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  رسالة�أو�ى

    بسم�هللا�الرحمن�الرحيم،

وأن�كــــل��تقــــول�1ــــي�رســــالتك�أن�-ســــ+م�لــــم�يج'ــــ&�أحــــدا�ع#ــــى�!عتقــــاد�فيــــه�وبشــــكل�خــــاص�الكفــــار 

Hيـــات�الFـــ�Eحضـــت�ع#ـــى�قتـــال�الكـــافرين��Aباعتبـــارهم�كـــافرين�ومخـــالف;ن�1ـــي�العقيـــدة�الدينيـــة�بـــل�

قـــول�حســـن�وأرجـــو�أن�تســـمح�. مرةلـــدفع�اعتـــداء�واتقـــاء�فتنـــة�تصـــيب�اNســـلم;ن�نتيجـــة�كيـــد�أو�مـــؤا

  ..بإضافة�خاطرات�

الكفــــر�نقــــيض�-يمــــان،�وك+همــــا�عقيــــدة،�dوcــــى�عدميــــة�والثانيــــة�وجوديــــة�إذ�محــــل�كــــل�م^[مــــا��-أ�

وجود�هللا�ذاتا�وصفات،�dوcى�تنفيه�والثانية�تثبتـه،�و1ـي�حـدود�ماهيf[ـا�العقيديـة��Aتتوقفـان�ع#ـى�

فـــــ+�يســــأل�الكـــــافر�عــــن�كفـــــره�أو�اNــــؤمن�عـــــن�إيمانــــه�مادامـــــا��الظهــــور،�ع#ـــــى�التعب;ــــ&،�إثباتـــــا�أو�نفيــــا

لـــع��
ّ
مـــن�هنــــا�نجـــد�مئـــات�Hيـــات�1ـــي�القـــرآن�الFـــ�Eقــــررت�. ع#ـــى�الســـرائر،�هللامضـــمرين�إ�Aأمـــام�اNط

ــــرت�1ــــي�Hخــــرة�ولــــم�تــــرد�1ــــي�القــــرآن�آيــــة�واحــــدة�تــــأمر�
ّ

جــــزاء�ع#ــــى�الكفــــر�أو�-يمــــان�أنــــذرت�بــــه�أو�بش

  .مرا�و�Aبجزاء�اNؤمن�ع#ى�إيمانه�غ;&�اNعلنبعقاب�الكافر�ع#ى�كفره�مادام�مض

إن�:" وقــال�.  - 29الكهــف��-"  فمــن�شــاء�فليــؤمن�ومــن�شــاء�فليكفــر: " قــال�هللا�تعــاcى�1ــي�كتابــه��-ب�

إن�تكفـــروا�أنـــتم�ومـــن�1ـــي�dرض�جميعـــا�فـــإن�هللا�:" وقـــال��- 7الزمـــر�-" تكفـــروا�فـــإن�هللا�غ~ـــ�Eعـــنكم�

Nــاذا�إذن�العــذاب�dلــيم�ع#ــى�الكفــر�والنعــيم�اNقــيم�ع#ــى�-يمــان�.  - 8إبــراهيم��-        " .لغ~ــ�Eحميــد

ومـن�يشـكر�فإنمـا�يشـكر�لنفسـه�ومـن�كفـر�فـإن�هللا�غ~ـ�E: "مفتاح�الجواب�جاء�1ي�قوله�.. 1ي�Hخرة؟

و1ـــي�. - 256البقـــرة�-.�Aإكـــراه�1ـــي�الـــدين�قـــد�تبـــّ;ن�الرشـــد�مـــن�ال�ـــيّ "و1ـــي�قولـــه�. - 12لقمـــان�-".حميـــد

-".ومـن�كفـر�فـ+�يحزنـك�كفـره"وقولـه�. -99يـونس�-".ُتكـره�النـاس�حFّـ��يكونـوا�مـؤمن;نأو�أنت�"قوله�

 . -لقمان

دAلــة�هــذه�Hيــات�معــا�واضــحة�ع#ــى�أن�الكفــر�ولــو�كــان�عقيــدة�مضــمره��Aيضــر�هللا�شــيئا�ســبحانه�

وتعــاcى،�ولكنــه�يضــّر�صــاحبه�واNجتمــع�الــذي�ينتمــ�Eإليــه،��نــه�يجــّرد�صــاحبه�مــن�صــدق�!ل�ــ�ام�1ــي�

عاملــــه�مــــع�Hخــــرين�بقواعــــد�التعامــــل�!جتمــــا�ي�بــــ;ن�النــــاس�الFــــ�Eجــــاءت�1ــــي�القــــرآن�والFــــ�Eتســــّم��ت

ـــراح�إcـــى�القـــول�بأ�[ـــا�" -ســـ+م"جملــة�
ّ

بمـــا�ف�[ـــا�مّمـــا�ف�[ـــا�ممـــا�يقـــال�لـــه�عبـــادات،�ويـــذهب�بعـــض�الش

ه�فهــو�كــل�مــا�جــاء�بــه�-ســ+م�Nصــلحة�النــاس،�أّمــا�هللا�جــّل�ج+لــ. A.ع+قــة�خاصــة�بــ;ن�العبــد�ورّبــه

ـــك�قـــرأت�1ـــي�كتـــابي�. غ~ـــ�Eّحميـــد
ّ
اNهــــم�أن�. إيضـــاحا�أو1ـــى�لهـــذا�الـــرأي". عــــن�العروبـــة�و-ســـ+م"ولعل

الكفـــر�بـــا��ولـــو�كـــان�مضـــمرا،�لـــيس�ع+قـــة�عقيديـــة�خاصـــة�بـــ;ن�الكـــافر�وهللا،�بـــل�هـــو�إنكـــار�خفـــي�

هــب�إليــه�مــن�هنــا�نفهــم�مــا�ذ. ل�ســ+م�كنظــام�اجتمــا�ي�يســتمد�قّوتــه�اNلزمــة�مــن�أّنــه�مــن�عنــد�هللا

ـــراح�والفقهـــاء�مـــن�التـــدليل�ع#ـــى�الكفـــر�بإنكـــار�مـــا
ّ

نفهمـــه�" ُعـــرف�مـــن�-ســـ+م�بالضـــرورة" بعـــض�الش

ولكّنـــا��Aنوافـــق�عليـــه�و�Aنأخـــذ�بـــه،��ن�القـــول�بالضـــرورة�حكـــم�عق#ـــي�تتوقـــف�صـــحته�ع#ـــى�تـــوافر�

صــــحة�فكــــر��-3-صــــحة�الواقعــــة�الســــبب��-2-صــــحة�فكــــر�الحــــاكم��-1-: الصــــحة�1ــــي�أربعــــة�مواضــــع�
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فمحـــــال�أن�يـــــأتي�. مطابقـــــة�فكـــــر�محـــــدث�الســـــبب�فكـــــر�الحـــــاكم�عليـــــه�بـــــالكفر�-4-الســـــبب��محـــــدث

 . هذا�مبدأ�قرآني. الحكم�محكما،�و�Aإلزام�بغ;&�قاعدة�محكمة،��Aتحتمل�التأويل�

ع#ـــى�أي�حـــال�ســـأورد�إليـــك�فيمـــا�ي#ـــي�دلـــي+�مـــن�القـــرآن�ع#ـــى�أن�الكفـــر�اNضـــمر��Aينـــتقص�مـــن��-ج

قالـت�dعـراُب�آمنـا�قـل�لـم�تؤمنـوا�ولكـن�: " جاء�هذا�1ي�قوله�تعـاcى. معا-س+م�اNعلن�شيئا�إن�اجت

ــا�يــدخل�-يمــان�1ــي�قلــوبكم�وأن�تطيعــوا�هللا�ورســوله��Aيلــتكم�مــن�أعمــالكم�
ّ
Nقولــوا�أســلمنا�ولــم�و

dعراب�اNذكورون�1ي�Hية�كفره�بشـهادة�هللا�عـالم�. -13: الحجرات�-       "شيئا�إن�هللا�غفور�رحيم

مضـــمر��-عـــدم�إيمـــان-هاهنـــا�كفـــر�. ومـــع�ذلـــك�أشـــهدوا�النـــاس�ع#ـــى�أ�[ـــم�مســـلمون . والشـــهادة�الغيـــب

واســ+م�مشــهٌر،�فمــا�الحكــم�أو�مــا�الجــزاء؟�أمــا�عــن�-ســ+م�اNشــهر�فقــد�ارتــبط�الجــزاء�فيــه�بــال��ام�

�Aيلـتكم�مـن�"وهـو�شـرط�وجـاء�الجـواب�" إن�تطيعـوا�هللا�ورسـوله"قواعد�وعّ'&ت�عن�Hيـة�بـالقول�

أّمـــا�عـــن�الكفـــر�اNضـــمر�فقـــد�. أي�لكـــم�كـــل�حقـــوق�اNســـلم;ن��Aينـــتقص�م^[ـــا�®ـــEء" كم�شـــيئاأعمـــال

  .ذكرهم�هللا�جل�ج+له�بأنه�غفور�رحيم�وعدا�باNغفرة�رحمة�¯[م

1ــي�الــدرك�dســفل�مــن�" وقــد�أنــذر�القــرآن�اNنــافق;ن�بمصــ;&�" . النفــاق"مــن�أشــكال�الكفــر�اNضــمر��-د

كّنــــه�جــــاء�خاليــــا�مــــن�أي�عقوبــــة�ع#ــــى�النفــــاق�تطبيقــــا�لــــذات�القاعــــدة�ول. - 145النســــاء��-    " النــــار�

 . العامة�اNشار�إل�[ا�1ي�البند�السابق،�فا�عراب�الذين�أسلموا�ولم�يؤمنوا�طائفة�من�اNنافق;ن

بقــــي�حكــــم�الكفــــر�اNعلــــن،�الكفــــر�اNعلـــن�نقــــيض�-ســــ+م�اNعلــــن�أو�بمع~ــــ��أدق�نقــــيض�معلــــن��-هــــ� 

Nجـــاءت�1ـــي�كتـــاب�هللا،�مـــن�للنـــاس�بانعـــدام�القـــوة�ا�EـــFمـــرة�والناهيـــة�الHلزمـــة�اجتماعيـــا�للقواعـــد�

وقـد�خصــص�القــرآن�ســورة�كاملـة�للموقــف�-ســ+مي�مــن�الكفــار،�. هللا: حيـث�انــه�نقــيض�مصــدرها

قــل�أ²[ــا�الكــافرون،��Aأعبــد�مــا�تعبــدون،�و�A" :" الكــافرون"انــه�!جتنــاب،�قــال�هللا�تعــاcى�1ــي�ســورة�

". ،�و�Aأنــا�عابــد�مــا�عبــدتم،�و�Aأنــتم�عابــدون�مــا�أعبــد،�لكــم�ديــنكم�وcــي�ديــنأنــتم�عابــدون�مــا�أعبــد

وأوضـــح�دAلـــة�ع#ـــى�موقـــف�. أو�اعتـــداء�أو�قتـــل�   وهـــو�موقـــف�ســـل´�Eكمـــا�تـــرى��Aينطـــوي�ع#ـــى�إكـــراه

