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  مقدمة الناشر

  مقدمة الطبعة الثانية
  مقدمة املترجم

  أ
  ت
  ج

  ١  افتقاد السالم 
  ٣   بني أهل الديانات فيماالسالم واالنسجام

  ٥  القيم الدينية أصبحت فضول كالم
  ٧  لنبوةاملية اع

  ٨  األنبياء سواسية
  ١٠  ؟وإن تساوت املصداقيةهل ختتلف الرتبة 

١٦  يٍن واحٍد د على ااخلالص ليس ِحكر  
  ٢٠   بني الدياناتتعزيز االنسجام واالحترام املتبادل

  ٢٠  مفهوم العاملية
  ٢٣  اإلسالم دين عاملي 
  ٢٧   ال إكراه ..وسائل نشر الدين

  ٣٠  ألصلحلبقاء ال
  ٣١  حرية الرأي

  ٣٢   املعاصري العاملاحمليطاحلرية والتحرير يف 
  ٣٣  أو االستهزاء باملقدساتالتجديف 



  

    ٣٨   الديانات                                      أهل تعاون فيما بني ال
    ٣٩                                           خامتة

  ٤٥  على وجه العمومالسالم االجتماعي 
  ٤٧  النظام االجتماعي املعاصر
  ٥٢  مناخان للنظام االجتماعي

  ٥٢  هائية وغايته النبطالن اتمع املادي
  ٥٤  كفران احلياة اآلخرة

  ٥٧  أربع خصائص للمجتمع املادي
  ٥٩  املسئولية واحلساب 

  ٧٢  املناخ االجتماعي يف اإلسالم 
    ٧٥                                           أسس اتمع اإلسالمي

  ٧٨  العفة
  ٨٢  الفصل بني اجلنسني

  ٨٣  فجر عصٍر جديد حلقوق النساء
  ٨٧  واة النساء للرجال يف احلقوقمسا

  ٨٨  تعدد الزوجات
  ٩٧  رعاية املسنني
  ١٠٢  جيل املستقبل

  ١٠٥  صد االجتاهات اإلسرافية الباطلة
  ١٠٦  كبح الشهوات

  ١٠٨  حفظ األمانات وصون املعاهدات



  

  ١٠٨  اجتثاث جذور الشر مسئولية مجاعية
  ١١١  أوامر ونواٍه

  ١٢٠   العنصريالتمييزنبذ 
  ١٣٣  سالم االجتماعي االقتصاديال

  ١٣٥  مقدمة 
  ١٣٥   الرأمسالية واالشتراكية واإلسالمكل من ظل العدالة االقتصادية يف 

  ١٣٨  اخلري يف السراء والضراءيف سبل اإلنفاق 
  ١٣٨  اإلنفاق على الفقراء 

  ١٤٠  عرفان اجلميل والشكر عليه
  ١٤٢   على املعروف من البشر جزاءال 

  ١٤٤   يعطى للسائل؟ماذا 
  ١٤٦   ؟ يعطى يف الصدقاتذاما

  ١٤٧   سراً وعالنيةالعطاء
  ١٤٧  املسئوليات االجتماعية 

  ١٤٨   من صدر اإلسالم مثال
  ١٤٩  إلنفاق ل  ممتدةحدود

  ١٥٠  خدمة اآلخرين 
  ١٥١  ر والقمار حترمي اخلم

  ١٥٥  إحصائيات الوفيات 
  ١٥٦  خسائر سنوية 

  ١٥٩  السالم االقتصادي



  

  ١٦١  فلسفة االقتصاد يف اإلسالم والرأمسالية والشيوعية
  ١٦١  الرأمسالية 

  ١٦١  االشتراكية العلمية 
  ١٦٣  املفهوم اإلسالمي 

  ١٦٤  أربع خصائص للمجتمع الرأمسايل 
  ١٦٥   إىل اخلراب  يف النهايةالرأمسالية تؤدي

  ١٦٥  النظام االقتصادي متغري 
  ١٦٩  النظام االقتصادي اإلسالمي 

  ١٧٠  الزكاة 
  ١٧٣  حترمي الفائدة الربوية 

  ١٧٤  ارتفاع سعر الفائدة الربوية يف بريطانيا
  ١٧٨  مساوئ أخرى للربا
  ١٨٥  الربا ديد للسالم 

  ١٨٦  حترمي اكتناز الثروات 
  ١٨٨  ياة احلأسلوب البساطة يف 

  ١٨٩  نفقات الزواج 
  ١٨٩  قبول دعوة الفقري 

   ١٩٠  طعام االعتدال يف عادات ال
  ١٩١  اقتراض املال 

  ١٩٤  الفوارق االقتصادية بني الطبقات 
  ١٩٥   اإلسالمي اإلرثقانون 



  

  ١٩٦  حترمي الرشوة 
  ١٩٧  أخالقيات التجارة 
  ١٩٩  احلاجات األساسية 

  ٢٠٣  العبادة كوسيلة للوحدة االقتصادية 
  ٢٠٥  االلتزامات العاملية 

  ٢١١   القومي والدويلالسالم السياسي
  ٢١٣  األمن السياسي 

ال ي٢١٣  ب أي نظام سياسي شجباً باتاً شج  
  ٢١٥  املَلكية 

  ٢١٧  قراطية وتعريف الدمي
  ٢١٩  قراطية والتعريف اإلسالمي للدمي

  ٢٢٠  قراطية يف اإلسالم وعمادان ملفهوم الدمي
  ٢٢١  التشاور املتبادل أفضل 

  ٢٢٤   حول طبيعة احلكومة اإلسالمية احلقة التشويش
  ٢٢٤  السلطان اإلهلي 

  ٢٢٥  )املشيخة(املُالوية 
  ٢٢٨  بني الدولة والدين املشتت الوالء 

  ٢٣٠   تشريعة مطلقة؟ سلطة  الدينكونمن الواجب أن يهل 
  ٢٣٥    احلكم يف اإلسالممبادئ

  ٢٣٨   .... املطلقة مبدأ العدالةتطبيق : العالقات الدولية 
  ٢٣٩  دور منظمة األمم املتحدة 



  

  ٢٤٧  السالم الفردي
  ٢٤٩   مع نفسه سالم الفرد

  ٢٤٩  التسابق يف اخلريات 
  ٢٥٢  احملبة بني األهل واألقارب 

  ٢٥٢   اآلخرينخدمة 
  ٢٥٤  ابتغاء مرضاة اهللا 

  ٢٥٥  الوعي الدائم بسائر بين البشر 
  ٢٥٥  جمال أوسع للرعاية واحملبة 
  ٢٥٦  الغرض من خلق اإلنسان 

  ٢٦٠   به ، وال سالم إالّومنه السالماهللا هو السالم، 
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي   بسم اهللا الرمحن الرحيم

Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @

م اإلمام املهدي واملسيح ١٨٨٩أسس اجلماعةَ اإلسالمية األمحدية عام 
طبقاً ملا أنبأ .. سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين عليه السالم .. املوعود 

  . من بعثته يف آخر الزمان�املصطفى  به سيدنا حممد
م احتفلت اجلماعة بعيد الشكر املئوي، وكان من بني ١٩٨٩عام ويف 

 م،٢٤/٢/١٩٩٠موضوع الكتاب، يوم - مظاهر االحتفال هذه احملاضرة 
 اخلليفة الرابع لسيدنا -سيدنا مرزا طاهر أمحد.. ألقاها إمام اجلماعة

  .اإلمام املهدي
 ٨٠٠ شهده. كان احلفل يف قاعة مؤمترات امللكة فكتوريا الثانية بلندن

من علية القوم واملثقفني، بينهم السياسيون، واملهتمون بالشؤون العربية، 
والصحفيون، وأساتذة اجلامعات، ورجال التعليم، وعلماء الدين، 

  . ورجال وسيدات من شىت التخصصات واملهن
 أمري -وقد رحب بالسادة الضيوف السيد السفري آفتاب أمحد خان 

وترأس اجللسة مستر إدِورد مورتيمر ، وقدم اجلماعة باململكة املتحدة، 
  .كلمة الشكر مستر هوجو مسرسن عضو الربملان

  . وأعقب احملاضرة جلسةٌ للسؤال واجلواب
مل يكن من املمكن .. ونظراً لضيق الوقت بالنسبة هلذا املوضوع الواسع

توفيته حقّه يف جلسٍة واحدة، ومن مث كانت معاجلته عندئٍذ جزئيةً 
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.. ومع ذلك فإن طائفةً ممن شهدوا احملاضرة، وكثري ممن فاتتهم. وحمدودة
  . أحلوا على أن ينشر كتاب منفصلٌ على أساس من النص األصلي

وبعد مراجعة األصل اإلجنليزي، والعمل مبشورة من اقترحوا مراعاة 
احلساسية الزائدة عند أهل الغرب بصدد بعض االختالفات الثقافية 

عوجل املوضوع ببيان واٍف يقلل ..  والغربوالتراثية بني الشرق
  . احتماالت سوء الفهم من ناحيتهم

حتققت عدة أمور مما أشار إليه إمام اجلماعة .. ويف مرحلة طباعة الكتاب
اجلدل حول االنسجام فيما بني األديان : بفراسة املؤمن، منها مثال

الشيوعية يف بسبب فتاوى التكفري، والتغريات اهلائلة النامجة عن ايار 
شرق أوروبا، والدور اجلديد لس األمن، وأثر السياسة الربوية يف 

حبثت ..  هذه املسائل واألحداث وكثري غريها-هبوط االقتصاد الربيطاين
ليتها نشرت قبل  ذلك : حىت قيل.. بصراحٍة ووضوح خالل احملاضرة

  ! بوقٍت طويل
تناولت توقعات فإن الرسالة غري حمدودٍة بزمن، فقد .. ومع ذلك

وإذا . مستقبلية حول سالم العامل كله ـ على ضوء تعاليم اإلسالم
.. كانت األيام وجمريات األمور قد أثبتت صدق توقعات اإلمام احملاضر

فلعل من واجب قادة العامل إذن أن يستقبلوا الرسالة يف  صفحات هذه 
منها بالقدر احملاضرة جبدية واهتمام، ويبذلوا حماوالت صادقة لالنتفاع 

  . آمني . اللهم وفقهم هلذا . األكرب يف صياغة نظام العامل اجلديد 
   ١٩٩٢لندن ، يوليو 

Š‘bäÛa  
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@حنمده ونصلي على رسوله الكرمي   بسم اهللا الرمحن الرحيم @
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كتـب عنـه   مما حدث كثري نقدم لكم الطبعة الثانية هلذا الكتاب، وقد     
هناك أمور أخذت منحى خطريا، مثل انتـهاء        ، ف ه اهللا اخلليفة الرابع رمح  

وتصاعد الصني كقوة اقتـصادية     القطب العاملي الثاين واحنسار تأثريه،      
دد االقتصاد األول يف العامل وتنافسه وليس اليابان، ليس هذا فحسب           
بل أيضا كقوة هلا تأثريها يف هيئة األمم املتحدة والدبلوماسـية العامليـة      

، ممـا زاد    هزره وتدعمه وتقوي  ؤا الدور الروسي املتراجع فت    كمتعاون مع 
 ومما زاد فقر بلدان العـامل الثالـث         ،التنافس العاملي على املوارد األولية    

 اقتصادها من ذلـك     صاحبة تلك الثروات اهلائلة واليت تنهب وال يفيد       
    ح مصلحتها اخلاصة على مصاحل     شيئا بوجود حكومات دكتاتورية ترج

فافا طوكذلك التعاون واالستقطاب والتوازنات اليت تصطف اص      . بالدها
أدى الختالف  ...ن سابقا ان التقليدي اجديدا مغايرا ملا كان عليه املعسكر     

 يف  نشأ عنه حـروب   على املصاحل بني القوى العظمى واملساندة هلا مما         
وأشعل حروبـا   ،  ب مواردهم بقاء على    من أجل اإل   فقريةبلدان كثرية   

راح ضحيتها مئات   مرت لفترة طويلة ومازالت مستمرة،      استعرت واست 
 .وال تزال مستعرة منذ عدة سنواتاملواطنني من الف اآل
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فهو الذي وفقنا هلذا    .. ما حيب ربنا ويرضى   احلمد هللا محداً كثرياً طيباً ك     
ويشهد ـ جل شأنه ـ أن ترمجـة مـصنفات     . بال حوٍل لنا وال قوة

اجلماعة اإلسالمية األمحدية إىل لغة الضاد، وخصوصاً مصنفات إمامها         
هلي من أحب الواجبات إىل قلـيب،  .. احلايل ـ أيده اهللا بنصره العزيز 

ئل اليت يبتغى ا رضوان اهللا تعاىل       ففضالً عن كونه من القربات والوسا     
فأداء هذا الواجب    .. �وشفاعة رسوله األكرم سيدنا حممد املصطفى       

  : يف  نظري تعبري عن
ـ تقدير وإدراك للخري العميم الذي يف التراث اإلسالمي كما يرى  من           

  .وينبغي أن يعرف به كل إنساٍن على هذه األرض.. منظوٍر أمحدي
فكل كنوز العلم واملعرفة اليت أحياها       .. � حممد   ـ حب ووفاء لسيدنا   

. اإلمام املهدي هي من حبر املصطفى الفياض املتجدد إىل يـوم القيامـة   
ألم أول مـن    .. ولعل العرب هم يف نظري أوىل الناس باملشاركة فيها        

محلوا كنوز سيدنا املصطفى وزينوا ا الـدنيا، مث ضـاعت منـهم أو              
  . ن نضعها يف متناول أيديهمفال أقلّ من أ.. ضيعوها

أهلي وعشرييت، ليس مـن منطلـق النعـرة         .. ـ حب ووفاء للعرب   
كما قال خري العـرب     " حب العرب من اإلميان     " وإمنا ألن   .. القومية

ويقتضي احلب والوفاء أن نقدم هلم أحلى وأحـسن مـا            . �والعجم  
ـ ومـا  لعله يكون بلسماً شـافياً ِلِعلَلـهم    .. عندنا بلسام الشريف
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عسى اهللا تعاىل أن يعجل شـفاءهم، ويعيـد هلـم أجمـادهم             ! أكثرها
وقد كـانوا   .. اإلسالمية، وجيعلهم مرةً أخرى خري أمٍة أخرجت للناس       

  . روادها وبناا
وقد بذلت ما يف وسعي لنقل  معاين الكتاب بأسلوٍب أرجو أن يكـون         

ر ملصنفه الذي   فإن وفّقت فالفضل من اهللا تعاىل، مث الشك       . سهالً واضحا 
أما إذا كان مثة غموض أو ضعف فالذنب ذنـيب، واهللا           . كلفين بترمجته 

ولست بصدد تقريظ كتاب صـنفه إمـامي وأسـتاذي          . غفور رحيم 
 الَِّذين آمنـوا ِبـالْقَوِل      يثَبت اهللاُ �: ومرشدي، بل يكفي قول اهللا تعاىل     

 ويفْعلُ اُهللا مـا     آِخرِة ويِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمني   الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْ     
   .)٢٨: ِإبراهيم (�يشاُء

ونصر دينه . نفع اهللا أبناء وطين بكل خري، وأعاننا على إحتافهم بكل خري    
  . آمني . وسنة حبيبه املصطفى وجعلنا من حزبه وخدامه

  ١٩٩٤لندن 
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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم���� 

 اهـدنا  * نـستعني  وإيـاك  نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم
 الْمغـضوب  غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ

هملَيال عضاال وآمني ،����لِّني.   
  

