

متطرفة ثم أصبحت غير متطرفة؟ 
ريعات ــالتشهذه  أن القوية باألدلة يعلم دام ما لم،ــالمسفإن  اــوعموم

اهلل  ألن جميعا، رــالبشاجتهادات  من صالحية أكثر أهنا يعتقد فهو ة،ــرباني
هو خالق البشر وهو أعلم بما يصلح لهم.

كثيرا أن الغربية النهضة رــعصيف  ريةــالبشالتجارب  بعض أثبتت وقد 
وأقدر انــاإلنسلحقوق  ومراعاة صالحا أكثر ميةــالاإلسريعات ــالتشمن  

عملنا  إذا والمتعارضة، المتعددة الحقوق بين األمثل التوازن تحقيق على 
هبا. ولهذا لم تتوان عن االستفادة منها.

أي  دينا، اإلسالم اختار قد لمةــمسدولة  يف أغلبيته أو عبــالشدام  وما 
عب ــالشأفراد  بين العالقات لتحديد الربانية والقوانين األنظمة ةــمجموع

US Department of Justice. )1( 
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تطبق  أن الشعب هذا حكومة فعلى األخرى الشعوب وبين بينهم أو نفسه،
التشريعات  اختيار فحق والعامة. الخاصة أفرادها حياة يف هذه الشــريعة،
أو المتحدة األمم هيئة يف عضو مستقل، شعب لكل مشروع حق المناسبة

قلنا  كما واحدة، وحــدة اإلســالمية التشــريعات أن ويالحظ عضوا. ليس
ولالنتقاء. سابقا، ليست قابلة للتجزئة 

لها حدد حيــث الجرائم، بعــض مع اإلســالم حزم من الرغم وعلــى
اإلدانة  تكون أن اشــرتط أنه إال فيها، التهاون يمكــن ال واضحة عقوبــات
بجديد  اإلســالم يأت ولم مشــددة. إجراءات حســب فيها شــك ال ثابتة،
من  جزء هــي متطرفة بأهنــا البعض يصمهــا التــي العقوبــات فهــذه فيهــا.
اليهود  عند المقدس الكتاب مثل المقدســة، الكتب يف الثابتة التشــريعات

والمسيحيين، وإن كانت بعض النظم الالدينية تعارض تطبيقها أحيانا.
أنظمة  من يخلوا أن يمكن ال صالح حكم نظام أي بأن عاقل يشك وال
الخاصة.  أو العامــة الحقوق انتهاك علــى يتجرأ من على تطبــق للعقوبــة،
عقوبات  ليســت اإلســالمي التشــريع يف »العقوبات« أن يالحظ وعمومــا
للرتبية  أو والتحذيــر للتخويــف أدوات هــي بل انتقــام( أو )جــزاء فعليــة
من  وللمجتمع للفــرد حماية وذلك والتطهير، للتعويــض أو والتهذيــب،

السلوك المنحرف عن الفطرة الذي يضر الفرد والمجتمع. 

متطرفة؟  هلتطبيقاتبعضالحكوماتاإلسالمية

ذلك  يف بما اإلسالمية التشــريعات تطبق التي اإلســالمية الحكومة إن
أخرى  حكومة أي مثل مثلهــا »متطرفة« البعض يعتربها التي التشــريعات
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تختار وعندما أغلبيتهم. أو شعبها ارتضاها التي ريعاتــالتشبتطبيق  تلتزم 
أو  بتطرفها القول فإن وشريعة عقيدة مــالاإلسدولة  أي يف عبــالشغالبية  

باعتدالها:
اإلسالم عن شيئا يعرف أكان سواء إنسان، أي تصور بحسب ليس –1

اإلنسانية  األخالق بمعيار- اإلنسان هذا أكان وسواء شيئا، عنه يعرف ال أم 
العامة- محافظا أم متحررا كل التحرر. 

اع ــبقف ــمختليف  ومــاليلمين« ــ»المسات ــتطبيقوء ــضيف  ســلي –2
األرض. 

الكريم،  رآنــالقنصوص  وءــضيف  يتم هــباعتدالأو  هــبتطرفم ــفالحك
العارفون لمينــالمسعلماء  منهما تنبطهــيسوما  الموثقة، ةــالنبوينة ــوالس

ميةــالاإلسالدول  جميع يف تطبيقه ريــيجوما  وله.ــرسنة ــوساهلل  بكتاب 
سرتاعي  الواعية اإلسالمية الحكومة أن المؤكد ومن .بالتهاونيتسم  اليوم 

فيها وتكثر ةــالعزلا ــفيهتحيل ــتسالتي  الراهنة روفــالظيف  اةــالحيع ــواق
يف الربانية التعاليم قــتطبييف  التهاون إلى لمــبالمستؤدي  التي المغريات 

مية ــالاإلسالحكومات  تطبيق ويتفاوت ه.أحوالجميع  يف أو أموره جميع 
الغالبية التزام درجة أو مــالباإلسالتزامها  درجة بحسب اإللهية ريعةــللش
التشريعات  على الخروج بحال يجوز ال أنه المؤكد من أنه بيد شعبها. من 

وما  ذلك من قريبا أو والداللة الثبوت قطعية دامت ما تجاهلها أو ةــالرباني
دامت شروط التطبيق متوفرة. 
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لماذا يقر اإلسالم عقوبة اإلعدام؟

ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ وتعالى:ژ ســبحانه اهلل يقول
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ 
بدون مربر المتعمــد القتل جرم عظــم وعــن ژ. )1( ۓ ۓ ے ے
پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ تعالــى: يقــول شــرعي
ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ 
الدولة طبقت فإذا ڤ...ژ.)2( ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ 
للحكومة فليس واجباهتا. بإحدى تقوم هي فإنما اإلعدام عقوبة اإلسالمية

أو  الشــعب اختارها التي التشــريعات تعطل أن حكومة أي أو اإلســالمية
أغلبيته. 