ى�هللا�عليــه�وســلم�مــن�عــدم�!هتمــام�بمــا�قــد�يلقــاه�مــن�أذى�مــن�
ّ

مــر�بــه�الرســول�صــ#
ُ
!جتنــاب�مــا�أ

ــل�ع#ــى�هللا�وكفــى�بــا��: "ل�تعــاcىجانــب�الكــافرين،�قــا
ّ
و�Aُتطــع�الكــافرين�واNنــافق;ن�ودع�أذاهــم�وتوك

 . -d:48حزاب-" وكي+

ومــع�ذلــك�فقــد�أمــر�القــرآن�اNســلم;ن�يقتــل�الكــافرين�إذا�مــا�أوجــدوا�أنفســهم�1ــي�اNواقــف�الFــ��E-و� 

dول،�اNبـدأ،�: مواقـف��ولـم�يـبح�القـرآن�للمسـلم;ن�القتـال�إ1�Aـي�ث+ثـة. أبيح�ف�[ا�للمسلم;ن�القتال

وقــــــد�جــــــاء�. -190البقــــــرة�-" وقــــــاتلوا�1ــــــي�ســــــبيل�هللا�الــــــذين�يقــــــاتلونكم�و�Aتعتــــــدوا. "موقــــــف�الــــــدفاع

�-"فــإن�قــاتلوكم�فــاقتلوهم�كــذلك�جــزاء�الكــافرين:" تطبيقــه�بالنســبة�إcــى�الكــافرين�1ــي�Hيــة�التاليــة�

هــــو�قتــــال�الطائفــــة�الباغيــــة�حــــ;ن��اNوقــــف�الثــــاني". �Aتعتــــدوا"وهــــو�مشــــروط�باNبــــدأ�. -191البقــــرة�

وإن�طائفتــــــان�مــــــن�اNــــــؤمن;ن�اقتتلــــــوا�فأصــــــلحوا�بي^[مــــــا�فــــــإن�بغــــــت�:"قــــــال�تعــــــاcى�. يتقاتــــــل�اNؤمنــــــون 

َعـرض�الصـلح�. -9الحجـرات��-          "إحداهما�ع#ى�dخرى�فقاتلوا�ال�EFتب�ـي�حFـ��تفـيء�إcـى�أمـر�هللا

بــ;ن��-. ت�القضــائية�1ــي�-ســ+م�قبــل�الحكــمع#ــى�اNتخاصــم;ن�مــن�اNــؤمن;ن�إجــراء�أوcــي�مــن�-جــراءا
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وقـــد�تضـــّمنت�Hيـــة�عـــرض�.  -الزوجـــة�وزوجهـــا�وبـــ;ن�القاتـــل�ووcـــي�الـــدم�ومـــا�بي^[مـــا�مـــن�مخاصـــمات�

ــرض�ع#ــى�. فأخــذ�حكــم�الفــرض��Aيجــوز�تركــه�قبــل�التــدخل" فأصــلحوا" مــرd الصــلح�بصــيغة�
ُ
ثــم�ف

فيكـــون�. وليســـت�الFـــ�Eبـــدأت�القتـــالاNـــؤمن;ن�قتـــال�الطائفـــة�الباغيـــة�و«ـــي�هنـــا�الFـــ�Eتـــرفض�الصـــلح�

اNوقــف�الثــاني�الــذي�أبــيح�فيــه�للمســلم;ن�القتــال�أو�فــرض�علــ�[م�هــو�القتــال�حقنــا�لــدماء�اNــؤمن;ن�

ح��Fتفـيء�إcـى�أمـر�" 1ي�قتال�دائر�فيما�ب;ن�طائفت;ن�م^[م�لفرض�الصلح�ع#ى�الطائفة�ال�A�EFتقبله�

س�حFّـــ��تقبـــل�وجهـــة�نظـــر�الطائفـــة�dخـــرى،�ولـــي" ولـــيس�حFّـــ��بعـــد�نشـــوب�القتـــال�مـــن�أمـــر�هللا" هللا

م�أّن�الصـــلح�،�حFّـــ��بعـــد�نشـــوب�القتـــال�مـــن�أمـــر�هللا
ّ
ولـــيس�1ـــي�أي�ديـــن�ســـماوي�أو�غ;ـــ&�. ومنـــه�نـــتعل

ســـماوي،�ولـــيس�1ـــي�أي�شـــريعة�مـــن�شـــرائع�dرض�اNوضـــوعة�حكـــم�يبـــيح،�أو�يفـــرض�القتـــال�لوضـــع�

 . ي�يراه�اNؤمنون،�أي�اNجتمعالقتال�ضد�من�يرفض�الصلح�الذ. حَد�للقتال�إ1�Aي�-س+م�

ثم�يأتي�اNوقف�الرابـع�الـذي�أبـيح�فيـه�للمسـلم;ن�القتـال�،�منـدوبا��Aفرضـا،�أن�يقـاتلوا�دفاعـا�عـن�

ضــحايا�الظلــم�مــن�النــاس،�أي�نــاس�1ــي�أي�مكــان،�مــن�أي�جــنس،�ع#ــى�أي�ديــن،�مســلم;ن�كــانوا�أو�

واNستضـــعف;ن�مـــن�الرجـــال�والنســـاء��ومـــا�لكـــم��Aتقـــاتلون�1ـــي�ســـبيل�هللا:" قـــال�تعـــاcى�. غ;ـــ&�مســـلم;ن

والولـــدان�الـــذين�يقولـــون�ربنـــا�أخرجنـــا�مـــن�هـــذه�القريـــة�الظـــالم�أهلهـــا�واجعـــل�لنـــا�مـــن�لـــدنك�وليـــا�

�-أن�" �Aتعتــدوا"شــرط�القتــال�هنــا،�با¾ضــافة�إcــى�مبــدأ�. -75النســاء�-"واجعــل�لنــا�مــن�لــدنك�نصــ;&ا