   إدوارد مورتيمر رئيس الس، السيد 
  : الضيوف األجالء، السيدات والسادة 
دعوين أعرب لكم عن مشاعر االمتنان العميقة حلضوركم هذا اللقـاء            

 بأن اخلطاب الذي سوف ألقيه يضعين أمـام         أقرأن  بوامسحوا يل   . الثقايف
ولنشرع يف  . تبار عظيم، فهو موضوع واسع، أحس إزاءه بالرهبة حقا        اخ

  : تناول املوضوع بطرح سؤالني أساسيني
   ما هي التحديات املعاصرة؟ •
   تلك التحديات املعاصرة ميكن أن يتصدى هلا الدين؟  وأي من•

âý�Ûa@…bÔnÏa@ @
نا املعاصر وصل   ويف عامل . إن أشد العلل خطورةً يف عامل اليوم فقدان السالم        

وقد مت  . والتكنولوجيااإلنسان إىل مستوى إجناز مادي رفيع، أتاحه تقدم العلم          
   .يف كل جمال ملتطلباته املادية خبطى ختلب اللبله ذلك 

       تمع البشري األسعد حظواملعروفـة باسـم     اوال شك أن قطاعات ا 
ات هذا التقدم يف     هلا النصيب األعظم من مثر     ،العامل األول أو العامل الثاين    
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لقد نفذت  .  انتفع منها إىل حد ما     اولكن العامل الثالث أيض   . الزمن احلايل 
 حيث ال  ،أشعة التقدم حىت وصلت إىل الشقوق الداخلية يف أحلك املناطق         

 ذلك فليس   ومع ،يزال قطاع من اتمع اإلنساين يعيش يف املاضي البعيد        
تمر يف مشاعر القلق واخلـوف      هناك تزايد مس  . اإلنسان سعيدا وال قانعا   

  . والتوجس، وعدم الثقة باملستقبل، فضال عن االستياء من مرياث املاضي
هناك بعض العناصر اهلامة اليت تتحدى طبيعة العامل املعاصـر وتولـد            

 سواًء من ناحية ماضيه أو حاضره، وتؤثر على         ، يف اإلنسان  ااستياًء عميقً 
إن .  الفكر لدى األجيـال الـشابة       يف تشكيل  ا قوي تأثرياوجه اخلصوص   

  . اإلنسان يبحث عن السالم
ويف هـذه الكلمـة املفـردة       ". السالم"تعين حرفياً   " اإلسالم" وكلمة

اإلسالم ديـن   .  ومواقفه بأعظم مجاٍل وإجياز     كلها تنعكس تعاليم اإلسالم  
اهتمامـات اإلنـسان    ت  تكفل السالم يف كـل جمـاال      ، وتعاليمه   سالم

اب اليوم، صنفت بعض ااالت اليت حيتاج فيها عاملنـا          وخلط. وطموحاته
  : املعاصر إىل أنوار اهلداية، وهي

  . السالم واالنسجام فيما بني أهل الديانات ) ١
  . السالم االجتماعي على وجه العموم ) ٢
  . السالم االجتماعي االقتصادي ) ٣
  . السالم االقتصادي ) ٤
  .ويلالسالم السياسي القومي والد ) ٥
  . السالم الفردي ) ٦
  



  

) ١(  

pbãbí†Ûa@Ýçc@´i@bàîÏ@âbv�ãüaë@âý�Ûa@ @
  : نبحث يف هذا اال املسائل التالية

  . ـ القيم الدينية صارت فضول كالم١
  .  ـ عاملية النبوة٢
  .  ـ األنبياء سواسية٣
   ـ هل ختتلف الرتبة وإن تساوت املرجعية؟ ٤
  . داخلالص ليس حكرا على دين واح  ـ٥
  .  ـ تعزيز االنسجام واالحترام املتبادل بني الديانات٦
  .  ـ مفهوم العاملية٧
  .  ـ اإلسالم دين عاملي٨
  . ال إكراه:  ـ وسيلة الصراع٩

  .  ـ البقاء لألصلح١٠
  .  الرأي ـ حرية١١
  .  ـ احلرية والتحرير يف احمليط العاملي املعاصر١٢
   . أو االستهزاء باملقدسات ـ التجديف١٣
  .  ـ التعاون فيما بني أهل الديانات١٤
  .  ـ خامتة١٥



  

  
  
  
  
  

ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِشريا ونِذيرا وِإنْ ِمن أُمٍة ِإلَّا خلَا ����
ِذيرا ن٢٥: فاطر(���� ِفيه(.  

  
���� نى مارصالناِبئُونَ والصوا واده الَِّذينوا ونَآم ِإنَّ الَِّذين

من ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر وعِملَ صاِلحا فَلَا خوف علَيِهم ولَا َآ
  .)٧٠: املائدة (����هم يحزنونَ



������� 	�
����� �����  

  

٥

âý×@ÞìšÏ@ozj•c@òîäí†Ûa@áîÔÛa@ @
إن من يلقي نظرة فاحصة على املشهد الديين العام ال يصعب عليه أن             

ليوم؛ فهو يفقد إحكام    يالحظ املوقف املتناقض الذي يكتنف عامل الدين ا       
 يف  يشدها  نفسه قبضته على األمور بوجه عام، ومع ذلك جنده يف الوقت         

 تقريبـا أن    هايف األديان كل  يبدو  و. نواح خمتلفة يف بعض قطاعات اتمع     
 رجعي متزمت يتـسم     منحى العقائد، فهو    من ناحية  شديدا تقهقراهناك  

  . مال الرأي اآلخربصرامة القرون الوسطى مع ضيق صدر ال يطيق احت
فالدين يف تراجع، واجلرمية يف تصاعد جامح،       من الناحية األخالقية    أما  

واحلقيقة تسارع حنو االختفاء، واملساواة وحتري العدالـة علـى حافـة            
 حنو اتمع، وتنال مكاسب الفردية      جتاهل للمسئوليات  االنقراض، وهناك 

 ن   من القوة حىت يف بالٍد ترفع      ااألنانية مزيدكـل هـذه،    .  شعارات التدي
عالمات تـشري بوضـوٍح إىل أن       ،  باإلضافة إىل مساوئ اجتماعية أخرى    

   األخالقيـة     .  متدهور األخالق  انظام اليوم أصبح جمتمع موإذا كانت الِقي
 فإن اخلنق املتواصـل هلـذه القـيم    ،ألي ديٍن تشكل حياة الدين وروحه  

 فإن  ، ينتصب جسد الدين واقفا    يسوقنا إىل نتيجة حتمية مؤداها أنه بينما      
وهذا الذي نلحظه اليوم يف عامل الدين، أو ما         . روح الدين تغادره سريعا   
 أصبح مبثابة نشور األموات لتتجـول بـني         ، إذ يسمونه الصحوة الدينية  

  . القبور، ولكنها أجساد بال أرواح
قد خيم ركود طويل، وانعدمت فيهـا       .. ويف مناطق أخرى من العامل    

إذ مل حتدث بعـد     .  فتولَّد امللل عند ذوي امليول الدينية      ، املثرية التطورات
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تلك األمور اإلعجازية اليت يتوقعوا، ومل تتجسد أمامهم الظواهر اخلارقة          
إم . للطبيعة فتتدخل يف أحداث الكون مبا يغري هلم العامل حبسب ما حيبون         

 ومل حيدث   ،إمياميودون رؤية النبوءات العجيبة تتحقق كي تبث الثقة يف          
ويقع هؤالء القوم فريسة سهلة ملذاهب جديدة تزدهر        . شيء من ذلك بعد   

 وتولِّد فيهم نزعة الفرار من املاضي رغبةً لسد         ، وفشلهم إحباطهميف تربة   
  . الفراغ بأي شيء جديد

وفضال عن هذه االجتاهات املدمرة، هناك ظاهرة أخرى مزعجة للغاية،          
فمع انتشار هذه العقائد    . قائد الدينية، ودد سالم العامل    هلا صلة بإحياء الع   

يتولد جو مسموم، يفتك بروح احلوار الصحيح، وحيول دون انـسياب           
وكأن ذلك كلَّه مل يكِْف ذئاب السياسة اردين من الـضمري،           . األفكار

 فقـاموا   ؛ الستغالل املواقف املتفجرة ملصاحلهم اخلاصـة      ااملستعدين دائم 
مث هناك خصومات وثارات    . الٍت خبيثة لتلويث صورة الدين نفسه     مبحاو

"  هناك ما يسمى     ،وباإلضافة إىل ذلك  . تارخيية بني الديانات تلعب دورها    
ـ      أيٍد خفية  ا، الذي تسيطر عليه عموم    "اإلعالم احلر    عه ينطلق حاال تدر 

م ولذلك جند أنـه عنـدما ينـض       . ون العامل ئليؤدي دوره حبياٍد تام يف ش     
اإلعالم إىل معركة تشويه صورة الدين املنافس يف بلٍد ينتمي معظم أهلـه             

وال شك يف أن الدين نفسه يكـون        . لديٍن ما يصبح املشهد معقّدا للغاية     
  . أول ضحايا هذا الشجار

 بالقلق واالنزعاج حنو ما حيـدث  عميقًا راوأراين يف احلقيقة أشعر شعو   
ن تقـوم   إىل أ اسةٌ وضرورة عاجلـة     هناك حاجةٌ م  . اليوم يف عامل الدين   

وأعتقـد أن   . األديان جبهٍد حقيقي صادق إلزالة ما بينها من سوء فهـم          
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اإلسالم قادر على تقدمي بضاعته وخدماته بامتياٍز وبكيفيٍة ميكن أن تفـي            

اامتاممبطالب اإلنسانية وحاجا  .  
فمثال . ولكي يسهل فهم هذا املوضوع، زدته تصنيفًا إىل أقسام خمتلفة     

أرى أنه لكي يكون الدين مِعينا على توطيد السالم يف العامل، قـادرا يف              
عاملية "اية األمر على توحيد البشر؛ فمن الضروري له أن يتقبل بنفِسه            

لونا أو قوما أو إقليما،     :  مبعىن أن بين البشر أياً كانت طوائفهم       - "الدين
م فهم خمولون على حـد سـواء        كلهم مجيعا خلْق خلالٍق واحد؛ ومن ثَ      

لتلقي التعليم الرباين ـ هذا إذا كانت التعاليم اإلهلية تعطى ألي قطاع   
ويتحاشى هذا الرأي مفهوم احتكار احلقيقة عند أي    . من اتمع البشري  

  . دين
 ، كانت مسمياا أو معتقداا أو موقعها أو عصرها        يا أ هااألديان مجيع 

كما أن على املرء    .  من احلقائق اإلهلية   اعي لنفسها قسطً   احلق يف أن تد    هلا
 ما بينها مـن اختالفـات يف املعتقـدات          على ،االعتراف بأن الديانات  

إن السلطان اإلهلي   .  الظن من أصٍل واحٍد مشترك     غالب فإا يف    ،والتعاليم
الذي جاءت منه رسالة الدين يف أي منطقة من هذا العـامل ال بـد وأن                

ه الذي اعتىن باحلاجات الدينية والروحانية لسائر البشر يف         يكون هو نفس  
  . مناطق أخرى من العامل وعرب كل العصور

  .  كتاب اإلسالم،هذه هي رسالة القرآن الكرمي

@ñìjäÛa@òî½bÇ@ @
  : املوضوعيقول القرآن الكرمي يف هذا 
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 �واجتِنبوا الطَّاغُوت  اعبدوا اَهللا أَِناولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولً�
  .)٣٧: النحل(

مث .  بتعاليم عبادته، واجتناب الشرالقد أرسل اهللا إىل كل أمٍة رسولً
 أنه مل يكن النيب األوحد يف هذا العامل �يعلن القرآن الكرمي لنيب اإلسالم 

  : فقال
يك وِمنهم من  ِمن قَبِلك ِمنهم من قَصصنا علَاولَقَد أَرسلْنا رسلً�

كلَيع صقْصن ٧٩: غافر (� لَم(.  
  :  قائال�ويذكِّر القرآن الكرمي نيب اإلسالم 

� ِذيرِإلَّا ن تٍة ِإلَّا *ِإنْ أَنأُم ِإنْ ِمنا وِذيرنا وِشريب قِبالْح اكلْنسا أَرِإن 
ِذيرا نلَا ِفيه٢٥-٢٤ :فاطر (�خ(.  

 إىل ما سبق، يتبني بوضوٍح أن اإلسالم ال حيتكر احلق لنفسه            وبالنظر
ويستبعده من سائر الديانات، ولكنه يعلن بال قيٍد أو شرط أن اهللا تعاىل             

 مل يزل يرعى حاجات البشر -  يف كل العصور، ويف كل أحناء األرض   - 
  . روحيا ودينيا ببعث رسله الذين يبلغون رسالة السماء إىل أقوامهم

bîjãþa@òî�aì�@õ@ @
إذا كان األنبياء املرسلون إىل شعوب العامل ـذه         : وينشأ هنا تساؤل  

  ؟  نفسها فهل هلم املرجعية اإلهلية،الكثرة
     من عند اهللا تعاىل، وهـم فيمـا       ايقول القرآن الكرمي بأن األنبياء مجيع 

.  ميارسون سلطام على قدم املساواة أصالة وقوة       ،خيتص مبرجعيتهم اإلهلية  
وفيما يتعلـق بـصدق     . ق ألحٍد يف أن يفرق بني نيب منهم وآخر        وال ح 
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وهذا املوقف من جانب اإلسالم حنـو       .  فكل األنبياء متساوون   ،رسالتهم

األديان األخرى ومؤسسيها واألنبياء التابعني هلم ميكن أن يكون عـامالً           
وميكن االسـتناد إىل مبـدأ      .  للتوحيد والربط بني خمتلف الديانات     اهام
وي األنبياء يف أصالة وحِيهم كقوٍة شديدة التـأثري يف وصـل شـىت              تسا

ل موقف العداء حنو وحي أنبياء الـديانات        وهذا يحو . بعضهابالديانات  
 موقف واضح ومنطقي مستمد من     اوهذا أيض . األخرى إىل احترام وتقدير   
  : القرآن الكرمي حيث يقول

�    ا أُنِزلَ ِإلَيولُ ِبمسالر نِباللَّـِه         آم ـنونَ كُلٌّ آمِمنؤالْمِه وبر ِه ِمن
وقَـالُوا سـِمعنا     ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه ال نفَرق بين أَحٍد ِمن رسِلهِ        

  .)٢٨٦: البقرة (�وأَطَعنا
 والذين آمنوا به يؤمنون باهللا تعاىل ومالئكته وكتبـه          �فنيب اإلسالم   

علنون أم ال يفاضلون بني هؤالء الرسل، ويقـرون بالـسمع           ورسله، وي 
  . والطاعة هلذه املبادئ والتعاليم القرآنية