حق على حفاظــا اإلســالم فإن الســابقة، اآلية من مالحظ هــو وكمــا
على  ويحثه الحق صاحب يد يف محصورا العفو حق يجعل الحق صاحب
أن  بعد الحكم، تنفيذ قبيل الواقع يف العفو هذا يحصل ما وكثيرا العفــو. )3(

يكون القاتل قد تلقى درسا بليغا.  
يجوز ال إذ الشــعبي، أو الديمقراطي النظام يف حتــى العدل هو وهــذا

الســكان  أو اختارهتــا األغلبية التي التشــريعات غير تطبــق أن للحكومــة
المال  صاحــب إرغام صالحيــة الحكومــة تملــك ال وبالتأكيــد جميعــا.

.178 سورة البقرة: )1(
.32 سورة المائدة: )2(
.178 سورة البقرة: )3(
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المال  ومعه السارق على القبض إلقاء بعد ماله عن التنازل على المسروق 
المسروق. 

ديدة ــالشالعقوبة  ضرورة من ينطلق كان الدولي األمن مجلس لــولع
أفراد  قيام بتهمةبأكملها  دولة معاقبة أجاز اــعندمالجريمة  بنوع تليق يــالت

 2001ام ــعبتمرب ــس 11حادثة  يف المتهمينض ــبعاندهتم ــلمسأو  اــمنه
خفيت  مؤامرة بأهنا قاطعة أدلة رــلتوفللنقاش  تخضع هتمة وهي ة.ــميالدي

مجلس قرار ورنــقولو  حقيقتها. اءــربالخف ــالبشر،وكشمن  كثير ىــعل
التهمة ثبوت بعد المذنب، على تقتصر التي اإلعدام بعقوبة المذكور األمن 

كان األمن مجلس فقرار عدالة. أكثر اإلعدام ةــعقوبفإن  الدامغة، باألدلة 
آالف ضحيتها ذهب ولكن صغيرة، ةــفئأو  واحد خصــشهتمة  على مبنيا 

فقدوا أو احبجروا ــأصيبأو  تلواُقإما  فهم ن.ــالسوكبار  اءــوالنساألطفال  
مالجئهم يف عز الشتاء. 

األبرياء  ىــعلاالعتداء  لجريمة عــالناجالعالج  يــهاإلعدام  ةــعقوبف
العادلة ةــالمحاكمد ــبعالواحد  رمــالمجل ــقتار ــوخيد. ــالمتعمل ــبالقت

هو  روط مشددة،ــوشضوابط  ضوء يف المجتمع ينفذه والتثبت، والتحقق 
يقررها  مزاجية، بطريقة القتل ضحايا كثيرين أبرياء وقوع خيار من لــأفض

مجرم أو عصابة من المجرمين.
 ڭ ڭڭژ  بقوله: ةــالحقيقهذه  وتعالى بحانهــساهلل  ويؤكد 

ع-ــالواقيف –اصــفالقص )1(.ژ ۈ ۆ ۆ ۇۇ 

 .179 سورة البقرة: )1(
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على المعتدون المجرمون يتجرأ قد الذين األبرياء من لكثير الحياة يمنــح
عن  يتورعون ال ممن لكثير الحياة يمنح أيضا وهــو وعدوانا. ظلما قتلهم
مرات  يفكرون يجعلهــم فالقصاص اآلخرين. بقتــل غضبهم عن التعبيــر

قبل ارتكاب جريمتهم التي تنتهي عادة بإعدامهم. 
من والخوف الرعــب من األبرياء يحمي اإلســالم فإن العقوبة وهبــذه

حتى  – الدول معظــم تفعله ما تماما وهو المشــروع. غير للقتل التعــرض
الدولي.  الصعيد وعلى بل المحلي، المستوى على الديمقراطية- العلمانية
حق.  بدون اآلمنين ترويع وال المسالمين، قتل يبيح ال اإلسالم أن ب يد
االعتداء عــن جرما يقل ال المعتديــن مســاعدة أن يرى اإلســالم أن كمــا

الســالم  تحقيق على الحفــاظ يف التعــاون علــى يحث فاإلســالم ن فســه.
ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ژ وتعالــى: ســبحانه ويقول العالمي.

ژ.)1( ی  ی  ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ 

لماذا يقر اإلسالم عقوبة قطع يد السارق؟

ٿ ٺ ٺ ٺ ژ وتعالــى: ســبحانه اهلل يقول
الدولــة  طبقــت فــإذا ژ. )2( ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ 
فليس واجباهتا. بإحدى تقوم هي فإنما الســارق يد قطع عقوبة اإلسالمية

اختارها  التي التشــريعات تعطل أن حكومــة أي أو اإلســالمية للحكومــة
الشعب أو أغلبيته. 