لكــن�ع#ــى�مجتمــع�بمــا�فيــه�مــن�رجــال�يســتغيث�اNظلومــون�باNســلم;ن�لــدفع�ظلــم�واقــع��Aع#ــى�فــرد�و 

فهـو�رخصـة�بالـدفاع�وليسـت�" حق�الغـوث" -القانون -ويسّم��1ي�الشريعة�-س+مية�. ونساء�وولدان

 . فرضا�واجبا

: ختامــا�لهــذه�الخــاطرات�أعــود�إcــى�ســؤالك��عيــد�صــياغة�شــطره�الثــاني�صــيغة�مختصــرة�فــأقول �-ز

الكــافرين�و�AاNخــالف;ن�1ــي�العقيــدة�الدينيــة��لــيس�1ــي�القــرآن�آيــة�تحــض�ع#ــى�قتــال�الكــافرين�أو�غ;ــ& 

بـــل�أن�. يفـــرض�القـــرآن�القتـــال�دفاعـــا�1ـــي�كـــل�الحـــاAت�إنمـــا و�Aاتقـــاء�فتنـــة�نتيجـــة�كيـــد�أو�مـــؤامرة�و

القــرآن��يوÁــ�EاNســلم;ن�بــأن�يَ'ــّ&وا�غ;ــ&هم�وأن�يكونــوا�عــادل;ن�1ــي�التعامــل�معهــم�إ�Aالــذين�قــاتلوا�

م�مــن�ديــارهم�أو�عــاونوا�مــن�أخرجــوهم�فيحــر�القــرآن�ع#ـــى�اNســلم;ن�لــرّدهم�عــن�ديــ^[م�أو�أخرجــوه

و«ـــي�الحالـــة�الوحيـــدة�الFـــ�Eأمـــر�ف�[ـــا�القـــرآن�. اNســـلم;ن�مناصـــرÂ[م�أو�التحـــالف�معهـــم��أو�صـــداقf[م

�Aي^[ـاكم�هللا�عـن�الـذين�: " قال�تعاcى�1ي�سورة�اNمتحنة. -نسانية�ب;ن�البشربقطع�أوشاج�dخوة�

رجــــــوكم�مــــــن�ديــــــاركم�أن�ت'ــــــّ&وهم�وتقســــــطوا�إلــــــ�[م�إن�هللا�يحــــــب�لــــــم�يقــــــاتلوكم�1ــــــي�الــــــدين�ولــــــم�يخ

اNقســـط;ن�إنمــــا�ي^[ــــاكم�هللا�عـــن�الــــذين�قــــاتلوكم�1ـــي�الــــدين�وأخرجــــوكم�مـــن�ديــــاركم�وظــــاهروا�ع#ــــى�

هم�فأولئــك�هـم�الظــاNون 
ّ
ــوهم�ومـن�يتــول

ّ
اNـو!ة�تع~ــ�Eالصــداقة�. - 8.7اNمتحنــة�-". إخـراجكم�إن�تول

ى،�فـــ+�شــــأن�لÃيـــة�بـــالحكم�أو�تــــوcي�و �واNناصـــرة�ومـــا�1ـــي�حكمهمــــا،�مـــن
ّ
cيــــة�مـــن�تـــوAالو�Eتع~ـــ�Aـــى�وcا

 . القيادة�كما�يزعم�البعض

إن�الــذين�آمنــوا�والــذين�هــادوا�والنصــارى�والصــابئ;ن�مــن�:" ثــم�تأّمــل�مــن�آيــات�الــذكر�الحكــيم��-ح�

[ــم�و�Aخــوف�علــ�[م�و�Aهــم�يحزنــون  �- ".آمــن�بــا��واليــوم�Hخــر�وعمــل�صــالحا�فلهــم�أجــرهم�عنــد�رّ̄
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إن�الــــذين�آمنــــوا�والــــذين�هــــادوا�والصــــابئ;ن�والنصــــارى�مــــن�آمــــن�بــــا��واليــــوم�Hخــــر�"و. -62البقــــرة�

الصـابئ�هـو�الـذي�ينتقـل�مـن�ديـن�إcـى�. -69اNائـدة�-".وعمل�صالحا�ف+�خوف�عل�[م�و�Aهم�يحزنـون 

[م�ولكـ^" كتـاب�ألـج�نـزا"والصابئون�صفة�كانت�تطلق�ع#ـى�جماعـات�طائفيـة�لهـم�كتـاب�واحـد�. دين

موزعــــــــــون�انتمــــــــــاء�إcــــــــــى�ديانــــــــــات�عديــــــــــدة�مثــــــــــل�اNجوســــــــــية�والزرادشــــــــــتية�والهندوســــــــــية�والبوذيــــــــــة�

وقـــــد�كـــــان�مـــــن�بيـــــ^[م�نفـــــر�يعيشـــــون�1ـــــي�البصـــــرة�جنـــــوب�العـــــراق،�وكـــــانوا�يعبـــــدون�. والكنفشيوســـــية

 . الكواكب�ويزعمون�أ�[م�من�أهل�الكتاب�الذين�أو��Á¯[م�القرآن�احتجاجا�بكتا¯[م

 .. لم;ناNهم�أ�[م�لم�يكونوا�مس

لقــــد�أســــند�قــــراره�إcــــى�تــــوافر�". �Aخــــوف�علــــ�[م�و�Aهــــم�يحزنــــون "فــــانظر�كيــــف�قــــرر�لهــــم�القــــرآن�أن�

وقد�يبدو�هذا�غريبـا،�. ولم�يش�&ط�-س+م. العمل�الصالح�-2. -يمان�با��واليوم�Hخر�-1: أمرين

النــاس�بصــفته�ولكنــه�لــيس�غريبــا،�فلــيس�-ســ+م�مقصــورا�ع#ــى�مــا�ابلغــه�محمــد�بــن�عبــد�هللا�إcــى�

وجـــوهر�ذاتــه�هـــو�. ســ+م�هـــو�جــوهر�كــل�dديـــان�منــذ�إبـــراهيم�عليــه�الســ+مرســو�Aمــن�هللا،�ولكـــن�- 

وإذا�كان�ما�جـاء�1ـي�القـرآن�مـن�. الصالح�Nن؟�للناس،للبشر�إذ�أن�هللا�غ~�Eحميد". العمل�الصالح"

أحكــام�وقواعــد�«ــي�الصــيغة�dخ;ــ&ة�للعمــل�الصــالح�فــإن�الصــ+ح�كمضــمون��Aيتوقــف�ع#ــى�العلــم�

فــإن�لــم�يكــن�كــأن�كــان�²[وديــا�أو�نصــرانيا�أو�. مســلما�بالضــرورة" الصــالح"ون�بــالقرآن�أو�ع#ــى�أن�يكــ

وكــل� . -مــن�القهــر�مــث+-والحــزن��-مــن�-كــراه-.صــابئا�أو�مجوســيا�أو�مجنونــا�فقــد�رفــع�عنــه�الخــوف

هـــــذا��Aمثيـــــل�لـــــه�1ـــــي�أي�ديـــــن�أو�مـــــذهب�أو�إيديولوجيـــــة�أو�فلســـــفة�أو�نظـــــام�مـــــا�وضـــــعه�-نســـــان،�

اع�هــذا�اNوقــف�مــن�الغ;ــ&�الــذي��Aمثيــل�لــه،�فــإن�لــم�يفعلــوا�فقــد�خــالفوا�واNســلمون�ملزمــون�باتبــ

جـــوهر�-ســـ+م�واحتكمـــوا�1ـــي�أمـــر�الغ;ـــ&�اNســـالم�إcـــى�غ;ـــ&�مـــا�أنـــزل�هللا،�نقـــول�اNســـالم�حFـــ���AننÆـــ��

وهللا�. -190البقـــــرة�-" .وقـــــاتلوا�1ـــــي�ســـــبيل�هللا�الـــــذين�يقـــــاتلونكم�و�Aتعتـــــدوا" شـــــرط�فـــــرض�القتـــــال�

  .أعلم

  الدولة�عصمت�سيف

  

  

  

  رسالة�ثانية

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم،

تقــــــول�1ــــــي�رســــــالتك،�وكــــــأني�أراك�جزعــــــا،�إن�الســــــلطة�السياســــــية�الFــــــ�Eقــــــد�تنشــــــأ�داخــــــل�dمــــــم�

فا�مـة�العربيـة�مـث+،�و«ــي�. -سـ+مية�لـن�تكـون�ذات�طبيعـة�واحـدة�مـن�حيـث�اNضـمون�والشـكل
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آراء�أهــــل�الســــنة�1ــــي�مســــألة�الخ+فــــة�أو�أمــــة�كاملــــة�التكــــوين�التــــاريÇي�و�!جتمــــا�ي�تغلــــب�عل�[ــــا�

قــــد��Aيلقــــى�إجابــــة�مــــن�أهــــل�الشــــيعة�1ــــي�إيــــران�" الســــ~E"-مامــــة�أو�الحكــــم�ولكــــن�هــــذا�التصــــور�

و«ــــي�أمــــة�كاملــــة�التكــــوين�يغلــــب�عل�[ــــا�اNــــذهب�الشــــيÉي�الــــذي�لــــه�فقــــه�كامــــل�ومتم;ــــ��1ــــي�/ مــــث+،

 . مسألة�الحكم

تحتـــــوي�بـــــ;ن�ظهران�[ـــــا�أقليـــــات�أو�طوائـــــف�ومـــــن�ناحيـــــة�ثانيـــــة،�كـــــل�أمـــــة�مـــــن�dمـــــم�-ســـــ+مية،� 

 إســ+مية��Aتشــارك�dغلبيــة�موقفهــا�العقائــدي�أو�السياÊـــE،�فا�مــة�العربيــة�يوجــد�¯[ــا�شـــيعة�و

وعلويـــون�فضـــ+�عـــن�اNـــذاهب�الفقهيـــة�dخـــرى،�فكيـــف�يمكـــن�فـــرض�تصـــّور��وإســـماعيليةدروز�

 dغلبية�الدينية�ع#ى�هذه�dقليات؟�وكيف�العمل�حينئذ؟�

ذلــــك�1ــــي�ســــياق�ســــؤالك�عــــن�أهــــل�الذمــــة�وقــــد�عرضــــت�علــــيكم�فيمــــا�ســــبق�مــــا�خطــــر�cــــي��جــــاء�-أ

أن�أكمــــل�الجــــواب�ع#ــــى�مــــا�اســــتطردت�إليــــه�1ــــي�ســــؤالك��ورأيــــتبالنســــبة�لنظــــام�الذمــــة�وأهلهــــا،�

ويدور�أساسا�ع#ى�اNوقف�من�أصحاب�اNذاهب�اNتعددة�غ;ـ&�مـذهب�dغلبيـة،�ثـم�جـاء�سـؤالك�

ض�تصـــور�dغلبيــــة�الدينيــــة�ع#ـــى�هــــذه�dقليـــات�وكيــــف�العمــــل�كيــــف�يمكـــن�فــــر "         :-نكـــاري�

حينئـــــذ؟�كـــــان�يكفـــــي�جوابـــــا�أن�أقـــــول�لـــــك�أنـــــه�1ـــــي�مجتمـــــع�معـــــّ;ن�و1ـــــي�وقـــــت�معـــــّ;ن�تتعـــــدد�Hراء�

اجتنـاب�القتـال��إcـى،�و�Aسـبيل�.واNواقف�واNذاهب�ويختلف�النـاس�ويتخاصـمون�وقـد�يتقـاتلون 