 :ويتردد املوضوع نفسه يف آياٍت أخرى من القرآن الكرمي، منها مـثال         
�          اللَِّه و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يِريديِلِه وسرونَ ِباللَِّه وكْفُري ـِلِه  ِإنَّ الَِّذينسر

           ذَِلـك نيِخذُوا بتونَ أَنْ يِريديٍض وعِبب كْفُرنٍض وعِبب ِمنؤقُولُونَ نيو
ـ   الْكَاِفرونَ حقّاً وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عـذَاب       أُولَِئك هم  * اسِبيلً ِهيناا م * 

   فَري لَمِلِه وسروا ِباللَِّه ونآم الَِّذينو   فـوس لَِئـكأُو مهٍد ِمنأَح نيقُوا ب
غَفُور كَانَ اللَّهو مهورأُج ِتيِهمؤا ايِحيم١٥٣ـ١٥١: النساء (�ر(.  
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_òîÓa†–½a@pëb�m@ægë@òjmŠÛa@ÑÜn¥@Ýç@ @
   فهل يلزم من ذلـك أن       ، سواسية يف مصداقيتهم   اإذا كان األنبياء مجيع 

نه من املمكن تفاوت األنبياء مـن وجـوٍه         يتساووا يف املرتبة؟ واجلواب أ    
كمـا خيتلـف    . عديدة يف صفام الشخصية وطريقة أدائهم ملسئوليام      

بعضهم عن بعٍض فيما يتعلق بقرم من اهللا، ويف مرتلتهم النسبية عنـده             
ويتأكد هذا الرأي بدراسة تاريخ األنبياء كما يرويه الكتـاب          . جل وعال 

  .فار األخرىاملقدس والقرآن ايد واألس
      لسالم اإلنسان أن هناك     اويقول القرآن الكرمي بطريقة ال تسبب إزعاج 

فروقا يف املرتبة، كما يعلن القرآن الكرمي نفسه أنه ال فرق بـني األنبيـاء               
  :  فيعلن،مجيعا فيما يتعلق مبصداقيتهم كرسٍل من عند اهللا

نهم من كَلَّم اللَّه ورفَع ِتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ِم�
  )٢٥٤: البقرة (�بعضهم درجاٍت

من هو األعلـى مرتبـةً بـني    : ومع التسليم ذه القضية يتساءل املرء    
األنبياء؟ وهذه مسألة حساسة، ولكن ال يسع املرء أن يغمض عينيه عـن             

  . أمهية هذا السؤال
 أن مؤسس دينـهم     -ديان   يف أغلب األ   -يدعي املنتسبون إىل الدين     

 املقام األمسى، وال ميكن لسواه أن جياريه يف نسبه وجالله وصـالحه           ءيتبو
فهل يدعي  . وشرفه، ويف كل الصفات اليت تدخل يف تكوين شخصية النيب         

 ااإلسالم أيض  هو األعلى درجـةً     - � نيب اإلسالم األكرم     - ا بأن حممد 
؟ ابني األنبياء مجيع  
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١١
إلسالم بوضوٍح ال لبس فيه وال غموض عن تفـرد          يعلن ا . اللهم نعم 
 وتفوقه يف صفاته على كافة أنبياء اهللا تعاىل يف كل زماٍن            �سيدنا حممد   

 بني اإلسالم وسائر الـديانات      اومع ذلك فهناك فرق واضح جد     . ومكان
  . يف موقفهم من هذه الدعوى

 بعكس  - فأول شيٍء ينبغي أن نضعه يف اعتبارنا هو أن اإلسالم وحده          
 - إذا ادعوا    -فعندما يدعي اليهود    .  يقر بشمولية النبوة   -الديانات مجيعا   

بأن موسى كان أعظم النبيني، فإم ال يقارنونه ببوذا أو كرشنا أو يسوع             
 الـديانات العظـام     سي ذلك ألم ينكرون على كل مؤس      ،�أو حممد   

 فال يدخل   .دعاواهم، وجيحدون أصالتهم واستحقاقهم القبولَ والتصديق     
أحد يف قائمة أنبياء اليهود سوى املذكورين يف أسفار العهد القدمي، بـل             

وعلـى ضـوء    . استبعدوا احتمال وجود أنبياء آخرين يف أي مكان آخر        
 ادعاؤهم بتفوق نيب يهودي من قبيـل ادعـاء          يعد ال   ،موقف اليهود هذا  

رج نطـاق   ن العقيدة اليهودية ال تعترف بوجود أي نيب خا        إ إذ   ؛اإلسالم
وهذا بالضبط موقـف الـديانات األخـرى كالبوذيـة        . كتام املقدس 

  . واهلندوسية والزردشتية وغريها
 فهم عندما يتحدثون عن أنبيائهم ترى       ؛وهناك فرق آخر جدير بالذكر    

   م ال يشريون دائمم الدينية املقدسة بوصـفهم أنبيـاء        اأإىل شخصيا ، 
همه اليهودية واملـسيحية واإلسـالم ال       فمفهوم األنبياء واملرسلني كما تف    

وبدال من ذلك فإم يعـاملون      . تشارك فيه متاما معظم الديانات األخرى     
مؤسس ديانتهم وصلحاءهم بوصفهم شخصيات مقدسـة أو جتـسدات          
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 رمبـا   األمرويف هذا   . لإلله، أو اإلله نفسه، أو أحيانا ما يقرب من ذلك         
  . اء من وجهة النظر املسيحيةينبغي فهم يسوع املسيح على أنه استثن

 ليسوا يف نظر    ،ولكن كل هذه املسميات من آهلٍة وجتسدات وأبناء آهلة        
. اإلسالم إال جمرد أنبياء ورسٍل ألَّههم أتباعهم بعد وقٍت طويـل الحـق            

 فإن تأليه الشخصيات املقدسـة يف خمتلـف         - وبتحديد أكثر    -والواقع  
ة شديدة التدرج، ومل حتدث يف زمن       الديانات هو يف تقدير اإلسالم عملي     

  . ولسوف نتحدث عن ذلك فيما بعد. اجليل املعاصر للنيب
 هو األعظم بني األنبياء فإنـه       �وعندما يدعي اإلسالم بأن مؤسسه      

يأخذ يف االعتبار الشخصيات املقدسة لدى ديانات العامل باملفهوم املشترك          
 يعـد ول ههنا بأن اإلسالم     وال بأس من تكرار الق    . بني اليهودية واإلسالم  

. رتبة النبـوة  ملمؤسسي الديانات السماوية جمرد بشر اصطفاهم اهللا تعاىل         
  : فمثال يقول القرآن الكرمي. وليس هناك استثناء هلذه الظاهرة الكونية

فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبـك علَـى هـؤالِء              �
  .)٤٢ :لنساءا( �داشِهي

 �دراسة مكانة نيب اإلسالم     إىل  وبعد هذا التوضيح اجلوهري نتوجه ُ     
 حبـق نـيب   وأبرز دعوى يجمع املسلمون عليها      . كما بينها القرآن ايد   

  : واردة يف هذه اآلية املشهورة�اإلسالم 
وخـاتم  ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه           �

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش كَانَ اللَّهو نيِبي٤١: األحزاب (�االن(.  
يف اللغة العربية دالالت عديدة، ولكن جوهر لقـب         ) خاتم( ولكلمة

 أنه األفضل؛ األمسى؛ صـاحب الكلمـة        -بال أدىن ريب  -" خامت النبيني "
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خرين؛ ويشهد  األخرية؛ املرجع النهائي؛ الذي جيمع يف نفسه كماالت اآل        

  .)لني؛ أقرب املوارد؛ املفردات للراغب؛ الزرقاين: قواميس( .على صدقهم
 وتعلـن أن    �وهناك آيةٌ أخرى تتحدث عن امتياز مؤسس اإلسالم         

  : تعاليمه هي الكاملة والنهائية فتقول
 كُمالْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَ�

ِدين الم٤: املائدة(� ااِإلس(.  
 الدرجة العليا واملقام    يتبوأ �ويتضح من هذه الدعوى أن نيب اإلسالم        

األمسى بني مجيع األنبياء الذين أتوا أقوامهم بشريعة، والذين قـدموا هلـم      
  . تعاليم كاملة

 يف كلمـاٍت    �وتطويرا هلذا املوضوع صدر تأكيد ملؤسس اإلسالم        
رآن ايد ـ سيبقى  القة أن الكتاب الذي أوِحي إليه ـ أي  جازمة حامس

ا حمفوظً ادائم صانوهكذا ال تقتصر دعوى الكمال على      .  من التحريف  ا م
التعاليم وحدها بل وتتضمن أيضا بقاءها ـ نقية خالية من أي فـساد أو   

. �حتريف ـ بنفس ألفاظها اليت نزل ا الوحي على مؤسس اإلسـالم   
القرون األربعة عشر املاضية شهادة وافية على صـدق هـذه           ويف تاريخ   

  : املوضوعوإليكم بعض اآليات يف هذا . الدعوى
   .)١٠ :احلجر (�ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ�
� ِجيدآنٌ مقُر ولْ هفُوٍظ*بحٍح م٢٣-٢٢: الربوج (� ِفي لَو(.  

سلفنا يتضح جبالء أن القرآن يعلن أن نيب اإلسالم هو          وبالنظر إىل ما أ   
األعظم، وأنه النيب األخري والنهائي من األنبياء املشرعني الذي ال تنفـك            

  . مرجعيته باقيةً حىت آخر الزمن
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 أليست هذه الدعوى    :وهنا قد يتساءل املرء، ويبدو العجب يف نظراته       
ن أو سوء الفهم لدى أتباع  حِريةً خبلق سوء الظ�بسمو مؤسس اإلسالم   

  الديانات األخرى؟ 
ولكي ميكن التوفيق بني هذه الدعوى وبني موضوع هـذا اخلطـاب،       
وعلى األخص دعواي بأن اإلسالم يضمن السالم يف كل جماالت االهتمام           
البشري ـ وليس الدين بأقلها أمهية ـ كان هذا التساؤل يف ذهين عندما   

وميكن اجلواب بـأكثر مـن      . ستفاضةفصلت هذه الدعوى بشيٍء من اال     
  . طريقة على هذا التساؤل مبا يرضي العقل املتسائل غري املتعصب

لقد ذكرت من قبل أن أتباع كثٍري من الديانات يقولون مبثـل هـذه              
وأصحاب البصرية حيققون املسائل النسبية دون أن تـستفزهم         . الدعوى

 حد ذاـا ال جتـرح       والدعوى يف . الدعوى نفسها على حنٍو غري مالئم     
  . مشاعر أتباع الديانات األخرى اليت هلا دعاوى مماثلة يف االجتاه املضاد

م  فـيعلِّ  ،ولكن اإلسالم يتقدم خطوة أخرى بتعاليم التواضع واللياقـة        
 بأسلوٍب غـري    �أتباعه أال يعبروا عن اعتقادهم بسمو مؤسس اإلسالم         

 التاليان كمنارات شـاخمة     ز احلادثان ويرب. حريص جيرح مشاعر اآلخرين   
  : تلقي الضوء على هذه النقطة

 يف مناقشة حادة مع تابع ويفٍّ       � اشتبك أحد صحابة نيب اإلسالم       -١
، وادعى كل طرٍف منهما أن نبيـه هـو          )�ذي النون   (للنيب يونس   

ويبدو أن املنافس املسلم قد اشتد يف دعواه مبا جـرح           . األعظم واألفضل 
 تـصرف   ا شـاكي  �ذا إىل حممٍد رسـول اهللا        فذهب ه  ،مشاعر اآلخر 

  :  وخاطب اجلماعة اإلسالمية عامة وأصدر تعليمه�فقام النيب . الصحايب
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   .)البخاري، كتاب األنبياء( ."ال تفضلوين على يونس بن مىت"

 ملا يبدو فيها    ،ولقد حتير بعض مفسري احلديث النبوي يف هذه العبارة        
 أعظـم األنبيـاء     � بأن النيب حممدا     من خالف مع دعوى القرآن الكرمي     

هم أن النيب    .  وليس أفضل من يونس وحده     امجيعمل يقل يف حديثه     �وفَات 
ال تعلنوا  : هذا بتفضيل يونس عليه، وال بتفضيل نفسه على يونس، بل قال          

واملفهـوم الوحيـد    .  مبا جيرح مشاعر اآلخرين    �أفضلييت على يونس    
 كـان يعلِّـم     �يث هو أن الـنيب      الذي ميكن استخالصه من هذا احلد     
فينبغي عليهم عدم التورط يف التفاخر      . املسلمني درسا يف اللياقة والتهذيب    

 مبا يؤذي مـشاعر     �واملباهاة، وجيب عليهم جتنب احلديث عن مكانته        
 من اجتـذاب    فبدلًان مثل هذا السلوك ضار بقضية اإلسالم؛        إغريهم، إذ   

  .  إىل نتيجٍة معاكسٍة متاما ذلك يؤدي،القلوب والعقول إىل رسالة اإلسالم
 عندما دخـل رجـلٌ      �د هذا املوقف من جانب النيب       ك ويتأ -ـ٢

مسلم آخر يف جداٍل مماثل مع أحد اليهود، وادعى كل منـهم بتفـوق              
زعيمه الروحي، ومرةً ثانيةً كان املعارض غري املسلم هو املبادر إىل رفـع             

 �قد اسـتجاب رسـول اهللا       و.  ضد الرجل املسلم   �شكايته إىل النيب    
 درس اللياقة   نفسه، بتواضعه املعهود وحكمته الدائمة، وعلَّم املسلم الدرس      

  : ا قائلً-والذوق
  ). البخاري، كتاب األنبياء( "ال تفضلوين على موسى"

وزبدة هذا القول النبوي الكرمي أن اهللا تعاىل هو الذي يقـرر ويعلـن              
 أنـه يف    افمن احملتمل متام .  م منه تعاىل  املقام النسيب جلماعة األنبياء يف قر     

 يبدي اهللا تعاىل حمبته لنيب ذلـك الـزمن          ،زمن معني ويف حميط ديٍن معني     
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بعباراٍت قويٍة ويعلن أنه األفضل، ومع ذلك ميكن أن تكون صيغ التفضيل            
ومن اليسري أن يؤدي    . هذه عباراٍت نسبية ذات مدلول حمدود زمنا ومكانا       

أتباع تلك الشخصية املقدسة أنه األفضل واألقـدس يف         هذا إىل أن يعتقد     
وينبغي أال يكون يف مثل هذا االعتقاد الـصادق إسـاءة           . مجيع العصور 

يقتضي املوقف املتحضر أال يستاء من هذه املسائل وال يتولـد           . لآلخرين
وهذه بالضبط هي الفحوى احلقيقية هلذه      . عنها خالف بني أهل الديانات    

ولو انتهجت الديانات كلـها مبـدأ       . �سالم الكرمي   العظة من نيب اإل   
  . التواضع واللياقة هذا لكان اجلدال واحلوار الديين مصدر خري لألديان

@aĆŠØy@�îÛ@˜ý¨aåí…@óÜÇ@†yaë@@ @
ومسألة اخلالص هذه ـ مهما بدت بريئة يف ظاهرها ـ إال أا ذات   