.2 سورة المائدة: )1(
.38 سورة المائدة: )2(
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رــلعناصايف فــلمكلاوقــلمخلاأو انــاإلنسق ــحيــيحمم ــالاإلسإن  
لمالوالنفس، اوسالم: أمن يف يشيعه تجعلولسعادة اهلتكفل  التي األساسية 

ُاسَّالنا َهُّيَأاَي»لنحر: اميويف  وسلم هعليهلل اصلى ولــلرساقال  إذ لعرض،وا
ُّيَأَف: َالَق. ٌامَرَحٌدَلَبوا:ُالَقا؟  َذَهٍدَلَبُّيَأَف: َالَقام.ٌ  َرَحٌمْوَيوا:ُالَقا؟  َذَهٍمْوَيُّيَأ

ْمُكْيَلَعْمُكَاضَرْعَأَوْمُكَالَوْمَأَوْمُكَاءَمِدَِّنإَ: فَالَق. ٌامَرَحٌرْهَشوا: ُالَقا؟  َذَهٍرْهَش
ِِِِِ )1(.«اَذَهْمُِكرْهَي شا فَذَهْمُكدَلَي با فَذَهْمُكمْوَيةَمْرُحَكٌامَرَح

تحقــيسإصرار  ابقــوبسعمدا  ياءــاألشهذه  على االعتداء فإن ولهذا 
عملية أثناء يرتكب قد ارقــفالسارتكاهبا.  يف يفكر من تردع رادعة، عقوبة 
الرعب  تثير أيضا والسرقة السرقة. لعملية تيسيرا القتل جريمة أيضا السطو 

يف المجتمع، وقد تؤدي إلى حصول القتل دفاعا عن المال والنفس. 

لماذا يقر اإلسالم عقوبة جلد الزناة؟ 

ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀڀژ  وتعالى: بحانهــساهلل  يقول
ڄ ڄڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ 

الزناة لدجة ــعقوبمية ــالاإلسالدولة  تــطبقإذا ــف )2(ژ  ڃ ڄڄ
ريعات ــالتشتعطل  أن حكومة ألي فليس واجباهتا. بإحدى تقوم هي فإنما 

التي اختارها الشعب أو أغلبيته. 
بضوابط،  المنضبطة غير يةــالجنسالعالقات  لنتائج ةــبدراسقمنا  لوو

 صحيح البخاري: الحج. )1(
 .2 سورة النور: )2(
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من كثير ويف المعديــة األمراض مــن كثير يف كبير بقــدر تســهم لوجدناهــا
واالنخراط  التشرد، : مثل المجتمع، يواجهها التي االجتماعية المشكالت
بين  العالقة فساد ويف الجنين، قتل جريمة ارتكاب ويف اإلجرام، يف ســلك

األزواج وتفكك األسر... وغير ذلك.
تلبية  تكفل شرعية بضوابط الجنســية العالقة يقيد اإلســالم فإن ولهذا
التوازن  يختل فال ومسؤولياهتا. تبعاهتا تحمل مع ولكن الجنسية، الغريزة
األطفال  مــن األبرياء حقــوق والســيما الحقوق، وُتحفــظ يف المجتمــع،
العبء إلقاء دون برعايتهم، ملزمون هم من فيجدون لهم. حيلة ال الذيــن

والمرأة.  الرجــل الطرفــان فيه اســتمتع الذي الوقــت يف األم، علــى كلــه
ويتهرب  يحدث، لــم شــيئا وكأن يمضي الرجل أن الواقــع يف فالمالحــظ
فالنداءات  وحدها. المــرأة على كلها المســؤولية تقع ثم من المســؤولية،
إنما الحرة الجنســية العالقة بإباحة تنادي التي والتوصيات والتشــريعات

تنادي بشرعية استغالل الرجل للمرأة أسوأ استغالل. 
المشــكلة فإن واإلجهاض الحمــل موانع اســتخدام حالــة يف وحتــى

عندها،  األمومة غريزة إشباع من األنثى حرمان وهي أخرى. بصورة تظهر
هذا  ومن توازهنــا. واختالل األرض علــى البشــرية الحيــاة وعرقلة ســير
نتائج إلى يؤدي وهــذا تلقائيا. األمة يف الســن كبار نســبة ارتفاع االختالل

اجتماعية واقتصادية غير محمودة بالنسبة ألي أمة.
بسبب  القتل جريمة وقوع إلى تؤدي قد المشروعة غير العالقة أن كما

الغيرة الفطرية. 
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حفظ  على منه حرصا الجنسية للعالقة الضوابط يضع إنما مــالواإلس
وحرصا  الكريمة، الحياة حق لهم الذين األبرياء الــواألطفالمرأة  قوقح

على عدم هروب الرجل عديم اإلحساس من المسؤولية المشرتكة. 

ما الحقيقة في عقوبة الرجم للثيب الزاني؟ 

الرجم  الزنا ةــعقوبول ــحتثار  التي اؤالتــالتسبموضوع  قــيلحد ــق
للثيب الزاين والزانية. وهي مسألة فيها اختالف. 

اهلل صلى النبي عن ذلك لثبوت اــرجمهمحكم  ببقاء يقول من اكــفهن
)2(الغامديةورجم  )1(األسلمي  ماعز رجم هي الحاالت وهذه وسلم، عليه 

عليه  اهلل صلى الرسول لقول وكذلك )4(راحة ــشورجم  )3(الجهنية  ورجم 
ٍِ الخطاب ابن عمر ولــولق )5(«ُمْجَّالرَو��ةَائمُدْلَجِبِّيَِّالثبُ��بِّيَّالثَو»لم ــوس

)6(بعدم نسخ آية الرجم حكما وإن تم نسخها قراءة من القرآن الكريم.