بحــق�اNعارضــة�ليحــتكم�الجميــع�بعــد�التطبيــق��قليــةلÌ !حتفــاظإ�Aتطبيــق�مــا�تــراه�dغلبيــة�مــع�

�اNسـاواةبشـرط��وذلـكdغلبيـة�صـحيحا�أم�خاطئـا،��رأيإcى�حصيلة�التطبيـق�Nعرفـة�مـا�إذا�كـان�

فـإذا�اختلـف�. ذلك��نه��Aيوجد��ية�مشكلة�1ي�زمان�معّ;ن�إ�Aحّل�واحد�صحيح. 1ي�حرية�الرأي

هـا�خاطئـة�وإمـ
ّ
كيـف�. ا�أن�يكـون�أحـدها�صـحيحا�ومـا�عـداه�خطـأالناس�فإما�أن�تكون�حلـولهم�كل

�هذا؟�بتطبيقه،�أي�تفضيل�رأي�dغلبيـة،�إذ�أنـه�الـذي�يحقـق�مصـالح�dغلبيـة
ُ

و�Aيوجـد�. ُيعرف

مــــن�شــــروح�(الــــرأي��حريــــةمعيــــار�آخــــر�للتفضــــيل�مــــا�دمنــــا�نحــــافظ�ع#ــــى�اNســــاواة�بــــ;ن�النــــاس�1ــــي�

حة�رأ²[ـــــا،�أي�مطابقتـــــه�للحـــــل�لـــــيس�مع~ـــــ��هـــــذا�أن�dغلبيـــــة�دليـــــل�ع#ـــــى�صـــــ).!جتمـــــا�يالجـــــدل�

الصــحيح�موضــوعيا،�فقــد�يتضــح�مــن�التطبيــق�أن�dغلبيــة�كانــت�ضــحية�خطــأ�1ــي�فهــم�اNشــكلة�

فيتحـول�التطبيـق�إcـى�اختبـار�صـحة�ولـيس�دليـل�صـحة،�ومـن�هنـا�تبقـى�. أو�1ي�!هتـداء�إcـى�الحـل

كـــان�لÌغلبيـــة�التطبيقـــي�وتصـــحيح�الـــرأي�الـــذي��!ختبـــار حريـــة�اNعارضـــة�وســـيلة�وحيـــدة�Nراقبـــة�

ما�فكريــــــا�ع#ـــــى�dقــــــل�1ـــــي�العــــــالم��أنواعتقــــــد�. حـــــ;ن�تصـــــبح�اNعارضــــــة�أغلبيـــــة
ّ
هـــــذا�أصــــــبح�مســـــل

ع#ى�تـوافر�شـرطية�اNسـاواة�1ـي�حرّيـة�الـرأي،�وحـق�اNعارضـة�1ـي��-مع�تحّفظات�شديدة�-الحديث�

Aهذا�العالم�الذي�نسميه�حديثا��نه�حادث�واقع�ليس��إ . 

عــك،�بــأن�مــا�كــان�يمكــن�أن�تتعــدد�اNــذاهب�1ــي�-ســ+م،�و�Aتقــل�ولعــّل�هــذا�أن�يلفتــك،�وقــد�يقن

ومــ^[م�( مــذاهب�إســ+مية،�إ��Aن�-ســ+م�قــد�قــّرر�ثــم�أقــّر،�ثــم�حــرص،�ع#ــى�اNســاواة�بــ;ن�النــاس

وهــو�وحــده،�مــن�. واح�ــ&ام�حــّريf[م�1ــي�الــرأي�و1ــي�اNعارضــة) أهــل�الذمــة�وحFــ��الكفــار�كمــا�أســلفنا

مــن�اجf[ــد�فأخطــأ�فلــُه�أجــر�ومــن�" ديولوجيات�الــذي�أرÊــ��قاعــدة�بــ;ن�كــل�الــنظم�وdديــان�وdيــ
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حFّــ���AيخÑــ��أصــحاب�الــرأي�مــن�أن�تكــون�آراءهــم�خاطئــة�وحــّرض�" اجf[ــد�فأصــاب�فلــُه�أجــران

فيحجمــــون�عــــن�إبــــداء�آراÒ[ــــم�ع#ــــى�أن�يبــــدوه�ولــــو�بــــالقول�" الســــوء�مــــن�القــــول "الــــذين�يخشــــون�

ÔÕالس . 

تمع�يؤمن�بإله�واحد،�ورسـول�واحـد،�ويأخـذ�دينـه�مـن�ولكن�كيف�تتعدد�اNذاهب�وHراء�1ي�مج

آياتــــه�مــــع��Aتســــاقكتــــاب�واحــــد؟��ن�هــــذا�هــــو�-ســــ+م�كمــــا�هــــو،�والــــذي�ينكشــــف�للمتأمــــل�فيــــه�

 . القوان;ن�الكونية�اNوضوعية�ال�EFلم�يكن�أحد�يعرفها�ح;ن�نزل�القرآن

أم�الكتـــاب�وأخـــر��هـــو�الـــذي�أنـــزل�عليـــك�الكتـــاب�منـــه�آيـــات�محكمـــات�هـــّن : " يقـــول�هللا�تعـــاcى�-ب

ومشـــتقاÂ[ا�1ـــي�التعب;ـــ&�" صـــالح"آيـــة�تســـتعمل�كلمـــة��180و1ـــي�القـــرآن�) 7آل�عمـــران�(  "متشـــا¯[ات

هـذا�مـن�ناحيـة،�ومـن�ناحيـة�. والصـالح�ضـد�الفاسـد. اNفّضل�1ـي�كـل�نشـاط�إنسـاني" العمل"عن�

للنــاس،��بالنســبة. أخــرى�إن�هللا�غ~ــ�Eّحميــد،�فبالنســبة�Nــن�يتحــدد�الصــ+ح�أو�نقيضــه�الفســاد؟

شـاط�-نسـاني�1ـي�-سـ+م�مصـدران��مذهبنا،للبشر،�من�هنا�ننتEÖ،�وهذا�
ّ
إcى�أن�Nشـروعية��الن

اNصـــــالح�:"مصـــــالح�النـــــاس�أو�مـــــا�أســـــماها�بعـــــض�الفقهـــــاء��-H .2يـــــات�اNحكمـــــات�-1: أساســـــيان�

هللا�وقــد�كــان�1ــي�قــدرة�(اNتشــا¯[ات،�أي�القابلــة�للتأويــل��Hيــاتوهــو�وضــÉي�ومــا�جــاءت�" اNرســلة

ر�) محكمـــات�Hيــــاتســـبحانه�أن�تــــأتي�كـــل�
ّ
إ��Aن�مــــن�ســــ×ن�هللا�الFـــ�A�Eتتبــــدل�أن�كـــل�®ــــEء�مــــؤث

ر�فمتغ;ـــ&�في+حقـــه�تأويـــل�
ّ
اNتشـــا¯[ات�ع#ـــى�مـــا�يتفـــق�ومصـــالح�النـــاس�اNـــؤثرة�اNتـــأثرة��Hيـــاتمتـــأث

��Aيســـتطيع�أحـــد�أن�ينـــتقص�كلمـــة�مـــن. الوضـــÉي�1ـــي�حـــدوده�الشـــرعية�التأويـــلاNتغّ;ـــ&ة،�فيبقـــى�

اليــوم�" ذلــك��ن�مصــدره�القــرآن،�وقــد�خــتم�القــرآن�بقولــه�تعــاcى. هــذا�الــرأي�و�Aأن�يضــيف�إليــه

فكــل�إضــافة�). 3اNائــدة�".(أكملــت�لكــم�ديــنكم�وأتممــت�علــيكم�نعمFــ�Eورضــيت�لكــم�-ســ+م�دينــا

�Hيـــاتوهكـــذا�نعـــود�إcـــى�قصـــر�مصـــادر�الشـــريعة�ع#ـــى�. إcـــى�القـــرآن��Aيعتـــد�¯[ـــا�مصـــدرا�للشـــريعة

  .ت،�وتأويل�Hيات�اNتشا¯[ات�ع#ى�ما�يتفق�ومصالح�الناساNحكما

�          وقد�كان�الرسول�عليه�الص+ة�والسـ+م�يفسـر�Hيـات�اNحكمـات�Nـن�غمـت�عليـه�دAلf[ـا�بالشـرح

ولكنه�1ي�الوقت�ذاته�كـان�يتـأول�Hيـات�اNتشـا¯[ات�ع#ـى�مـا�يتفـق�مـع�). السنة�العملية( با�داءأو�

وانتÖــ��كــل�بوفاتــه،�وتبعــه�اNســلمون�مــن�. ياتــه�بمــا�يســّم��dحاديــث�النبويــةمصــالح�النــاس�1ــي�ح

مــــاذا؟�مـــــا�يتفــــق�مـــــع�.. اNحكمــــات�ويتـــــأولون�Hيــــات�اNتشـــــا¯[ات�ع#ــــى�مـــــا��Hيـــــاتبعــــده،�يل��مــــون�

فظهــرت�. -ســ+ميالــذي�اتســع�طــو�Aوعرضــا�وأرضــا�بــالفتح��اNســلم;ن مجتمــعمصــالح�النــاس�1ــي�

مــن�اجf[ــد�فأصــاب�" #ــى�مــدارس�فقهيــة�أو�مــذاهب،�1ــي�ظــل�القاعــدة�اجf[ــادات�فكريــة�تحّولــت�غ

1ــي�-ســ+م�إcــى�أن�جــاء�عصــر��الــرأيعنــوان�حريــة�". فلــه�أجــران�ومــن�اجf[ــد�ولــم�يصــب�فلــه�أجــر

كـــــل�حـــــاكم�مذهبـــــه�ليكـــــون�مـــــذهب��فاختـــــار ومـــــا�بعـــــده��العباÊـــــEالحكـــــام�اNســـــتبدين�1ـــــي�العصـــــر�

أكÙـــ&�اتســـاعا��-ســـ+ما�زالـــت�اNـــذاهب�1ـــي�ومـــ. اNســـلم;ن�كافـــة��واســـتعمل�1ـــي�ذلـــك�بطـــش�الســـلطة

 .. وشمو�AوأكÙ&�تفريعا�من�كل�ما�جاء�1ي�القرآن�من�آيات�محكمات
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�أصـــحابإcـــى�اNـــذاهب�سياســـة�،�أراد��!نتصـــار ،�وتحّولـــت�إcـــى�مـــذاهب،�وأصـــبح�Hراءوبمـــا�كÙـــ&ت�

ل�قبـل�إcى�الرسـ�أسندتمن�أقوال��استغلوهكل�مذهب�أن�يدعموه�بما�جمع�لهم�واستعملوه�أو�

و-دعـاء��و!نتحـالفلّما�استفحل�أمر�الجمع�. نبوية�أحاديث�[ا�إأن�تجمع�بحواcي�قرن;ن،�وقيل�

روايتــه�إcـى�محمـد�غ;ـ&�مـا�جــاء��اوأسـندو والتلفيـق�إcـى�درجـة�زعمهـم��أن�ثمــة�ك+مـا�نسـبوه�إcـى�هللا�

ى�علمـــــاء�الحـــــديث�آ1ـــــي�القـــــر 
ّ
cحاديـــــث�القدســـــية،�وهـــــو�هرطقـــــة�صـــــريحة،�فتـــــوdإذ��(ن�وأســـــموها�

تصــنيف�مــا�نشــر�م^[ــا�حســب�قّوÂ[ــا�اNلزمــة�فــانf[وا�إcــى�أن�مــن�) علمــا�dحاديــثأصــبح�البحــث�1ــي�

،�أي�قطÉــي�-ســناد�إcــى�"متــواتر"بــ;ن�عشــرات�dلــوف�مــن�dحاديــث�لــيس�ثمــة�إ�Aأربعــ;ن�حــديثا�

رســول�هللا�ونفـــى�بعضـــهم�وجـــود�أي�حـــديث�متـــواتر،�وبقيـــت�dحاديـــث�اNتـــواترة�قطعيـــة�-ســـناد��

 . ضعة�للتقسيم�الثنائي�فم^[ا�أحاديث�محكمة�وم^[ا�أحاديث�متشا¯[ةخا

القيمــة�الحيويــة�لتلــك�اNــذاهب�وصــلf[ا�با¾ســ+م�مســتمدة�مــن�أ�[ــا�كانــت�تع'ــ&�عــن�رؤيــة�كــل��-ج

للمتغ;ـــ&ات�1ـــي�مجتمعـــه�1ـــي�زمانـــه،�فتفرقـــت�اNـــذاهب�" يصـــلح�"أو�مجf[ـــد�أو�فقيـــه�Nـــا��   متحـــدث

�  "اNصـالح�اNرسـلة"وdمصـار،�وظهـرت��dقطـار مصـالح�اNسـلم;ن�1ـي�" تطـور "الفقهية�تبعا�لتغّ;ـ&�و

كمصــــادر�للشــــريعة�1ــــي�بعــــض�اNــــذاهب�ع#ــــى�اخــــت+ف�فيمــــا�" -جمــــاع"و�    " القيــــاس"و�" الــــرأي"و�

حــ;ن�كــان�1ــي�العــراق،�ثــم��dول فعنــدما�يقــال�مــث+،�إن�الغمــام�الشــافÉي�قــد�وضــع�مذهبــه�. بي^[ــا

" -مـــام�الشـــافÉي�كــــان��أنى�مصـــر�فأقـــام�ف�[ـــا،��Aيكــــون�ذلـــك�وضـــع�مذهبـــه�الثـــاني�حـــ;ن�جــــاء�إcـــ

كمــا�قــال�أحــد�الجهلــة�1ــي�رســالة�دكتــوراه�قــّدمها�إcــى�كليــة�Hداب�جامعــة�القــاهرة،�ولــم�" ُملّفقــا�

اNتشـا¯[ات�ع#ـى��Hيـاتتقبل،�بل��ن�-مام�الشافÉي�كـان�يجf[ـد�طبقـا�لÌصـل�القرآنـي�1ـي�تأويـل�

فقيــــل�بحــــق�إن�. م�تكــــن�متطابقـــة�1ــــي�العــــراق�ومصـــر�ع#ــــى�عهـــدهمـــا�ي+ئــــم�مصـــالح�النــــاس�و«ــــي�لـــ

 . اخت+ف�الفقهاء�رحمة�باNسلم;ن

إذا�كـان�القـرآن�: كيـف�يمكـن�معرفـة�مصـالح�النـاس�و«ـي�متغّ;ـ&ة�؟�الجـواب�. نعود�إcى�البدايـة�-د

فــ+�إكــراه�1ــي�مــذهب�1ــي�الــدين�وهــذا�واضــح،�هــذا�" �Aإكــراه�1ــي�الــدين"قــد�أمــر�1ــي�آيــة�محكمــة�أن�

" !جتمــا�يالجــدل�:"لشـريعة�اده��Aيــؤدي�مباشـرة�إcــى�معرفـة�مصــالح�النــاس،�اNصـدر�الثــاني�وحـ

. يقــّدم�غليــك�الجــواب،�حريــة�النــاس�بــدون�حــدود�1ــي�اNشــاركة�1ــي�اق�ــ&اح�حلــول�تلــك�اNشــك+ت

كمـــا�يعرفو�[ـــا�مـــن�مشـــك+Â[م�" مصـــالح�النـــاس" العمـــل�الجمـــا�ي�لتطبيـــق�تلـــك�الحلـــول�الFـــ�E«ـــي�

فإذا�لم�يّتفقوا�فُيطّبُق�ما�تـراه�dغلبيـة�بحكـم�اNسـاواة،�ويتبّقـى�. أن�يعرفها�غ;&همال�A�EFيمكن�

. لÌقليــــة�حــــق�اNعارضــــة�إcــــى�أن�يــــتم�اختبــــار�مــــدى�مطابقــــة�رأي�dغلبيــــة�Nصــــالح�النــــاس�جميعــــا

جــــــوهر�) القــــــانون�اNوضــــــو�ي�للديمقراطيــــــة( وبــــــذلك�تكمــــــل�الــــــدائرة�ويصــــــبح�الجــــــدل�!جتمــــــا�ي�

 . حيث�هو�نظام�اكتشاف�مصالحهم�1ي�زمن�معّ;ن�1ي�مجتمع�معّ;ن�مصالح�الناس�من

ولـــو�Aأن�اNســـاواة�مـــن�ثوابـــت�نظـــام�الحيـــاة�1ـــي�-ســـ+م،�ولـــو�Aأن�مصـــالح�النـــاس�غايـــة�ثابتـــة�1ـــي�

ـا�قيـل�أنـه�نظـام�
ّ
Nجتمـع�1ـي�-سـ+م،�وNـى�تطـور�اcا�أمكـن�أن�يـؤدي�الجـدل�!جتمـا�ي�إN�،س+م-

   . إلهياإس+مي�وهو�وضÉّي�وليس�
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  .وهللا�أعلم

 عصمت�سيف�الدولة

 

 

   

 

    