لباحثني عن  إىل ا  فعندما يطلب دين ما   . أثر خطري على سالم العامل الديين     
التحرر من الشيطان ونيل اخلالص أن يهرعوا إىل محاه حيث جيدون النجاة 

 أما الشيء اآلخر فهو أن يعلـن        ،فهذا شيء ؛  والتحرر األبدي من اخلطيئة   
ـ             عـن اخلـالص     اهذا الدين يف النفَس التايل أن الذين ال يأتون إليه حبثً

الكتساب مرضاة اهللا ومهمـا     وأم مهما فعلوا     ملعونون كافة إىل األبد،   
ال مناص هلـم    ف -أحبوا خالقهم وخملوقاته، ومهما عاشوا يف طهر وورع       

وعندما يعلن مثل هذا الرأي الصارم املتعـصب        . من حكم جهنم األبدي   
 -كما هي عـادة املتحمـسني الـدينيني       - املتشدد بأسلوب استفزازي  

  .أحداث شغب عنيفةإىل فاملعروف أن ذلك يؤدي 
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منـهم املتعلمـون واملثقفـون      : ال وألوان من كل نـوع     الناس أشك 

 تكون ردود فعلهم مهذبة حنو ما يصدر ضدهم مـن           ، وكذلك واملهذبون
 - متعلمني أو أميني     -إساءات ولكن أعدادا كبرية من ذوي امليول الدينية         

.  إىل رد فعل عنيف إذا جرحت أحاسيـسهم الدينيـة          ايكونون أشد ميلً  
  كلها  هو موقف رجال الدين يف ديانات العامل       ويبدو لسوء احلظ أن هذا    

حىت أن كثريا من علماء القرون الوسطى يعرضون اإلسالم على أنه        .اتقريب
قدر جلميع بين آدم     مبعىن أنه منذ شروق اإلسالم     الباب األوحد للخالص؛  

  . اإلسالم أن حيرموا من اخلالصيف حقبةالذين عاشوا وماتوا 
وكذلك حال كل ديانة أخرى     . ظر خمتلفة وال تقدم املسيحية وجهة ن    

ولكن دعوين أؤكد للسادة احلاضرين أنه ليس هناك مـا          . حبسب علمي 
 يـروي    ويف هذا اال   .يربر نسبة هذا الرأي الضيق املتعصب إىل اإلسالم       

  . لنا القرآن قصة خمتلفة متاما
 ال ميكن أن حيتكره أي دين واحـد         - طبقا للقرآن الكرمي     -اخلالص  

 ،إذا نزل الوحي حبقائق جديدة وأشرقت عهود من النـور         . ا العامل يف هذ 
فالذين يعيشون يف جهالة وال يد هلم فيها، والذين هم على وجه العمـوم              

 أولئـك   - وإن ورثوا تراثا من األفكار الباطلة      -حياولون احلياة يف صدق     
وتتضح هـذه النقطـة وتـزداد    . مجيعا لن حيرمهم اهللا تعاىل من اخلالص  

  : ال من اآليات التاليةتفصي
 هم ناِسكُوه فَال يناِزعنك ِفي اَألمِر وادع        اِلكُلِّ أُمٍة جعلْنا منسكً   �

  .)٦٨: احلج (�ِإلَى ربك ِإنك لَعلَى هدى مستِقيٍم
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لقد جعلنا لكل قوم طريقا للعبادة، فدع جدهلم يف موضوع عبادتك،           
  . يق ربك فإنك يقينا على طريق اهلدى احلقوادع الناس إىل طر

  : يف السياق نفسهأخرى يعلن القرآن الكرمي  ويف
ِإنَّ الَِّذين َآمنوا والَِّذين هادوا والصاِبئُونَ والنصارى من َآمن ِباللَِّه          �

          ـملَـا هو ِهملَيع فوا فَلَا خاِلحِملَ صعِم الَْآِخِر ووالْيـونَ  ونزحي � 
  .)٧٠: املائدة(

وإن كان ينطبق على    " أهل الكتاب   " وأود أن أشري هنا إىل أن وصف        
ففي سياق تأكيد القـرآن     . اليهود والنصارى إال أنه حيتمل تطبيقا أوسع      

�      ِذيرا نلَا ِفيهٍة ِإلَّا خأُم ِإنْ ِمنال جند   ،ويف آيات أخرى سبق ذكرها     ،�و 
 يف أن أهل التوراة واإلجنيل ليـسوا وحـدهم أهـل            أمامنا جماال للشك  

الكتاب، ولكن هناك بال ريب كُتب أخرى نزل ا الوحي خلـري بـين              
سة على الوحي اإلهلي تـدخل      فكل الديانات اليت تدعي بأا مؤس     . البشر

  . ضمن أهل الكتاب
 يزيد الفكرة وضوحا ويطـرد أي  مبا "صابئ"مث يستخدم القرآن كلمة  

 استخدمها العرب للداللة على أتباع الديانات غري        "صابئ" فكلمة. شك
  .  الذين هلم كتبهم السماوية اخلاصة م كافة،العربية وغري السامية

سة على الـوحي الـسماوي       املؤس  كلهم وهكذا ينال أتباع الديانات   
 شريطة أن يكونوا فعال ال يستطيعون التعـرف حقـا           ،ضمانا باخلالص 

صدق وإخـالص بـالقيم   ب ويستمسكون ،ين اجلديدوصدقا على نور الد 
أن حيرمهم اهللا   من   وعندئذ ال خوف عليهم      ؛املوجودة يف دينهم املوروث   

  . تعاىل من النجاة
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ويِعد القرآن كل ِفرق املؤمنني هذه من يهود أو نصارى أو صابئني أنّ             

�        مال هو ِهملَيع فوال خو ِهمبر دِعن مهرأَج مونَ لَهنزحالبقرة (� ي :
٦٣(.  

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ واِإلِجنيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمن ربِهم          �:مث يقول 
           مهِمن كَِثريةٌ وِصدقْتةٌ مأُم مهِمن ِلِهمجِت أَرحت ِمنو ِقِهمفَو َألكَلُوا ِمن

   .)٦٧: املائدة( �ساَء ما يعملُونَ
فلو أم أطاعوا والتزموا بتعاليم التوراة واإلجنيل وما جاءهم من رـم         

 منهم قوم معتدلون ولكن كثريا منهم يفعلون        ،لنالوا الطيبات من كل اجتاه    
  . السيئات

ويعلن القرآن الكرمي إعالنا مطلقا صرحيا مينع املسلمني مـن االنتقـاد            
  :  اإلسالم فيقولالعشوائي لكل من ال ينتمون إىل

لَيسوا سواًء ِمن أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قَاِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللَِّه آناَء اللَّيِل            �
 يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ويـأْمرونَ ِبـالْمعروِف         *وهم يسجدونَ   

 *ي الْخيراِت وأُولَِئك ِمن الصاِلِحني      وينهونَ عن الْمنكَِر ويساِرعونَ فِ    
        ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّهو وهكْفَري ٍر فَلَنيخ لُوا ِمنفْعا يمآل عمـران   (�و :

١١٦-١١٤(.  
واليوم جند سوء فهم كبري قد تولَّد من املنافسات السياسية احلديثة بني            

 أن اليهـود    –قا لإلسالم بزعمهم     طب –فيدعي البعض   . اليهود واملسلمني 
وهذا القول باطل متاما على ضوء ما تلوت أمـامكم   . مجيعا يف النار حتما   

  : من آيات القرآن الكرمي، وعلى ضوء هذه اآلية أيضا
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٢٠ 

: األعـراف  (�وِمن قَوِم موسى أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعـِدلُونَ        �
١٦٠(.  

âa�yüaë@âbv�ãüa@ŒíŒÈm@pbãbí†Ûa@´i@Þ…bjn½a@@ @
ويعلن القرآن الكرمي يف كلمات بينة ال غموض فيها أن املسلمني ليسوا            
وحدهم من بني أهل الديانات الواقفني يف ثبات ورسوخ يف جانب احلق،            

وهـذا  . ويأمرون بالعدل ويقيمونه؛ فهناك أمم أخرى تفعل ذلك مثلهم        
تتحسن العالقات فيما بني    موقف ينبغي أن يتخذه علماء الدين مجيعا كي         

وال ميكن حتقيق السالم ما مل يتخذ مثل هذا املوقف املتسم           . سائر األديان 
  . بالسماحة والرحابة واإلنسانية حنو أهل الديانات األخرى

  : ويشري القرآن إىل أهل مجيع الديانات يف العامل إشارة عامة فيقول
   .)١٨٢: األعراف (� حق وِبِه يعِدلُونَأُمةٌ يهدونَ ِبالْوِممن خلَقْنا �

 هناك أمة يهدون الناس إىل احلق ويقيمـون         ،فمن بني خلق اهللا عموما    
  . به العدل

@òî½bÈÛa@âìèÐß@ @
حيلم كثري من الفالسفة منذ زمن سحيق باللحظة اليت ميكن أن جيتمع            

ل ذا  وقد تعلَّ . فيها البشر يف أسرة إنسانية واحدة كبرية حتت علم واحد         
األمل لتوحيد البشر املفكرون السياسيون، بل ورجال االقتصاد وعلمـاء          

ولكن الدين كان أشد محاسا من غريه لتحقيـق هـذه           . االجتماع أيضا 
  . الفكرة
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 وإن كان بعـضها     –ومع أن اإلسالم يشارك سائر األديان هذا الرأي         

ـ         –أشد طموحا للسيادة على العامل       اع  غري أنه يف وسـط هـذا اإلمج
الظاهري ينتصب متميزا وخمتلفا يف موقفه عن أصحاب هـذه الـدعوة            

وليس هنا اال إلثارة هذا املوضوع اخلـاليف، والـدخول يف        . الطموحة
مناظرة حول أي الديانات قد أناط اهللا ا حقا مهمة مجع البشر كلـهم              

  لنا فَهم مضامني هذه االدعاءات يف     ا جد اهلام ولكن من    ،حتت راية واحدة  
فلو قام اثنان أو ثالثة أو أربعة من األديان القوية ذات التراث            . أديان العامل 

 أفال يحـدث    ،التارخيي الطويل وادعت يف وقت واحد بأا أديان عاملية        
 بـصورة عامـة؟ أال       كلهم ذلك ارتباكا هائال وِريبةً يف عقول بين البشر       

        ديدا حقيقيا وواقعيا   يفرض التنافس املتبادل بينها والصراع على السيادة
  للسالم العاملي؟ 

مثل هذه احلركات الدينية ذات البعد العاملي موضوع يمثِّل يف حد ذاته            
الناجم عـن وقـوع هـذه               مه ا بالغا، ولكن إذا أضيف إىل ذلك اخلطر

احلركات يف أيدي قيادات غري مسئولة، شـديدة التعـصب، معدومـة            
ف تتضاعف، وتـصبح أقـرب إىل       السماحة فذلك يعين أن املخاطر سو     

  . الواقع منها لالحتمال النظري
 هناك لألسف دعاية ذائعة تزعم أن اإلسالم يشجع         ،ويف حالة اإلسالم  

وال تنبعث هـذه    . على استخدام القوة قدر اإلمكان لنشر فكره ودعوته       
الكلمات من معارضي اإلسالم وحدهم بل لألسف يقول ا أيضا رجال           

ومن اجللي أنه   . تمسكون بفكر القرون الوسطى املظلمة    الدين املسلمون امل  
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لو جنحت ديانة حنو العدوانية فمن حق الديانات األخرى أن تدافع عـن             
  . نفسها بأسلحة مماثلة

وطبعا أنا ال أوافق، بل أرفض بشدة، فكرة أن اإلسالم يؤيد استخدام            
  . ا بعدالقوة لنشر دعوته ونظرياته، ولكين سأعود إىل هذه املسألة فيم

 نتفحص معقولية مثل هذا االدعاء من جانب أي دين مـن            ادعونا أولً 
 اإلسـالم أو    –هل يستطيع أي دين     : السؤال املطروح اآلن  . أديان العامل 

 مبعـىن أنـه     ؟ أن يكون رسالة عاملية شاملة     –املسيحية أو أي دين شئت      
 جنسهم  ، مهما كان لوم أو     كلها رسالة قابلة للتطبيق لدى شعوب العامل     

 وماذا يكون موقفه يف مواجهة هذا احلشد من أجناس وقبائل           .أو قوميتهم 
  وتقاليد وعادات اجتماعية وأمناط ثقافية خمتلفة؟ 

 - كما تقدمـه الـديانات       -ينبغي أن يكون مفهوم الشمولية العاملية       
.  بل ويتجاوز الـزمن أيـضا      ،أمسى من التقيد باحلدود اجلغرافية والقومية     

 أعين أن تكـون     ؟هل ميكن أن يكون دين ما سرمديا      : ألة إذن فتكون املس 
تعاليمه صاحلة للتطبيق بكفاءة بني الناس يف هذا العصر، أو قبل ألف عام،             

             مـا،   اأو بعد ألف عام على حد سواء؟ ولو أن أهل العامل مجيعا قِبلوا ِدين 
  اية؟ فكيف ميكن هلذا الدين أن يلبي حاجات األجيال القادمة مبا فيه الكف

على أتباع كل دين أن يفسروا كيف أن تعاليم دينهم تقدم حال لعالج             
 فإين أود عـرض اإلجابـة       ،أما عن اإلسالم  . املشاكل اليت ناقشتها آنفا   

  . اإلسالمية على هذه األسئلة ولو بإجياز شديد
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@ï½bÇ@åí…@âý�⁄a@ @
اليمـه  يبني القرآن الكرمي مرارا وتكرارا أن اإلسالم دين يراعي يف تع          

 ويؤكد اإلسالم أن أي دين متتد جذوره يف الـنفس           ،فطرة النفس البشرية  
 وملا كانت النفس البشرية ثابتـة ال        ،البشرية يسمو فوق الوقت واملكان    

 لذلك فإن الدين املتأصل حقا يف النفس البشرية يكون ثابتـا هلـذا         ،تتغري
برة يف أي    بشرط أال ينغمس كثريا يف مواقف اإلنسان العـا         ،السبب عينه 

 فإذا التزم دين ما باملبادئ املنبعثة عن الـنفس          ،عصر أثناء مسريته التقدمية   
 فإن مثل هذا الدين ميلك املقومات املنطقية ليكون دينـا كونيـا          ،البشرية
  . شامال

 ويصف  ،وميضي اإلسالم خطوة وراء ذلك، فيقف موقفا فريدا متفهما        
 وهكذا فإنك   ،فة الشمولية هذه  كلَّ ديانات العامل بأا متلك قدرا من ص       

ستجد دائما يف كل دين مساوي لُبا من التعاليم اليت ترتبط بالنفس البشرية             
 هذا بالطبع ما مل يقُم      . ويبقى هذا اللب يف الديانات ثابتا      ،واحلقائق األبدية 

  . أتباع تلك الديانات بإفساد هذه التعاليم يف مراحل زمنية الحقة
  : ذه النقطة فيقولويوضح القرآن الكرمي ه

وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء ويِقيموا الصلَاةَ �
  .)٦: البينة (�ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة

  :ويقول
طَر النـاس علَيهـا ال       ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَ    افَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفً   �

 � تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر النـاِس ال يعلَمـونَ  
  .)٢١:الروم(
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وبالنظر إىل ما سبق قد يطرح تساؤل عن احلكمة يف نزول دين بعـد              
ـ   :  وقد يتساءل البعض أيضا    ،دين آخر حيمل نفس التعاليم     دعي ملـاذا ي

  اإلسالم يف عبارات تفاضلية أنه أكثر مشولية وكماال من كل الديانات؟ 
 لإلجابة على السؤال األول يلفت القرآن الكرمي انتباه الناس حنو           -أوال

 أال وهي أن يد العبث قد نالـت مـن           ،احلقيقة التارخيية اليت ال مراء فيها     
سدت تعاليمها مـن    لقد ف . الكتب واألسفار السماوية النازلة قبل القرآن     

، أو إضافة عناصر جديدة عـن طريـق         التعديلخالل عملية تدرجيية من     
الدس والتحريف حىت صارت مرجعية هذه الكتب وصالحيتها حمل شك          
وارتياب، لذلك تقع على عاتق املنتمني هلذه الديانات مـسئولية إثبـات            

  . سالمة هذه الكتب من التحريف
 موقعا فريدا متميزا بني كـل       يتبوء فإنه   أما فيما يتعلق بالقرآن الكرمي    

هناك من بني أشد أعداء اإلسالم من ينكـرون         . الكتب واألسفار الدينية  
 ومع ذلك يعترفون صراحة وبال حتفـظ أن         ،كون القرآن ايد كلمة اهللا    

هذا القرآن كتاب مل يطرأ عليه أي تغري أو تبدل، وأنه باٍق إىل اليوم كما               
  . ن أنه وحي من كالم اهللا وأعل�جاء به حممد 

  : )Sir William Muir( وليم موير السيدوعلى سبيل املثال يقول 

يدينا هو النص الذي    أهناك كل ضمان داخلي وخارجي أن ما ب       ... «
 وبناء على أقوى االفتراضـات نـستطيع        ،جاء به حممد نفسه وعمل به     

ي ألفه حممد   التأكيد بأن كل آية يف القرآن هي النص األصلي احلقيقي الذ          
، ٧٨و٧٧وليم مـوير، كتـاب حيـاة حممـد، ص           ( »نفسه دون تغيري  

  ).١٨٧٨لندن
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  ):Noldeke(ه ويقول الربوفيسور نولدك

قد تكون هناك أخطاء طفيفة يف النسخ، ولكن القرآن يف مـصحف            «
عثمان ال يتضمن إال عناصر أصلية، وإن كانت أحيانا يف ترتيـب جـد              

بيني إلثبات وجـود    والدارسني األور ولقد باءت بالفشل جهود     . غريب
  ).املوسوعة الربيطانية، حتت كلمة قرآن(» .حتريفات الحقة يف منت القرآن

والقول بأن كتابا ما هو من تأليف فالن هو مسألة جدلية خمتلفة متاما،             
 الذي يرفض أهلُ الكتب األخرى نسبته إىل اهللا         ،ولكن هذا الكتاب نفسه   

التوراة واإلجنيل وحي من اهللا بقدر ما؛ بـل          يقف شاهدا على أن      ،تعاىل
وأن كتب سائر الديانات األخرى هي أيضا من وحي اهللا تعاىل وال شك،             

  .  من صنع البشرووأن كل ما جيده املرء فيها اليوم من تناقضات إمنا ه
لقول بأن موقف القرآن هذا هو إىل حـد كـبري           إىل ا وال حاجة بنا    

  . م بني أهل األدياناألعظم واقعية وترسيخا للسال
 وبالنسبة للسؤال الثاين يوجه القرآن الكرمي أنظارنا إىل عمليـة           -ثانيا

كانت هناك حاجة إىل ديانـات      . التطور يف كل جماالت اتمع البشري     
جديدة، ليس فقط من أجل جتديد التعاليم األساسية يف الديانات القدميـة            

ت اسـتجد  تطور اتمع    اليت تشوهت على يد اإلنسان بل أيضا ألنه مع        
  . إضافة تعاليم جديدة إىل التعاليم السابقة ملواكبة هذا التقدمإىل حاجة 
 فهناك عامل فعال يف هذه العملية التغيريية،        ، ليس ذلك فحسب   -ثالثا

كانت هناك تعاليم نزلت فقط     . هو عامل التغريات الثانوية املرتبطة بالزمن     
وهـذا يعـين أن     .  حقبة زمنية خاصة   ملواجهة احتياجات قوم بعينهم، أو    
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 وإمنا اكتـست   ،الديانات مل تقم فقط على لب مركزي من املبادئ الثابتة         
  . أيضا بتعاليم ذات طبيعة خارجية، وثانوية، بل وعابرة

 أخريا وليس آخرا، مل ينل اإلنسان التعليم والتربية الدينيـة يف            -رابعا
ج، خطوة بعد خطـوة، إىل  خطوة واحدة، وإمنا مت محله على ذلك بالتدري 

 كل املبادئ الرئيسية    يتلقبمرحلة البلوغ الفكري حىت أصبح راشدا الئقا        
وطبقا لدعوى القرآن، كان الوحي يرتل أيـضا بتعـاليم          . الالزمة هلدايته 

 قائمة على املبادئ األزلية الرئيسية، كجزء ال ينفصل عن الـدين            ،ثانوية
فلما جاء اإلسالم نسخ وحذف منها      . النهائي الكامل املكتمل أي اإلسالم    

. ضـروريا ما كان ذا طبيعة حملية أو مؤقتة، وثبت وحفظ منها ما مل يزل              
  ).١٦-١٤:املائدة راجع(

 الدين اليت يعلن اإلسالم أنـه       هذا هو جوهر املفهوم اإلسالمي لعاملية     
وعلى املرء أن يتحرى وحيكم بنفسه على اجلدارة النسبية بني          . متصف ا 

  . الديانات اليت تدعي كوا عاملية
واآلن نعود مرة أخرى إىل موضوع الديانات اليت استهدفت الـسيادة           

 ويعلن القرآن الكـرمي     ، ومن البني أن اإلسالم له هذه الطموحات       ،العاملية
على سبيل النبوءة أن اإلسالم مقدر له أن ينهض يوما ما ليكون الـدين              

  : الوحيد لبين البشر
ِذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الـديِن          هو الَّ �

  .)١٠:الصف(� كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
وبالرغم من تعهد اإلسالم بتوطيد السالم واالنسجام بني شىت األديان          
فإنه ال مينع التنافس يف بث األفكار والرساالت دف اكتساب التفـوق            
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والواقع أنه جيعل من التفوق النهائي لإلسالم على كل دين          . على اآلخرين 

 يصرح  �وعن نيب اإلسالم    . سواه هدفا نبيال جيب أن يتوخاه كل مسلم       
  : القرآن الكرمي

�        ِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النها أَياقُلْ ي      لْـكم الَِّذي لَـه 
ماِتاالساَأل وِيوحي وِإالَّ ه ِض ال ِإلَهـوِلِه  يرسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيو 

 �النِبي اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعـوه لَعلَّكُـم تهتـدونَ           
  .)١٥٩:األعراف(

وضع اإلسالم جمموعة من قواعد السلوك       ، للشجار وسوء الفهم   اوجتنب 
اليت تضمن املنافسة املشروعة، والعدالة املطلقة، وحرية الكلمـة، وحـق           

  .  سواء للجميع،التعبري، وحق املعارضة

�ëåí†Ûa@Š’ã@ÝöbNN@êaŠ×g@ü@@ @
كيف ميكن لدين يدعي لنفسه العاملية والدولية والكونية مث ال يتسبب           

  يف حدوث احتكاكات؟ 
ونيـة لتوحيـد   مث كيف ميكن لدين ذي رسالة عاملية وطموحـات ك   

 فكرة  – وال للحظة واحدة     -أن يتقبل .. البشرية مجعاء حتت راية واحدة    
  . استعمال القوة اجلربية يف نشر رسالته

   ،تستطيع السيوف غزو الديار ال غزو القلوب
  . وميكن للقوة حني الرؤوس ال حين العقول

: ل يعلن وال يسمح اإلسالم باستخدام القوة اجلربية أداة لنشر رسالته، ب         
�ِمن دشالر نيبت يِن قَدِفي الد اهال ِإكْري٢٥٧: البقرة (� الغ(.  
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٢٨ 

 والفرق بني الصواب واخلطأ     ،جيب أال يكون هناك أي إجبار يف الدين       
. دعوا اإلنسان يقدر بنفسه أين احلق     . لقوة واإلجبار إىل ا ال حاجة   . واضح

ح من اعتناق فكرة اسـتخدام      خياطب القرآن نيب اإلسالم، وحيذره بوضو     
  : القوة يف سعيه إلصالح اتمع، ويبني له بصراحة موقفه كمصلح قائال

� ذَكِّرم تا أَنمِإن ِطٍر* فَذَكِّريسِبم ِهملَيع ت٢٢:الغاشية(� لَس(.  
 ألنك ناصح واعظ منبه؛ وليس لك علـيهم         ،قَدم هلم النصح وِعظْهم   

ر  وزيادة يف بيان هذا املوضوع وتأكيـده يـذكِّ         ،لزامسلطان اإلكراه واإل  
  : �القرآن ايد رسول اهللا 

 �  ِإنْ علَيك ِإالَّ الْـبالغُ افَِإنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظً�
  .)٤٩:الشورى(

إذا تولوا وأبوا االستجابة لوعظك ونصحك فال ضـري عليـك مـن             
  .، فدع هذا هللا وبلغ أنت رسالتكاحارسا  وصيإنك مل تبعث إليهم.ذلك

وإذا نشأ صراع وردود فعل عنيفة أثناء عملية البالغ ونـشر الـدين             
 فإن اإلسالم حيث أتباعه ويؤكد على التزام الصرب واملثابرة وجتنب           ،اجلديد

وهلذا اهلدف وضع القرآن قاعدة سلوكية واضحة       . الصدام بقدر املستطاع  
.  كل توجيه وحض له يف تبليغ رسالة اإلسالم إىل العامل          يتبعها املسلم مع  

اآليات التالية من بني آيات عديدة تتناول        ،   هلذه النقطة  اوتوضيح اقتبست
  :هذا املوضوع

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي         �
   كبِإنَّ ر نسأَح ِهي             لَـمأَع ـوهـِبيِلِه وس ـنلَّ عض نِبم لَمأَع وه 

ِدينته١٢٦:النحل (�ِبالْم(.  
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فالدعوة إىل اهللا تعاىل تكون باحلكمة وما يناسب احلال، ويدور النقاش           

  .واهللا تعاىل هو أعلم مبن ضل ومن اهتدى. بأحسن أسلوب
�     ئَةَ نيالس نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعـِصفُونَ       ادـا يِبم لَـمأَع ـنح� 

  .)٩٧:املؤمنون(
واهللا تعاىل مطلع متامـا     . دفع السيئات والشرور يتم بأحسن الوسائل     

  .على كل دعاواهم
  .ولفظ أحسن يف اآلية يعين األمجل واألكثر جاذبية واستمالة

: ويصف القرآن قواعد سلوك املؤمنني عند تبليغ رسالة اإلسالم فيقول         
ِإالَّ الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا       * ِإنَّ اِإلنسانَ لَِفي خـسٍر      *  والْعصِر�

   .)العصر(� الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبر
ما ،  نستشهد بالعصر الذي يكون فيه اإلنسان عموما يف حالة خسران         

ـ           ول احلـق،   عدا فئة مؤمنة تعمل الصاحلات، وباحلق حتض الناس على قب
  .وبصرب وثبات حتث الناس على الصرب والثبات

  :ويقول
�كَانَ ِمن ـةِ ثُممحرا ِبالْمواصوتِر وبا ِبالصواصوتوا ونآم الَِّذين  � 

  .)١٨:البلد(
وينبغي أن يكون من بني من آمنوا ويوصي بعضهم بعـضا مبمارسـة             

  .وب يتسم بالرمحةاعر والتعامل بأسلالصرب وحسن مراعاة املش
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٣٠ 

Ûa@õbÔjÛ|Ü•ÿ@@ @
طبقا للقرآن الكرمي يتوقف البقاء والفوز النهائي لرسالة ما توقفا كليا            

. على قوة حججها، وليس على القوة املادية اليت تـستطيع اسـتخدامها           
يعلن القرآن أنه لو    . والقرآن الكرمي واضح للغاية وحمدد يف هذا املوضوع       

 دها للقضاء على احلق ومـساندة الباطـل       استخدمت أعظم القوى وأش   
ال بد أن يسود العقل دائما      .  حتما فلسوف تنهزم وتفشل كل هذه اجلهود     

قَـالَ  � :فمثال يصرح القرآن الكرمي   ،  على القوة الغامشة واألسلحة املادية    
ةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَّـِه     الَِّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَِّه كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَ          

اِبِرينالص عم اللَّه٢٥٠:البقرة (�و(.   
  .وغلبة اإلسالم مفهومة من السياق يف هذا التوجيه اإلهلي

  :ويف موضع آخر يقرر القرآن الكرمي
�            اللَِّه ه باللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحز بِحز أُولَِئك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضير م

  .)٢٣: اادلة (�الْمفِْلحونَ
 انطلق مـشركو مكـة      - أول معركة يف اإلسالم   - وخالل موقعة بدر    

ليبطشوا حبفنة ضعيفة من املسلمني، فاضطر هؤالء إىل الدخول يف معركـة            
دفاعية ضد خصم يفوقهم عددا وعدة وعتادا، حفاظا على عقيدم أكثـر            

ِليهِلك �: يعلن القرآن الكرمي  من حفاظهم على حيام، وتعليقا على ذلك        
            ِليمع ِميعلَس ِإنَّ اللَّهٍة ونيب نع يح نا ميحيٍة ونيب نع لَكه ناألنفال( �م :

٤٣.(  
فليمت من قدر عليه املوت بقرار منطقي جلي، وليبق من اسـتحق            .. 