للتطبيق منه أكثر والتخويف للردع حكم مــالرجبأن  يقول من وهناك 
التالية:لألدلة  وذلك نسخه، تم ثم شائعا، الزنا كان عندما اإلسالم بداية يف 

بل  هود،ــالشطة ــبواسم- ــالاإلسيف –الزنا  جريمة إثبات ةــصعوب 1. 
روط ــالشتوفير  بدون إثباهتا يحاول نــلمجلدة  ثمانين دــبالجلد ــالتهديو

 مسند األنصار، وباقي مسند المكيين. ابن ماجة: الحدود؛ أحمد، باقي )1(
 أحمد: باقي األنصار. )2(
مد: البصريين. أح )3(
أحمد: العشرة المبشرين بالجنة.  )4(
يح مسلم: الحدود. صح )5(
: الحدود. صحيح البخاري )6(
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الناس أمام نفســها تربئة ذلك منح الزوجة فرصة إلى يضاف المحددة.)1(
بمجرد القسم.)2(

كان  اســتثناء وبدون فيهــا الحد تطبيــق تم التــي الحــاالت  2. جميــع
بالنسبة فمثال تطبيقه. دفع جاهدا فيها يحاول وسلم عليه اهلل صلى الرسول

قومه  وسأل أيام، أو مرات أربع عنه انصرف بالزنا معرتفا جاء الذي لماعز
ألصحابه  وقال محرجة، بأســئلة االعرتاف عن يثنيه أن وحاول عقله، عن
للمرأة  وبالنســبة الرجم. عمليــة أثنــاء الهرب حــاول عندما تركتمــوه لــو
تعود  أن منها طلب حتى مرارا الحد عنها يدرأ أن حاول الحامل الغامديــة

بعد استكمال رضاعة صغيرها، أي بعد عامين.)3(
فإنه  هذا ومع إثنان، ولكــن واحد شــخص يرتكبها ال الزنا 3. جريمة
الحق  قد وسلم عليه اهلل صلى النبي أن المعنية الروايات ظل يف يثبت لم
الحالة  وهي واحــدة. حالة يف إال األشــكال من شــكل بأي اآلخر الطرف
رضت  وُعُُ بكرا، وكان بزوجته الزاين من ماليا تعويضا الزوج فيها أخذ ا لتي

قضية التعويض عليه صلى اهلل عليه وسلم.)4(
الرجم  نسخ أن يرجح )5( حكما ونسخها قراءة مثال الحبس آية 4. بقاء

قراءة دليل أيضا على نسخها حكما. 

.4 سورة النور: )1(
.9-6 سورة النور: )2(

أحمد: باقي األنصار. )3( 
صحيح البخاري: الصلح. )4( 

.15 سورة النساء: )5(
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الشديد  والتحذير الزجر إلى هتدف بيهةــشإسالمية  نصوص هناك 5. 
مة، ــوالمستوشمة ــوالواشالربا،  آكل ن:ــلعمثل  اتــالمخالفبعض  نــم

 )1(وليس القصد منها الدعاء بطردهم من رحمة اهلل.

أهنا يجد الزنا بجريمة الخاصة اإلسالمية العقوبات يتأمل من عموماو
بهــشبطريقة  يةــالجنسالعملية  يمارس فمن كبيرة. عناية عامالبالحق  تعنى 

الحقوق  على يتعدى ال بدقة وصفها هداءــشأربعة  تطيعــيسبحيث  علنية، 
العامة اآلداب ىــعلا ــأيضدى ــيتعن ــولكب، ــفحسارب ــلألقة ــالخاص

ويتحداها.  
لعقوبة« كأداة»لال ــمثالمحصن والمحصنة خير  زنا ة«ــ»عقوبلعل و
الخارج. من إلثباهتا مشددة قيودا اإلسالم وضع فقد وتحذير. شديدة زجر 

الدنيا يف نفسه ليطهر ذلك، وإثبات االعرتاف على ارتكبها من أصر إذا أما 
الرسول  يقول الفرصة. تحرمه ال فهي اآلخرة، يف العظيم األجر وليكسب 

االعرتاف  على رتــأصالتي  الجهنية ىــعلتعليقا  لمــوسعليه  اهلل ىــصل
ِِِ ِلْهَأْنمَنيعْبَسَنْيَبْتَمسُقْوَلًةَبْوَتْتَباَتْدَقَل » الحكم: عليها وطبق بالزنا

ََِِِِِِِِ.»)2( هَّللاَهسْفَنبْتَداَجْنأْنمَلَضْفأاًئْيَشَتْدَجَوْلَهَو.ْمُهْتَعسَوَلةَنيدَمْلا
تجعل  النظم الديمقراطية. فمثال يف العقوبات شديدة الزجر معروفةو

الطرق ةــارعقيف  ةــبالزباليرمي  نــمة ــعقوبة ــاألمريكيات ــالواليض ــعب
السريعة خاصة، خمسمائة دوالر، وإن كانت الزبالة مجرد علبة فارغة. 

 .24-25، حقيقة ص مثال: البخاري: البيوع. وانظر صيني )1(
 الرتمذي: الحدود. )2(
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هل يستحق القتل من يرتد عن اإلسالم؟

ولكن  الدين، يف إكــراه ال أنه هي العامة القاعدة فــإن القول كما ســبق
يف المســلمين مع ثم اهلل مــع يدخل فإنه اإلســالم اإلنســان يختــار عندمــا

صلى  النبي قول العلماء بعــض بّرر وهبذا الدنيوية. الحياة لمدى معاهــدة
اإلنســان  قبول ذلك ويشــبه فاقتلوه«.)1( دينه ب��دل »من وســلم: عليه اهلل
الضرائب  ودفع اإلجبــاري التجنيد مــن تبعاهتا وقبول دولة إلــى ا النتمــاء

وقبول حكم اإلعدام للمستحق يف ظل قوانينها. 
من ينقضه أن األطــراف ألحد يمكن وال ملزم، العقــد أو والمعاهــدة

عنده، حماية لحقوق جميع األطراف المرتبطة بالمعاهدة أو العقد.
الخروج  ولكن مطلقة، شــبه العقد يف الدخول عدم أو الدخول فحريــة
األخرى. ومن يتأمل يف الظروف التاريخية يجد  منه مقيد بحقوق األطراف
اليوم  هي كما ليســت السياســية الهوية فيه كانت وقت يف جاء النص هذا أن
مواطني  بين بدقــة التمييز معها يمكن ممــا ذلك، وغير منضبطة بســجالت
التي البارزة المكتســبة الهوية هي الدينية الهوية وكانــت المختلفة. الــدول
وكان  واحدة.)2( مدينة يف يعيشــون الذين الناس فئات بين هبا التمييز يمكــن
تقمص  والمسلمين لإلســالم المعادية الجماعات جواســيس على يســهل
لهذا. حد وضع من البد فكان بسهولة، منها والخروج اإلسالمية ا لشخصية
حقوقا تســتوجب النــاس من محــددة لمجموعــة المميــزة والهويــة

البخاري: الجهاد. )1( 
يف ليست ولكنها والديانات، القوميات متعددة الدستورية الدولة المدينة يف اإلســالم عرف لقد )2(

الراهنة المحددة. صورهتا 
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بالنسبة  هو كما استخدامها اءةــإسلإلنسان  ويمكن واجبات، توجبــوتس
أو  بالنظام ثــبالعبألحد  محــيسال  آخر نظام كأي مــالواإلسة. ــللمواطن

ڀژ  تعالى قوله يف ورد ما تغاللــاالسوء ــسومثال  استغالله. وءــسب
 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿٿ ٺٺ  ٺ ٺڀ 

مــالاإلسبيتظاهرون ودــاليهض ــبعكان  دــفق )1(.ژ ڤ  ڤ ڤ
إلغواء المؤمنين ولبث الفتنة بينهم.

من األخيرة بل األحدث النسخة هو اإلسالم أن ذلك إلى يضاف وقد 
وأما تطور. اإلسالم إلى المسيحي أو اليهودي وانتقال السماوية لرسائلا

تحول المسلم إلي اليهودية أو المسيحية فهو نكوص إلى الوراء.
النص. هذا تطبيق يف اختلفوا لمينــالمسفقهاء  فإن أخرى، زاوية ومن 

للتطبيق. منه أكثر تخويفا والوعيد للتهديد النص هذا أن إلى بعضهم فمال 
واالختالف )2(مثال،المرتدة  المرأة حكم يف االختالف منها بأدلة واستدلوا 

تمتد  بأهنا البعض قال فقد ضرورهتا. على االتفاق رغم االستتابة، مدة على 
 ڱ ڱ ڱ ڳڳژ  ى:ــوتعالبحانه ــسلقوله  العمر هناية ىــإل

ہہۀ ۀ ڻڻڻ  ڻں ںڱ

اهلل صلى الرسول لقول وكذلك)3(.ژ ھھھھہہ
َةَبْوَتُلَبْقَيَهللاَِّنإ»أيضا:  ولقوله )4(بخواتيمها«.األعمال  »إنما لمــوسعليه  


.72 سورة آل عمران: )1( 

مذي: الحدود. الرت )2(


.217 سورة البقرة: )3( 

.71-73 البخاري: الرقاق وانظر إسماعيل ص )4( 
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ُمْس��ِلٍم َقْتُل َيِحلُّ »اَل الشــريف الحديث يف وجاء ُيَغْرِغْر.«)1( َل��ْم َما ال َْعْب��ِد
َوَجلَّ َعزَّ اهللَ َفُيَحاِرُب ْس��اَلِم اإْلِ ِمَن َيْخُرُج ...ََرُجٌل َث��اَلِث: إِْحَدى فِ��ي إاِلَّ

الحديث  هذا يشــرتط أي اأْلَْرِض«، ِمَن ُينَْفى َأْو ُيَصلَُّب َأْو َفُيْقَتُل َوَرُس��وَلُه
أصحاب  يحتج ذلك وفــوق ورســوله. )2( اهلل يحارب أن الردة إلى إضافة
لكي  المخلوقات المكلفة، بموت ليعجل لم يأت اإلسالم بأن الرأي هذا

يحرمهم فرصة اإلسالم أو التوبة يف مرحلة من العمر متأخرة. 
هذه من بعباده أرحم »هلل وســلم عليه اهلل صلى النبي بقول ويســتدلون

النار  يف ابنها تطرح لن األم بأن الصحابة قول على تعليقا وذلك بولده��ا«،
توفير  على الرحمة نبي بحرص ويستدلون تطرحه.)3( ال أن إذا اســتطاعت
ثبت فقد قريــش. لمشــركي بعد تولد لــم التي لألجيــال اإلســالم فرصــة
اَل َوْحَدُه اهللَ َيْعُب��ُد من َأْصاَلبِِهْم م��ن اهلل ُيْخرَِج َأْن َأْرُج��و َبْل « أجــاب أنــه
عليهم  ُأْطبَِق َأْن ِشْئَت إن الجبال: ملك سأله عندما وذلك شيئا«، بِِه ي ُْشرُِك