  .البقاء أيضا مبوجب منطق بين
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٣١
د الذي قام بالدور األهـم يف تطـور اجلـنس           هذا هو املبدأ اخلال   

وهذا يف الواقع هو املنهج     . البشري، البقاء لألصلح هو جوهر الرسالة     
  .لتطور احلياة

@ðcŠÛa@òíŠy@ @
حرية الكالم والتعبري ضرورية لنشر الرسالة فضال عن إحياء كرامـة           

 وال يكون دين جديرا باالعتبار ما مل يـدع بنفـسه            ،اإلنسان من جديد  
 ويف ضوء ما سلف يتضح أنه من احملـال          ،ادة وصون كرامة اإلنسان   إلع

 اإلسالم يساند هـذا  ،على دين مثل اإلسالم أن ينكر حرية القول والتعبري 
 يف أي فكر أو عقيدة أخـرى يف         وجوده يندر   بشكلاملبدأ بقوة وبسالة و   

  : ذلك يعلن القرآن الكرمي على ومثاال. العامل
 الْجنةَ ِإلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى ِتلْك أَماِنيهم قُلْ           وقَالُوا لَن يدخلَ  �

اِدِقنيص متِإنْ كُن كُمانهروا بات١١٢:البقرة (�ه(.  
أَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه َآِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْر مـن            �: مث يقول 

 �بِلي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ الْحـق فَهـم معِرضـونَ          مِعي وِذكْر من قَ   
  .)٢٥:األنبياء(

ونزعنا ِمن كُلِّ أُمٍة شِهيدا فَقُلْنا هاتوا برهانكُم فَعِلمـوا أَنَّ           �: ويقول
  .)٧٦:القصص (�الْحق ِللَِّه وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ

 � فَأْتوا ِبِكتاِبكُم ِإنْ كُنتم صـاِدِقني      *أَم لَكُم سلْطَانٌ مِبني     �: لويقو
  .)١٥٨-١٥٧: الصافات(
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@¿@ŠíŠznÛaë@òíŠ§aÁî�a½bÈÛa@ï@Š•bÈ½a@@ @
احلرية والتحرر شعاران هامان يؤثِّران يف العامل كلـه بـشدة تـتغري             

ن ووعيه بأمهية احلرية  وليس مثة شك يف أن إدراك اإلنسا     ،ودالالت ختتلف 
 وهناك حاجة مِلحة إىل التحرر حمـسوسةٌ يف         ،وقيمتها يف ازدياد مستمر   

  . العامل أمجع
ولكن التحرر من أي شيء؟ هل هو التحرر من نري احلكم األجنيب؛ أم             
من الدكتاتورية؛ أم من الفاشية؛ أم من النظم الدينية والفلسفات الشمولية           

 والبريوقراطيات الفاسدة؛ أم من حبل االختنـاق        والدميوقراطيات الظاملة 
االقتصادي الذي يضعه األغنياء يف عنق البالد الفقـرية؛ أم مـن اجلهـل      

  واخلرافة والوثنية؟ 
يناصر اإلسالم سبيل احلرية واخلالص من كل هذه األدواء والعلـل،           

عليها الشغب واالضطراب، وال الفوضى واالنتقام      ولكن بكيفية ال يترتب     
 � يِحب الْفَساد  واللَّه الَ � ،نصري الذي يصيب األبرياء باملعاناة واألذى     الع
  .)٢٠٦:البقرة(

ففي رسالة اإلسالم ال حيب اهللا جل وعال ما يؤدي إىل فساد النظام             .. 
 يؤكد على دور احلريـة املتوازنـة   –  كأي دين آخر   -واإلسالم. واألمن

ع فإن القول باحلرية املطلقة قول      أما يف سياق اتم   . بروح العطاء واألخذ  
  . أجوف، غري طبيعي، وغري حقيقي
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وأحيانا يساء فهم مدلول احلرية، ويساء استخدامها حبيث يتشوه مجال          

 ويتحول إىل وجه قبـيح      ،مبدأ احلرية الذي نعتز به ونسعى للحفاظ عليه       
  . يتسبب يف اإليذاء والسباب والقذف واإلهانة والتجديف

�üa@ëc@Ñí†vnÛaõaŒèn@pb�†Ô½bi@ @
خيطو اإلسالم خطوة أبعد من أي دين آخر يف إقرار حرية اإلنسان يف             

التجديف وال شك، عمل بغيض مدان على أسس خلقية         . القول والتعبري 
 بالرغم من الـرأي     ،وأدبية، ولكن مل يشرع له اإلسالم أي عقوبة دنيوية        

مكثفة متكـررة،   لقد درست القرآن دراسة     . الشائع اليوم يف عامل الدين    
وبتركيز عميق فلم أجد فيه آية واحدة تعلن أن التجديف جرمية يعاقَـب             

  . عليها بيد اإلنسان
أن القرآن الكرمي يصد بكل شدٍة السلوك واحلديث غري احملتشم،          ومع  

علـى   فإن اإلسـالم ال يفـرض        ،وجرح مشاعر الناس بسبب أو آخر     
  . وال يولِّي أحدا هذه السلطةلتجديف عقوبة يف هذه احلياة الدنيا، ا

  : لقد ورد ذكر التجديف يف القرآن ايد مخس مرات
  :  ذكره بوجه عام فقال-١
وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم َآياِت اللَِّه يكْفَـر ِبهـا              �

      خى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ ِبهزهتسيِإذًا       و كُـمِرِه ِإنِديٍث غَيوا ِفي حوض
 �ِمثْلُهم ِإنَّ اللَّه جـاِمع الْمنـاِفِقني والْكَـاِفِرين ِفـي جهـنم جِميعـا              

  .)١٤١:النساء(
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وِإذَا رأَيت الَِّذين يخوضونَ ِفي َآياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضـوا           �
 وِإما ينِسينك الشيطَانُ فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَـوِم           ِفي حِديٍث غَيِرهِ  

٦٩: األنعام (�الظَّاِلِمني(.  
  ! ما أمجله من موقف يف مواجهة قبح التجديف الدميم

ال يسمح اإلسالم ألي إنسان بأن يأخذ يف يده حق معاقبة املُجـدف،          
تنكار واالحتجاج علـى التجـديف      ولكنه يعلن أن تسجيل موقف االس     

 يتم التعبري عنه مبغادرة الس الذي يستهزأ فيه بـالقيم الدينيـة             ،واجب
 ومل يقرر القرآن ايد أي عقوبات مادية أخرى، بـل ومل            ،ويسخر منها 

 بل على العكس، يبني القـرآن       ،يأمر حىت مبقاطعة ادفني مقاطعة دائمة     
ض ال ميتد إال بقدر الفترة اليت خيوض فيها         الكرمي يف وضوح تام أن اإلعرا     

  . اتمعون يف حديث التجديف والسخرية باملقدسات
 األنعام حيث بحث مسألة التجـديف      سورة مث ذكر التجديف يف      -٢

 ليس فقط بالنسبة هللا جل وعال، وإمنا بالنسبة لألصنام          ،من الناحية النظرية  
 ويستويل مجال التعاليم القرآنية     ،واملعبودات اخليالية األخرى دون اهللا تعاىل     

  : على قلب املرء عندما يقرأ قوله
ولَا تسبوا الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغيـِر ِعلْـٍم              �

         بنفَي مهِجعرم ِهمبِإلَى ر ثُم ملَهمٍة عا ِلكُلِّ أُمنيز وا     كَذَِلكـا كَـانِبم مئُه
  .)١٠٩:األنعام (�يعملُونَ

فهم ممنوعون منعا باتا مـن سـب        . واخلطاب هنا موجه إىل املسلمني    
 وأشري هنا إىل أن ذلك قـد يـؤدي          ،األصنام واآلهلة الومهية عند الوثنيني    

 وأيـضا يف هـذا البحـث        ،باآلخرين إىل الثأر بالتجديف ضد اهللا تعاىل      
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٣٥
جديف ضد اهللا تعاىل وضد األوثان على حد سـواء مل           االفتراضي عن الت  

  .  احلالتنيايقرر اهللا أي عقاب مادي يف كلت
 فإذا ارتكـب جرميـةَ      ،وأخالقيات هذا التعليم غنية باحلكمة العميقة     

 ،جرِح املشاعر الروحية لغريه، فإن من حق اروح أن يرد بنفس العملـة            
 وال يسمح هلذا وال     ،و باطال بغض النظر عن طبيعة معتقداته وكوا حقا أ       

  . ذاك أن يتجاوز هذا احلد عند الثأر
وميكن للمرء أن يستخلص من هذا أن اإلساءة الروحانية يثأر هلا بوسائل            

  . روحانية، متاما كما يثأر لالعتداء املادي بانتقام مادي مماثل دون جتاوز للحد
دة مرمي واملسيح    وذكر التجديف يف القرآن الكرمي فيما يتعلق بالسي        -٣

  : عيسى عليهما السالم فقيل
  .)١٥٧: النساء (�وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتانا عِظيما�

. وتشري هذه اآلية إىل املوقف التارخيي لليهود املعاصرين للمسيح عيسى         
وطبقا هلذه اآلية، ارتكب اليهود جتديفا فظيعا عندما رموا السيدة مـرمي            

من مـيالد  ) عليهما السالم( غري عفيفة، وزعموا أن ابنها  –معاذ اهللا –أا  ب
  . مريب

يدمغ بكل قوة ويدين بكل شـدة هـذه         ) تانا عظيما ( وقوله تعاىل 
 مل يتقـرر  –!ويا للعجـب –ومع هذا . احلماقة النكراء من جانب اليهود   

  . ضدهم أي عقاب مادي
٤-       م القـرآنُ اليهـود       ومن املثري لالهتمام مالحظة أنه بينما يجـر

 فإنه أيضا يلوم    ،)عليهما السالم ( لتجديفهم ضد السيدة مرمي وابنها عيسى     
    عون أن له ابنا مولودا من زوجـة  النصارى لتجديفهم ضد اهللا تعاىل إذ يد
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٣٦ 

ويف اآلية التالية يعلن القرآن أا جرمية فادحة، ومع ذلك مل يشرع            . بشرية
ومل يفوض إىل أية سلطة بـشرية توقيـع    هلا عقوبة جسدية من أي نوع،       

  : عقوبة على ذلك
ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ولَا ِلَآباِئِهم كَبرت كَِلمةً تخرج ِمن أَفْـواِهِهم ِإنْ              �

  .)٦:الكهف (�يقُولُونَ ِإلَّا كَِذبا
شد حساسية  دعوين أصل إىل أشد النقاط حساسية، إا أ       ،   وأخريا -٥
أكثر من   � أن مسلمي اليوم حساسون للتجديف ضد نيب اإلسالم          مبعىن

  ! حىت وإن كان ضد اهللا تعاىل،حساسيتهم للتجديف ضد أي شيء آخر
ومع ذلك فهناك واقعة جتديف خطرية إىل حد أا سجلت يف القـرآن      
الكرمي، وتتعلق بشخص يدعى عبد اهللا بن أيب بن سـلول، املعـروف يف            

ففي أثناء العودة مـن إحـدى       . "رأس املنافقني "لقب  التاريخ اإلسالمي ب  
الغزوات نادى ابن أُيب هذا مع أصحابه أنه عند الوصول إىل املدينة سوف             

  : يطرد األعز منها األذلَّ
يقُولُونَ لَِئن رجعنا ِإلَى الْمِدينِة لَيخِرجن الْأَعز ِمنها الْأَذَلَّ وِللَِّه الِْعـزةُ     �

  .)٩:املنافقون (�وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ
وفِهم كل واحد من الصحابة ما تنطوي عليه هذه العبارة من إهانـة             

، وكانوا مجيعا يغلون غضبا ونقمة، ومـا كـانوا          �وتعريض ضد النيب    
  . ليترددوا يف ضرب عنقه لو كان ذلك جائزا

 لروايات الصحيحة أن الثورة على هذه احلادثة بلغت من احلدة          تروي ا 
.  يستأذنه يف قتل أبيه بيده     � ابن هذا املنافق نفسه سعى إىل النيب         حد أنَّ 

وكانت حجة االبن بأنه لو قتل أباه أحد غريه فرمبا غلبت عليه جهالتـه              
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٣٧
يلة أن  ولقد كانت عادة العرب لقرون طو     . وفكر يف االنتقام من قاتل أبيه     

ولعل هذه العادة كانت يف ذهن      . يثأروا ألقل إهانة تلحق باملرء أو بقبيلته      
 رفض أن يأذن له مبا طلب،       � ولكنه   ،االبن عندما كان يتحدث إىل النيب     

 بـأي   أيبكما مل يأذن ألحد غريه من الصحابة يف أن يعاقب املنافق ابن             
  ).  ابن إسحاق، وابن هشام-السرية النبوية( .صورة كانت

وملا وافاه أجلُه وهـو     . وعاد ابن أيب إىل املدينة ومل يزل يعيش يف أمان         
 وهذا فضل من    ، ثوبه البنه كي يكفن به أباه      �على فراشه منح الرسول     

النيب الكرمي فريد أدهش اجلميع حقا، وترك سائر الصحابة يتمنون مقايضة           
  . االبن بكل ما ميلكون

 أن يـؤم بنفـسه      � النيب الكرمي    ومل يقتصر األمر على ذلك، بل قرر      
 وال بد أن يكون هذا القرار قد أزعج كثريا من           ،صالة اجلنازة على الرجل   

 وكان من   ،الصحابة الذين مل يكونوا قد نسوا بعد جرمية ابن أيب الشنعاء          
نصيب سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يهب متحدثا بلـسام،             

 �روي أنه بينما كـان الـنيب        . تياحهمومعبرا عن اضطرام وعدم ار    
 �متوجها إىل اجلنازة تقدم سيدنا عمر فجأة ووقف يف طريـق الـنيب              

يلتمس منه أن يعِدل عن قراره، ويذكره بآية قرآنية تـشري إىل املنـافقني              
وذه . الذين لن تقبل الشفاعة يف حقهم ولو استغفر هلم النيب سبعني مرة           

 مبعناه احلريف، ألنه حبسب االستعمال العـريب        ٧٠املناسبة ال يؤخذ العدد     
تنح يا عمر، فإين    : وقال �على أية حال، ابتسم النيب      . يدل على الكثرة  
ولو أعلم أين إن زدت على السبعني يغفر هلـم لـزدت            . أعرف مبا تقول  

  ).البخاري،كتاب اجلنائز( . وصلى النيب عليه صالة اجلنازة،عليها
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٣٨ 

 ،إلصرار أولئك الذين يبحون أصوام تباكيـا      ويف هذا دحض كاٍف     
 وال شيء   ،�يطالبون بعقوبة املوت للمجدف الذي جيرؤ على إهانة النيب          

  . يرضيهم دون اإلعدام
مثل هذا الدين ال بد وأن يكون من بني دعاويه وأهدافه توطيد السالم             

  . فيما بني أديان العامل

´i@bàîÏ@æëbÈnÛaÝçc@@pbãbí†Ûa@@ @
يتعلق بالعالقات بني الديانات خيطو اإلسالم خطوة واسـعة إىل          فيما  

  :األمام حني يعلم أتباعه
ولَا يجِرمنكُم شنَآنُ قَوٍم أَنْ صدوكُم عِن الْمسِجِد الْحراِم أَنْ تعتدوا           �

والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ    وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم         
  .)٣:املائدة (�اللَّه شِديد الِْعقَاِب

جيب أن ال حترضكم عداوة الذين منعوكم من زيارة املسجد احلـرام            
على معاملتهم بالظلم، بل تعاونوا معهم يف األمور الدنيوية الطيبـة، ويف            

  . ى الشر والعدوانوال تتعاونوا عل. كل األمور القائمة على خشية اهللا
فال يسمح القرآن ايد للمسلمني أن يتعاملوا بأسلوب ظامل ولو مـع            

  . أعدائهم الذين اعتدوا عليهم بسبب اخلصومة الدينية
ونلتفت اآلن إىل ذلك الصنف من الكفار الذين مل يعرف عنهم القيـام             