؟)4( ا أْلَْخَشَبْيِن

أحمد: سند المكثرين من الصحابة. )1( 
النسائي: تحريم الدم. )2( 

.7154 مسلم: البخاري:5999، )3( 
ج3: 1180. البخاري، )4( 
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ةساخلال�
مهّعلما  عــجمييف  الواحد هلل ليمــالتسام، ــالعبمعناه  م،ــالاإلسي ــيعن

عليهم ل،ــوالرساألنبياء  خاتم محمد، إليه دعا ثم له،ــرسعلى  وأنزله آدم 
التشريعات مصداقية نقد الشائعة األخطاء ومن جميعا. مــالوالسالصالة  
المحدودة الوسائل ذات العقلية قدراتنا إلى باالستناد ومحاكمتها، الربانية 

)االعتماد النقلي المنهج على االعتماد واألصل واالستيعاب. اإلدراك يف 
والسنة، الكريم القرآن نصوص مصداقية تحديد يف الرواة( مصداقية على

ومن  العقل. إلى إضافة لبعض، اــبعضهالنصوص  يرــتفسعلى  واالعتماد 
خالل التعليقات على األسئلة المطروحة ظهر واضحا ما يلي:

المعتقدات ملــتشزاء، ــاألجة ــمرتابطة ــكاملدة ــوحم ــالاإلسً:أوال
وللتعامل  خالقهم، مع المخلوقات لــلتعامالالزمة  والقواعد اداتــوالعب
يف  للحياة ةــمزرعوى ــست ــليسالدنيا  والحياة المخلوقات. بين لــاألمث
بما  فالعربة الدنيا، يف يراــيسيئا ــشمنه  نحصد الدنيا يف نزرعه وما رة.ــاآلخ

نحصده يف الحياة اآلخرة األبدية. 
بإتقان. بتسجيله وأمر العالم يف سيجري ما األزل، منذ اهلل، علم :ثانيًا

المحدودة. الحواس أو كانــالمأو  الزمان قيد دهــيحال  مطلق، اهلل ُمــلفِع
أن اهلل حكم على العباد بما يفعلونه.وهذا هو القدر، وال يعني 

أو  مــالاإلسعلى  فعل العتداء اآلخرين ردة هو مــالاإلسيف  والجهاد 
مــالاإلسرفضوا  إذا اآلخرين، قتال يعني وال دينهم. أجل من لمينــالمس

ألنفسهم.  
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التعاون إلى تميل التي البشرية الفطرة تعزيز إلى اإلســالم يدعو ثالثًا:
على  أو واآلخرة الدنيا الحياة يف الســعادة لتحقيق عليه فيحث الناس، بين
التعاون  على ويحث نشره، اإلسالم يوجب ولهذا للجميع. الدنيا يف األقل

لتحقيق المصالح المشرتكة ويسخر الحوار وغيره لتنميته. 
األغلبية البشــرية: الفئــات مختلف حقــوق اإلســالم يراعي رابع��ًا:

تليق  متفاوتة بنسب ولكن الواحدة، السياسية الوحدة إطار داخل واألقلية
فيها  يتعذر التي العامة الشــؤون يف حقوقا األغلبية فيمنح فئة. كل بحجــم
والحقوق  العبادات مثل الفردية، الشؤون يف وأما لألقلية. يمنحها ال التعدد
العامة  المبادئ ظل يف المناسبة حقوقها المدنية فإن اإلسالم يمنح األقلية

للدستور الذي تقره األغلبية.  
أو أمور يف عليه مفضلة أو للرجل، معادلة اإلسالم يف المرأة خامس��ًا:

كل  طبيعة مع تتســق التي الحقوق نوع بحســب وذلك أخرى، يف منه أقل
والليل  النهار مثل اآلخر، أحدهما ويكمل ووظائفهما. واألنثى الذكر من

بالنسبة لليوم؛ وال يمكن االستغناء عن أيهما. 
:terrorismسادسًا: هناك نوعان من اإلرعاب أو اإلرهاب

له  باتا ويحدد تحريمــا اإلســالم يحرمه وإرعاب عدواين، 1( إرهاب
المعتدى  إليه يضطر ودفاعي، وقائي وإرعاب 2( إرهاب رادعة. عقوبات

عليه أو المظلوم، ويجعله اإلسالم ضروريا بقيود وبقدر الحاجة. 
مجتمع، إلى مجتمــع من يتغير نســبي التطرف كلمة مدلــول س��ابعا:

الصحيح  مدلوله يخضع ولهذا الواحــد. المجتمع يف زمن إلى زمن ومــن
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خصيةــالشتحيزاتنا  من تخلصنا ولو األغلبية. تختارها يــالتريعات ــللتش
أهنا  لنا التضح المعاش الواقع ظل يف ميةــالاإلسريعات ــالتشيف  تأملنا ثم 

طبيعية، بل متميزة، وليست غريبة كما تبدو ألول وهلة. 
ا ــوصالحا ــإتقانر ــأكثة ــالربانيم ــالاإلسم ــتعاليأن  ظــنالحذا ــهكو

فهي كافية. بعناية اــتطبيقهتم  إذا واإلنس( نــ)الجالمكلفة  اتــللمخلوق
األغلبية حقوق وبين والمجتمع، الفرد حقوق بين الموازنة على قدرة أكثر 

واألقلية، وبين متطلبات الحياة الدنيوية واألخروية.  
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.1 
قائمة املراجع العربية 

م.لقرآن الكريا
الكتاب )دار دــالجديوالعهد  القديم العهد بــكتالمقدس،:  ابــالكت 2.

 .1964المقدس يف الشرق األوسط  
الة ــالرسة ــمؤسس)بيروت:  العباد خير هدي يف المعاد ادزالقيم،  نــاب 3.

.)1399
ماجه، نــابنن ــسالقزويني،  اهلل دــعببو أد ــيزيبن  محمد ة،ــماجن ــأب 4.

- (. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ) بيروت: دار الفكر - بيروت -
دار )بيروت: ربــالعان ــلسمكرم،  محمد الدين الــجممنظور،  نــاب 5.

 1990(.صادر  
ــ ـــ(.)القاهرة:كتاب الخراج براهيم، أبو يوسف، يعقوب ابن إ 6.
ماضي محمد منصور ترجمة الحكم، يف مــالاإلسمنهاج  محمد أسد، 7.

1957(.)بيروت: دار العلم للماليين  
المنورة: )المدينة والقدر القضاء عن يوملغاكشف عيد،ــسإسماعيل،  8.

 1417(.المؤلف  
 )--------(.لمحيط ط االبستاين، بطرس، محي 9.

الولد تربية يف المسلم األب مسؤولية صالح، حسن عدنان باحارث، 10. 
1410(.يف مرحلة الطفولة )جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع  

مكتبة ة:ــالمكرم)مكة  ردودــمتلبيس  اهلل، دــعبح ــصالد، ــحمين ــب11. 
 1412(.المنارة  
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الوطن  إقامة يف الربيطاين االنتداب قوانيــن أثر حامد، عادل  12. الجــادر،
الفلســطينية، الدراســات مركز )بغداد: فلســطين يف اليهودي القومــي

جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1976(.
المحرر تيمية، بــن القاســم أبي بن اهلل عبد بن الســالم عبد 13. الحراين،

مكتبة  )الرياض: 1404 حنبــل بن أحمد اإلمام مذهب علــى الفقه يف
المعارف 1404(.

والخالفة النبوي للعهد السياسية الوثائق مجموعة محمد، اهلل، 14. حميد
الراشدة )بيروت: --- 1969(.

ط2 الدقائق كنز شــرح الرائق البحر نجيم، ابن الدين زيــن  15. الحنفــي،
)بيروت: دار المعرفة ---(

.)1996 16. دار المشرق، المنجد يف اللغة )بيروت: دار المشرق
إلى  اإلســالم ودعوة اإلنســان حقوق معــروف، محمــد  17. الدواليبــي،

العناية هبا. )مكة المكرمة: رابطة العالم اإلسالمي ---(.
الدســتورية  التجربة نجا، مأمون محمد ترجمة فان، كارل  18. دورويــن،

الكربى يف الواليات المتحدة )القاهرة: دار النهضة العربية 1948(.
)مكة المكرمة مكة بيــان الفقهي، المجمع اإلســالمي، العالم 19. رابطة

المكرمة: رابطة العالم اإلسالمي 2002/1422(.
والفاتيكان، الريــاض، يف علميــة ندوات اإلســالمي، العالــم  20. رابطــة
يف األروبــي والمجلــس جنيــف، يف العالمــي الكنائــس ومجلــس

المكرمة:  )مكة اإلنسان وحقوق اإلسالمية الشريعة حول سرتاسبورغ



139تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات

(.__رابطة العالم اإلسالمي  
)هيرندن: اطبيــالشاإلمام  عند دــالمقاصنظرية  د،ــأحموين، ــالريس 21. 

هـ1401فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
مواجهة  يف اإلسالم حقائق ومقدم، مشرف حمدي، محمود زقزوق، 22. 
اإلسالمية، ئونــللشاألعلى  المجلس )القاهرة: ككينــالمشبهات ــش

1423(.وزارة األوقاف، جمهورية مصر العربية  
فقه  يف المهذب إسحاق، أبو فــيوسبن  علي بن إبراهيم يرازي،ــالش 23. 

اإلمام الشافعي، بيروت: دار الفكر---(.
ينــالمهندسنقابة  رةــمناظيف  ةــالعالمانيت ــهتافح، ــالصاوي، ــالص 24. 

1413(.باإلسكندرية )القاهرة: اآلفاق الدولية لإلعالم  
رــوغيلمين ــالمسن ــبية ــالعالقة ــحقيقماعيل، ــإسعيد ــسي، ــصين 25. 

1420(.المسلمين )بيروت: مؤسسة الرسالة  
بحث  الحضارات بين والحوار مــالاإلسماعيل، ــإسعيد ــسصيني،  26. 

يف المنعقد التعايش لــأجمن  الحضارات بين »الحوار دوةــنيف دمــمق
 م . 18/5/2002-20دمشق بين الفرتة بين  

من  والوقاية يةــالسياسوالتنشئة  مــالاإلسماعيل، ــإسعيد ــسصيني،  27. 
العلوم  دور ولــحاين ــالثر ــللمؤتمدم ــمقث ــبحرف، ــوالتطف ــالعن

 18-بين  الكويت يف المنعقد المجتمع تنمية يف والصحية ةــاالجتماعي
.2003 سبتمرب 20

للمؤتمر  مقدم ليم،ــوالتسالرفض  بين ميــالاإلسالخطاب  ي،ــصين 28. 
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ذي 5-7بين  الفرتة يف المنعقد اإلسالمي العالم لرابطة الثامن السنوي 
 للهجرة. 1428الحجة  

الحكمة مجلة يف والقدر، والقضاء اإلنسان إسماعيل، سعيد صيني، 29. 
.423-456هـ ص 1427، جمادى الثاين 33العدد:  

مقدم  واالنحالل، ادــواإللحالتعبير  حرية ماعيل،ــإسعيد ــسصيني،  30. 
الدين، ىــإلاءة ــواإلسالتعبير  ةــحريبين  رــالمعاصم ــالاإلعر ــلمؤتم

 للهجرة. 1430صفر12-14المنعقد يف صنعاء بين  
المؤتمر  إلى مقدم واألنظمة الفكري األمن إسماعيل، سعيد صيني، 31. 