فيقول ويشري القرآن إىل هؤالء     . بدور فعال يف أعمال عدائية ضد املسلمني      
  :للمؤمنني
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٣٩
�            قَِدير اللَّهةً ودوم مهِمن متيادع الَِّذين نيبو كُمنيلَ بعجأَنْ ي ى اللَّهسع

    ِحيمر غَفُور اللَّهو*      لَـميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمهنلَا ي 
كُم أَنْ تبروهم وتقْـِسطُوا ِإلَـيِهم ِإنَّ اللَّـه يِحـب            يخِرجوكُم ِمن ِديارِ  

قِْسِطني٩-٨:املمتحنة (�الْم(.  
 فهو قدير على ذلك،     ، مودة لعل اهللا تعاىل خيلق بينكم وبني أعداء اليوم       

 وهو ال حيرم عليكم أن تتعاملوا بالعطف واللطف         ،وهو تعاىل غفور رحيم   
 تلوكم بسبب دينكم، ومل يطردوكم من بيـوتكم       والعدل مع الذين مل يقا    

  .فاهللا حيب العادلني
م القرآن ايد املسلمني دعوة أهل الكتاب والتعاون معهم يف نشر           ويعلِّ

وفحوى اآلية التالية يؤكـد     .  عقيدة مشتركة بينهم   ي وه ،رسالة التوحيد 
 إبراز  على النقاط املشتركة، ويرسم برناجما متعادال لصاحل البشرية بدال من         

  :نقاط اخلالف اليت ينجم عنها الشقاق
�              ِإلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتا أَهقُلْ ي

 تولَّـوا  ولَا نشِرك ِبِه شيئًا ولَا يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَـِإنْ          
  .)٦٥: آل عمران (�فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ

@ò·b�@ @
وقبل دراسة أي دور ذي مغزى ميكن أن تلعبه األديـان األصـيلة يف              

 من الضروري للغايـة أن      ،كفالة السالم لإلنسان يف كل جماالت نشاطه      
 قطاعـات   يدرس دراسة فاحصة دور األديان يف تدبري السالم بني خمتلف         
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٤٠ 

مـا دامـت   -املنتمني إليها أنفسهم، وتعرف ما إذا كانت هذه الديانات       
  .  تستطيع أن تعلّم أتباعها العيش يف سالم مع اآلخرين-موجودة

وبالنظر إىل تزايد نفوذ املادية وشدة انتقال اتمع ككل من الروحانية           
هله كعامـل    قد يعتقد البعض بضرورة نبذ الدين وجتا       ،إىل امللذات احلسية  

  . غري ذي شأن
 ألنه ما مل نصلح املواقف الدينية، داخليا        ،وإين ألعارض هذا االستنتاج   

 بدال من أن يقـوم      ،وخارجيا، فلن ينفك الدين يلعب دورا شديد السلبية       
إن الدين الذي كان    . بدور إجيايب نافع يف جهودنا لتحقيق السالم العاملي       

د السالم وإزالة سوء الفهم بني أتباع       يراد منه القيام بدور قيادي يف توطي      
ِعش "خمتلف األديان واملذاهب، وغرِس االحتشام واألدب، وتطويِر مبدأ         

 ، فإنه لألسف لعب يف العصر احلاضر دورا ثانويا تافها         "ودع غريك يعيش  
  . هذا إن كان قد فعل شيئا أصال يف تطوير السالم يف أي مكان من العامل

 االضطرابات وسفك الدماء ونـشر الـشقاء        ومع ذلك فإنه يف خلق    
 ال يزال الدين قادرا فعاال ومؤثرا للغاية مبا ال ينبغي التهوين مـن      ،واملعاناة

 وال ميكن تصور سالم عاملي من دون مواجهة هذه املـشكلة            ،شأنه أبدا 
  . احليوية وتصحيح أخطائها

         حـرثار املشاعر الدينية وتض بـشدة   فمن املواقف الداخلية ميكن أن ت
 إىل طائفة األقلية يف     –لسوء احلظ –لنشر البؤس واآلالم بني الذين ينتمون       

  . هذا الدين
وتاريخ اإلسالم كله حافل مبثل هذه األحداث القبيحة املقيتة، حيـث           

كانوا .  يستغل لتحطيم سالم املؤمنني األبرياء     )دين السالم (كان اإلسالم     
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والواقـع أن   . ى به اآلخـرون   مؤمنني به ولكن بطريقة وأسلوب ال يرض      

دراسة تاريخ اإلسالم تثبت بال شك أنه قد أُسيء استخدام اإلسالم ألجل            
وكانت احلروب املقدسة اليت خاضها     . اضطهاد وتعذيب املسلمني أنفسهم   

اليت " حروم املقدسة "املسلمون ضد الصليبيني أقلَّ عددا وأخف عنفا من         
  . رون األربعة عشر املاضيةشنوها ضد إخوام املسلمني خالل الق

 فالذي كـان وال يـزال حيـدث يف          ،ومل يبلغ هذا الفصل ايته بعد     
 كاٍف لتركيـز    ،باكستان ضد املسلمني األمحديني، وضد األقلية الشيعية      

 اليت كان ينبغي زواهلا من زمن       ،االنتباه إىل واقع أن هذه املشكلة الشنيعة      
  . بعيد ال تزال باقية إىل اليوم

عامل املسيحي، قد يبدو اضطهاد املسيحيني على يد املـسيحيني          ويف ال 
كـي،  ريكصدى صرخة بعيدة دفنت حتت أنقاض التاريخ األورويب واألم        
كما أن  . ولكن دراسة الرتاع الديين السياسي يف أيرلندا تثبت عكس ذلك         

هناك أخطارا كامنة للرتاع الطائفي داخل املسيحية يف مناطق أخرى مـن            
  . كانت مشغولة حاليا بصراعات وعداءات أخرىالعامل وإن 

 هناك الشغب بني اهلندوس واملـسلمني يف  ،ويف العالقات بني الديانات 
اهلند، والرتاع بني املسلمني واملسيحيني يف نيجرييا، واخلـصومات بـني           

 فضال عن تيـار     ،املسلمني يف الشرق األوسط ويف أماكن أخرى      واليهود  
 كل ذلك ما    ،ية هشة بني اليهود واملسيحيني     لعالقة سياسية واقتصاد   خفي

هو إال بعض عالمات على أخطار جسيمة كامنة تشبه الـرباكني حتـت             
سطح العامل الديين، ولن نكون مغالني مهما شددنا على أمهيـة إصـالح             

  . املواقف جتاه هذه املشاكل
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  : وتلخيصا للمدخل اإلسالمي حلل هذه املشكالت ننتهي إىل ما يلي
 من يؤمن منها باإلسالم ومن ال يؤمن        ،ملل العامل كلها  لى  جيب ع  -١

أن تتصرف وفقا للمبدأ اإلسالمي املقرر الذي يقضي بتحرمي اسـتخدام           
القوة والقسر بكافة أشكاله كوسيلة حلل املشاكل والرتاعات فيمـا بـني        

وجيب كفالة احلماية املطلقة حلق اإلنسان يف       . املذاهب وفيما بني األديان   
دينه، وحريته يف اعتناق عقيدة ما، والـدعوة إليهـا، وممارسـتها      اختيار  

  .والعمل ا، أو شجبها والتوقف عن اإلميان ا، أو تبديلها
 وإن مل تستطع األديان األخرى موافقة املفهوم اإلسالمي بـشأن           -٢

، ومتسكت مثال بوجهة نظر كل من اليهوديـة واملـسيحية           "عاملية احلق "
 واهلندوسية والزرادشتية وغريها واعتـربت األديـان   والبوذية والكنفوشية 

 نفيهم وجـود    برغم: األخرى كلها باطلة وال عالقة هلا باهللا تعاىل، أقول        
 جيب أن تلتزم األديان مجيعا باملبدأ اإلسـالمي الـذي           ،احلق عند غريهم  

يقضي بإبداء االحترام والتوقري حنو كافة مؤسـسي األديـان األخـرى            
 ومع اتباع هذا النهج فإنه ال يطالَـب أحـد           ، فيها والشخصيات املقدسة 

 مسألة من مسائل    – ببساطة   -إا. باختاذ حل وسط على حساب مبادئه     
إا إقرار حلق كل إنسان أال تنتهك مـشاعره         . حقوق اإلنسان األساسية  

  . وعواطفه الدينية أو يعتدى عليها
 ،انون قومي أو دويل    ولنتذكر أن إقرار املبدأ السابق غري ممكن بأي ق         - ٣

 بل ينبغي   ،وجيب ربطه مع مبدأ أن ليس للتجديف عقوبة دنيوية بيد البشر          
شجبه وصده بترقية الرأي العام كي حيكم على مثل هذه األفعال بأا بذيئة             

  . منافية لالحتشام، طائشة، مقززة، تشمئز منها النفوس
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ة اإلسـالمية    املؤمترات فيما بني األديان أسلوب استحدثته اجلماع       -٤

.  التوسع فيه وتـشجيعه وتطـويره      األمحدية يف مستهل هذا القرن وينبغي     
  : وميكن عرض روح هذه املؤمترات وجوهرها يف اخلصائص التالية

ط الطيبة واجلذابة واخلصائص   اتشجيع املتحدثني مجيعا على إبراز النق     ) أ
  . املميزة لدينهم دون قدح يف األديان األخرى

ملتحدثني املنتمني إىل ديٍن ما أن حياولوا بواقعية وصدق         ينبغي على ا  ) ب
اكتشاف املالمح الطيبة يف األديان األخرى، فيتحدثوا عنها ويبينوا أسباب          

  . حسن تأثُّرهم ا
ينبغي على املتحدثني من أتباع خمتلف األديان أن يشاركوا جبهدهم          ) ج

 قادة األديـان    للتحدث عن عالمات النبل واملالمح الطيبة يف شخصيات       
فمثال، يتحدث املتحدث اليهودي عن اخلصائص املميزة لـنيب         . األخرى
 مبا حيترمه ويقدره كـل بـين البـشر، دون أن    � سيدنا حممد  ،اإلسالم

وباملثل، ميكن للمتحدث املـسلم أن      . يشكك ذلك يف عقائدهم أنفسهم    
و يتكلم عن حضرة كرشنا، أو املتحدث اهلندوسي عن سيدنا عيـسى، أ           

ويف العقد الثالث من هذا     . املتحدث البوذي عن سيدنا موسى وهلم جرا      
القرن عقدت اجلماعة اإلسالمية األمحدية مثل هـذه املـؤمترات لتقويـة           

  . وحتسني العالقات بني املسلمني واهلندوس يف بالد اهلند
 جيب محاية حرمة احلوار     ،ودون تعارض مع ما ورد يف البند السابق       ) د

 وينبغي أال يتهم تبادل اآلراء بـني األديـان بأنـه    ،ب والعقائدبني املذاه 
إن أسلوب احلوار هو الذي يشجب إذا       . حماوالت لتخريب السالم الديين   
  . كان خاطئا، أما احلوار نفسه فال
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إن االنسياب احلر لألفكار هو أهم احلقوق اإلنسانية األساسية، وهـو           
  .  تنازالت حوله بأي مثنالضروري لبقاء األصلح، وال ميكن تقدمي

لتضييق شقة اخلالف، وتضخيم احتماالت االتفاق من الضروري    ) هـ
للغاية أن تقبل األديان مجيعا باملبدأ الذي حيصر املنـاظرات بـني أتبـاع              

  . األديان األخرى يف منابع هذه األديان
جيب أال يؤخذ باستخفاف إعالن القرآن الكرمي بأن األديـان كلـها            

وينبغـي أن   . إنه إعالن يشتمل على عامل من احلكمة      .  منبعها سواسية يف 
 ولصاحل البشر على وجـه      ،تنظر مجيع األديان فيه بدقة وترتاده لصاحلها      

  . العموم
جيب حتسني وتشجيع التعاون يف وضع وتنفيذ اخلطط واملشروعات         ) و

يذ ميكن تنف : وعلى سبيل املثال  . الطيبة للصاحل املشترك بني مجيع بين البشر      
  . املشروعات اخلريية باملشاركة بني النصارى واملسلمني واهلندوس وغريهم

 القـدمي   )الطوباوية(وعندئذ فقط ميكننا الرجاء يف حتقيق حلم اليوطوبيا       
 الذي كان أمل الفالسفة واحلكمـاء يف العـصور          – أو العامل املثايل     –

ـ            ،املاضية شاط  حلم توحيد البشر حتت علم واحد يف كافة جمـاالت الن
.  سواء أكان ذلك دينيا، أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو سياسـيا           ،البشري

  . وهذا هو املهم يف احلقيقة
  
  



  

) ٢(  

ïÇbànuüa@âý�ÛaâìàÈÛa@éuë@óÜÇ@@ @
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ِذي الْقُربى وينهى ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتاِء ����

 ����عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  .)٩١: النحل(

  
���� كُمنيب رفَاختةٌ وِزينو ولَهو ا لَِعبيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع

مثَِل غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته وتكَاثُر ِفي الْأَمواِل والْأَولَاِد كَ
 ذَابِة عِفي الَْآِخرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت ِهيجي ثُم
 اعتا ِإلَّا ميناةُ الديا الْحمانٌ ووِرضاللَِّه و ةٌ ِمنِفرغمو ِديدش

  .)٢١: احلديد (����الْغروِر
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  . ن إىل دور اإلسالم يف كفالة األمن االجتماعينتوجه اآل

@Š•bÈ½a@ïÇbànuüa@âbÄäÛa@ @
نلحظ أن تأثري الدين على السلوك األخالقي يف اتمع خيتفي سـريعا            

ويزداد املوقف تفاقما بوجود دافـع قـوي للتحـرر مـن            . لسوء احلظ 
ل  ويتحرك هذا الدافع ويكتسب مزيدا من القوة يف ك         ،االلتزامات الدينية 

ومع ذلك هناك ذعر متزايد، وتناقـضات       . مكان تقريبا من عاملنا املعاصر    
يسريان جنبا إىل جنب مع     .. مستمرة، واضطراب يف السلوك االجتماعي    

هذا االجتاه حنو االستخفاف باملبادئ الدينية واألخالقية، ويـذوب مـن           
اإلميان بإله حي صاغ قدر بين البشر، وهو صاحب احلق يف           الوجود ذلك   

يلخص القرآن الكـرمي هـذا احلـال        . ن حيدد هلم أمناط حيام اليومية     أ
  : املؤسف يف قوله

  .)٤٢:الروم (�ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر�
بوصفها الدين الـسائد يف     –هذا القرن    منعطفكان للمسيحية حىت    

.  األخالقي ألهل هذه امللـة      سيطرةٌ قوية ومؤثرة على السلوك     –الغرب  
ولألسف مل يعد األمر هكذا، وبدال من ذلك، نتيجـة للتفاعـل بـني              

ظهـرت  .. االشتراكية العلمية، وسرعة التطور العلمي والتقدم املـادي       
فال . حضارة جترب املسيحية على قرع الطبول إيذانا بالتراجع خطوة خطوة         

  . يزال دورها يف صياغة السلوك األخالقي يتضاءل يوما بعد يوم
ك األخالقي يف الغرب اليوم مسيحيا يف خصائصه قليال أو          مل يعد السلو  

 إال بقدر ما أصبح السلوك األخالقي يف معظـم بـالد املـسلمني       ،كثريا
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ولألسف، جند حال السلوك االجتماعي واألخالقي بنفس السوء        ! إسالميا
فهناك الكثري من البوذيني والكنفوشيني واهلندوس      . يف كل مكان من العامل    

 ولكن لسوء احلظ ال يرى إال أقل القليـل مـن البوذيـة             ،ليوميف دنيانا ا  
  . والكنفوشية واهلندوسية
  !  وليست هناك قطرة تصلح للشرب،املاء يبلل كل مكان

عندما تغيب الضوابط الدينية والتراثية لألخالق مـن اتمـع تفقـد            
 األخالقيات قيمتها عند قدوم جيل ال يقبل التقاليد املوروثة قبوال أعمـى           

وال بد هلذا اجليل من أن مير مبرحلـة انتقاليـة           . على أا معقولة وصاحلة   
         للبحث احرجة من الفراغ اخلاوي، وهذا بدوره يولد عنده حافزا جديد  .