يف  دــالمنعقات ــوالتحديم ــالمفاهيري: ــالفكن ــلألماألول  يــالوطن
 هـ. 1430 جمادى األولى 25ـ23الرياض بين 

)مكة: مــالاإلسيف  المرأة حقوق الفتاح، عبد ماعيلــإسالكايف،  عبد 32. 
(.___رابطة العالم اإلسالمي 

)القاهرة: اإلسالم يف المرأة حقوق سليمان، بن اهلل عبد محمد عرفة، 33. 
 1398(.مطبعة المدين 

(.__. العقاد، عباس محمود، عبقرية عمر )القاهرة: دار الهالل 34
صفاء دار )عمان: اإلسالم يف الطفل تربية الحميد، عبد حنان العناين، 35. 

1421(.للنشر والتوزيع  
7طمية ــالاإلسللدعوة  يــالسياسام ــالنظيف  ليم،ــسد ــمحموا، ــالع 36. 

1975(. ط1989)القاهرة: دار الشروق   1.
)المؤلف  اماألحكوتقنين  اإلسالم العزيز، عبد الرحمن عبد القاسم، 37. 
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.)1397
األخرى األديان أتباع مع وارــالحالرحمن،  عبد بن أحمد ي،ــالقاض 38. 

هـ(.1423)مكة المكرمة: رابطة العالم اإلسالمي  
)المؤلف ماإلساليف  اإلنسان حقوق الم،سمحمد  محمد ن،ــمحيس 39. 

هـ(.1412
لتوطيد  ةــكصيغالماضي  عن ذارــاالعتالعربي،  دــمحماري، ــالمس 40. 

نــبيوار ــلح»اوان ــبعنة ــالدوليدوة ــالنيف  دمــمقوار، ــوالحش ــالتعاي
 18-بين  الفرتة يف قــدمشيف  المنعقد التعايش« أجل نــمالحضارات  

 بإشراف منظمة إيسيسكو ووزارة الرتبية السورية. 2000 ما يو 20
صحيح وري،لنيسابالقشيريالحجاجابن مسلم لحسيناأبي مسلم، .41

1374(.لعربية االكتب ءإحيادار  قيلبااعبد ؤادفمحمد  تحقيق ،مسلم
المبجل  اإلمام فقه يف الكايف محمد، أبو قدامة بن اهلل عبد المقدسي، 42. 

أحمد بن حنبل )بيروت: المكتب االسالمي ---(.
الموجهة كيكيةــالتشئلة ــاألسأجوبة  حبنكة، الرحمن عبد الميداين، 43. 

البيض اآلباء تنظيم تحت العاملة التبشيرية المؤسسات إحدى قبل من 
1412(.)مكة المكرمة: مكتبة المنارة  

رحاب يف األطفال تربية يش،درولقادر اعبد لةوخحامد،  محمد لناصر،ا.44
هـ(.1415للتوزيع  لسواديلروضة )جدة: مكتبة البيت وام يف ااإلسال

دار )الكويت: 5طهشام  ابن يرةــسهتذيب  م،ــالالسعبد  هارون، 45.
 1977(.البحوث العلمية  
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أ�سطراالكتاب يف 
ومعتقداته،  ادره،ــمصم: ــالاإلسعن  املةــشصورة  الكتاب هذا يقدم 

كما  ديد.ــشباختصار  ولكن ة،ــاألخالقيومبادئه  ريعاته،ــوتشه، ــوعبادات
يحاول اإلجابة على األسئلة األكثر طرحا حول التعاليم اإلسالمية. 

وغيرهم،  لمينــالمسن ــبيالعالقة  ينــتحسإلى  ابــالكتيهدف  اــمك
المسلمين غير بتعريف وذلك واحد، وطن يف يعيشون كانوا إذا يماــوالس

جنود  األرواح »إن ول:ــيقلم ــوسعليه  اهلل صلى فالنبي م.ــالاإلسبحقيقة  
اختلف.«)صحيح اــمنهر ــتناكا ــومف، ــائتلا ــمنهارف ــتعا ــفمدة. ــمجن

البخاري( 

أ�سطراؤلف يف وامل

يف  المتنوعة هــخرباتن ــماب ــالكتهذا  هــوضعد ــعنف ــالمؤلق ــينطل
ندوات يف اركــوشبأبحاث،  وقام فــّوألم ّعلفقد  ة.ــمعرفالويف  اةــالحي

ومناهج ية،ــالسياسأو  االجتماعية العلوم مثل: مجاالت، يف ومؤتمرات، 
والرتجمة، اإلقناعي، أو الجماهيري واالتصال والتعليم، العلمي، لبحثا

والمقارنة بين األديان، والدراسات اإلسالمية. 
يف  ةــطويلدة ــمشــوالعيرة ــالكثيه ــرحالتيف  فــالمؤلظ ــالحد ــوق

الفطرة  نــمينطلق  ةــعامالناس  لــتعامأن  ميةــالاإلسر ــغيات ــالمجتمع
ومستعد  اآلخرين يؤذى ال من لكل الود يكن فإنه لهذا، وية.ــالسرية ــالبش

لمساعدته يف تحقيق السعادة الشاملة له. 
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