 إىل اكتشاف قانون    – أو ال تؤدي به      –وقد تؤدي به عملية البحث هذه       
ىل وميكن أيضا أن تؤول هذه العمليـة إ       . للسلوك أفضل وأكثر إرضاء له    

ولسوء احلـظ فيبـدو أن   . تشوش كامل، أو حالة من الفوضى األخالقية  
مثة ريح  .  هو ما اختاره اتمع املعاصر     -كما أرى األشياء  -االختيار الثاين 

للتغيري ب على اتمعات يف هذا العامل شـرقية أو غربيـة، دينيـة أو               
 احلديث أكثَـر    ويبدو العامل . إا ريح شر تلوث مناخ العامل كله      . علمانية

وعيا وإدراكا بارتفاع مستوى التلوث يف اجلو املادي من وعيه باالرتفاع           
ويتحدث القـرآن ايـد     . املتزايد يف مستوى التلوث جبونا االجتماعي     

  : بوضوح عن مثل هذا الطور الذي مير به العامل معلنا
ين آمنـوا وعِملُـوا    ِإالَّ الَّـذِ  * ِإنَّ اِإلنسانَ لَِفي خسٍر     * والْعصِر  �

   .)العصر (� الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر
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يقف العصر شاهدا على أن اإلنسان بوجه العموم يكـون يف حالـة             
خسران ما عدا قلة من املؤمنني الذين يعملـون الـصاحلات، وحيـضون             

ين بصرب علـى التخلـق   اآلخرين بصدق على قبول احلق، ويعظون اآلخر   
  . بالصرب

لقد أصبحت السمات املميزة للمجتمعات احلديثة هـي االسـتغالل،          
والرياء، والنفاق، واألنانية، والعدوان، واجلشع، والتكالب علـى املتـع،          
واخلروج على النظام، والفساد، والسرقة، والسلب، وانتـهاك حقـوق          

، وغياب االحترام والثقـة     اإلنسان، واخلداع، واخليانة، وانعدام املسئولية    
ومل يعد بوسع القشرة الرقيقة للمدنية أن ختفـي القـبح الـذي      . املتبادلة

ومع ذلك، خيطئ من يقول بأن هذه       . ينكشف وجهه كل يوم أكثر وأكثر     
. العالمات املنذرة من نقائص البشرية كانت غائبة يف العـصور املاضـية           

  نفـسها  هذه األمراض  منفالواقع أن كثريا من احلضارات السابقة عانت        
ومـن  . قبل أن تطوى صفحات فصوهلا ائيا من كتاب التاريخ البشري         

اخلطأ أيضا إفراد منطقة معينة من األرض بأا قد أحدقت ـا وحـدها              
  . الشرور األخالقية

ففي . لقد بدأت اتمعات تتصدع وتتهدم يف كل مكان على السواء         
 احلر أصبح الـوعي املتـصاعد باحلريـة     اتمعات اليت تتباهى بأا العامل    

الفردية هو نفسه الضربة القاتلة املسئولة بقدر كبري عن سـوء الـسلوك             
  . االجتماعي املتزايد

أما يف البالد احملكومة بفلسفات مشولية فيشتبك هذا الـوعي املتزايـد            
باحلرية الفردية يف معركة ضارية لتحرير الفرد من الـسيطرة الـشمولية            
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وما مل تقع ثورة مضادة يف القوات املـسلحة القويـة اليـسارية             . التامة
 فإن هذا االجتاه حنو التحرر له كل احتماالت الفـوز باملعركـة             ،املتطرفة
أما ما ميكن أن حيدث بعد ذلك فإنه ال يبشر كثريا باحتمـاالت             . سريعا

  . للتحسن األخالقي لدى الشباب املتحرر يف البالد اليت كانت شيوعية
 ،ب جيالن تقريبا ووصال سن البلوغ يف فراغ جمتمـٍع ملحـد           لقد ش 

وبصرف النظر عن االفتقـار     . وليس له ما يهديه وينظم سلوكه األخالقي      
 فإن امليـول    ،إىل دستور بنائي للقيم األخالقية الراسخة يف نظريات دينية        

العبثية، الالهية، الباحثة عن املتعة، الالمسئولة واليت تتدفق من الغرب على           
        دامها ميكن   اشباب االحتاد السوفيييت السابق وعلى شرق أوروبا متثل خطر 

  . أن تدمر سلوكهم األخالقي يف السنوات القادمة
وال يفوت املرء يف نفس الوقت مالحظة أن جتربة العيش بـال ديـن              
لعشرات السنني قد أورثت هذا اتمع املعاصر شرا، ليس ذلك فحـسب        

 الواضحة، لقد قطعت الثورة االشتراكية يف       ايازاملبل وأحدثت أيضا بعض     
روسيا عالقات العامل االشتراكي مع الدين، وأيضا مع مسلَّمات وأفكـار           

ففي طوائف املسيحيني أو املـسلمني      . دينية فاسدة وحمرفة ال دليل عليها     
 خلقت يف   ، هناك مفاهيم دينية من ظلمات القرون الوسطى       ،على السواء 

 باعد بني العقائد الدينية وحقائق الكـون        ايدة احنرافً كثري من جماالت العق   
. حبيث ال ميكن أن تكون هذه العقائد واحلقائق صحيحة يف نفس الوقت           

واحتاج األمر إىل نشأة عقلية خاصة كيال يضطرب املرء لرؤية ما هنالك            
والتعـايش مـع هـذه      . من تناقض بني األفكار الدينية وحقائق الطبيعة      

 يكون سهال إال إذا تربى الناس عليها جيال بعد جيـل،            املفارقات رمبا ال  



������� 	�
����� �����  

  

٥١
فيصلون بالتدريج إىل حال تستطيع فيها اتمعات الدينية على حنو ما أن            

  . تتعايش مع هذه املتناقضات دون أن تلحظ وجودها
ومن بني أشياء أخرى فعلتها الثورة الشيوعية بشعبها أا غسلتهم متاما           

وهذا بـدوره   . تهم من احلَول وازدواج الرؤية    من العقائد الفكرية، وشف   
. وهبهم نوعا من الطهارة ال ميكن احلصول عليها إال يف غيبة النفاق متاما            

وال يزال الوقت مبكرا للحكم هل ستكون هذه الرباءة لصاحل أخالقهم يف            
ولكن هناك شيئا واحدا مؤكدا ذلك      . وقت الصراع الصعب القادم أم ال     

 أي قوم آخرين يف هذا العامل من حيث االسـتعداد           أم أسهل كثريا من   
  . لتلِّقي رسالة احلق وتقبلها بال حتيزات

لكن واحسرتاه، ال ميكننا القول مبثل هذا عن امليول الفردية املتنامية فيما            
 فمن املمكن ألحدهم أن يفعـل أي        ،يدعى بالشعوب احلرة يف عامل اليوم     

 ن هم زعماء   األمريكا وملا كان    ،لفردية هذا التحلل باسم احلرية ا     اشيء مربر
 تؤثر تأثريا كبريا وعميقا على بالد العـامل األول يف           أمريكاهذا االجتاه فإن    

  . با، بل على بالد العاملني الثاين والثالث أيضاوأور
هذا هو املفهوم املشوه عن احلرية الفردية الذي حيرر املرء من نظام احلياة             

سمع بعيدا هنـاك خمترقـا سـتائر الفكـر          األخالقية، والذي له صدى ي    
اخللعاء واملساِحقات، ومدمنو املخدرات، وعـصابات      . االشتراكي العلمي 

حالقي الرؤوس، والبغايا، وارمون من كل صنف يزدادون كل يوم عددا           
وما املانع؟ لقـد    : إذا مسع أحدهم نصحا رد ببساطة على من يعظه        . وقوة

  . بالسوء للمجتمع املعاصرأصبحت وقاحتهم هذه حتديا منذرا 
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@ïÇbànuüa@âbÄäÜÛ@æb�bäß@ @
  : يصف القرآن الكرمي مناخني اجتماعيني

  . والثاين يشكَم فيه بشدٍة منو الشر .أحدمها يزدهر يف الشر حبرية
فإذا شرعنا ندرس تعاليم اإلسالم اخللقية جزءا جزءا فـسيكون مـن            

ك ألنه ينبغـي دراسـة      العسري على العقل الغريب أن يتفهم فلسفتها، ذل       
التعاليم اخلُلقية على أا أقسام من مناخ اجتماعي، وجيب أن ينظَر إليها يف             

ال ميكنك أن تفهم وتقدر أمهية فصل اخلريف مبجرد النظر إىل           . جمموعها
أوراق الشجر اجلافة الساقطة أو إىل لون األغصان املتغري، بل عليـك أن             

ف ما هو اخلريف وما يفعله للحيـاة        ترى وحتس جوه ومزاجه كله لتعر     
فبينما يبطـئ   . وباملثل، فإن العصفور الواحد ال ميثل الصيف كله       . النباتية

إنه ليس جمرد تغـري يف درجـة    . اخلريف خطى احلياة فإن الربيع يشجعها     
. ولكن عندما تأيت نفس الرياح لتنفث احلياة يتبدل املناخ كلـه          .. احلرارة

لكـل منـها صـفاا    .. الفصول املناخيـة وكذلك النظم االجتماعية ك  
  . وتأثرياا

@òîöbèäÛa@éníbËë@ð…b½a@Éàn�a@æýĐi@ @
دعوين أوال أصـف    . يتناول اإلسالم هذا املوضوع بنفس الطريقة متاما      

  : لكم اتمع الذي يعد يف نظر القرآن غري إسالمي
�      و ولَهو ا لَِعبيناةُ الديا الْحموا أَنلَمِفي     اع كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وِزين

            ا ثُمفَرصم اهرفَت ِهيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجٍث أَعثَِل غَيلَاِد كَمالْأَواِل ووالْأَم
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ـ         مانٌ وـوِرضاللَِّه و ةٌ ِمنِفرغمو ِديدش ذَابِة عِفي الَْآِخرا وطَامكُونُ حا ي

  .)٢١: احلديد (�الْحياةُ الدنيا ِإلَّا متاع الْغروِر
فما جيري يف هذه احلياة األرضية هو من قبيل اللعب، وتزجية الوقـت،              

 كاملطر الذي ينبت ،والتفاخر، والتنافس يف مجع األموال، وإجناب الذراري 
 زرعا يعجب الزراع لوقت حمدود، مث يصفر الزرع وجيف ويصري حطاما          

مث يف احلياة اآلخرة عذاب شديد لألشرار، ومغفرة ورضوان من اهللا           . تافها
  . وليست هذه احلياة الدنيا سوى استمتاع مؤقت بأشياء زائلة. لألتقياء

  :ويشري القرآن مرة أخرى إىل بطالن احلياة املادية وتفاهتها فيقول
�     ٍة ياٍب ِبِقيعركَس مالُهموا أَعكَفَر الَِّذينـى ِإذَا   وتاًء حَآنُ مالظَّم هبسح

 �جاَءه لَم يِجده شيئًا ووجد اللَّه ِعنده فَوفَّاه ِحسابه واللَّه سِريع الِْحسابِ           
  .)٤٠:النور(

إن أعمال الكفار كسراب يف صحراء يظنه العطشان ماء، فإذا وصـل            
  . اب اإلهلي يف انتظاره بل وجد العق،إىل موضعه مل جيد هناك شيئا

 إذ  ، املادية كسراب يعذب العطشان    يصور القرآن التكالب على احلياة    
 فال يستطيع املضي يف طلبه بعد       ،ال ينفك يهرب منه حىت ينهكه اإلرهاق      

هذا عندما يرتل به العقاب فيدرك أنه كان يسعى وراء هدف باطل            . ذلك
 العقاب الذي يلقاه من     هذا هو .  ويذوق مرارة اجلري وراء اخلواء     ،فارغ

 تكـون   -طبقا للقرآن الكرمي  -وهكذا  . جيري وراء تفاهات احلياة الدنيا    
  . اية هذه اتمعات
 يناصر الدين نظرية تعلن أن احلياة على هـذه األرض           ،ويف مقابل هذا  

فإذا كنا ال منوت ميتة     . ليست كل شيء أبدا، بل هناك حياة أخرى قادمة        
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 بل سنواصل احلياة بصورة أخرى كما يعتقد        ،رضدائمة هنا على هذه األ    
اإلسالم وكثري غريه من األديان؛ وإذا كانت احلياة الدنيوية ال ميكـن أن             
تؤخذ منفصلة عن احلياة األخروية؛ وإذا كان ال بد من فهم احلياتني على             

 فمن احلمق البالغ إذن جتاهلُ دور املؤثرات        ،أن إحدامها استمرار لألخرى   
 إذ ال بد أن يؤدي الـشر        ، على شخص حييا هنا على األرض      االجتماعية

  . واملؤثرات الالأخالقية والفاسدة إىل والدة نفٍس فاسدة يف احلياة اآلخرة

@ñŠ�Ła@ñbî§a@æaŠÐ×@@ @
لسنا اآلن بصدد البحث التفصيلي يف فلسفة اإلسالم حول احليـاة بعـد             

نقضي ا حياتنا علـى   وإمنا تكفي اإلشارة هنا إىل أن الكيفية اليت    ،املوت
 تؤثر يف أرواحنا على حنو ما تـؤثر         –حسب املفهوم اإلسالمي  –األرض  

قد يولد الطفل معوقا    . على اجلنني بعض األمراض اليت تصيب األم احلامل       
 فاملسكني يقاسي ،أو مشوها فتكون حياته عذابا بني أطفال أصحاء أسوياء

 ههـذ . تمل إدراكه بعجـزه   ويزداد عذابه مرارة وشدة عندما يك     . عجزه
 هي الكيفية اليت نصنع ا جنتنا       -حبسب املفهوم اإلسالمي  -بإجياز شديد   

  . أو نارنا
وينبغي أن يكون قد اتضح يف هذا السياق أنه جيب رفض أي نظـام              

 مـا دام    –مهما كان جذابا أو مغريا لذوي النظرية السطحية       –اجتماعي  
ولية متمردة علـى  ئعور باملسات يعوزها الش كهذا النظام يشجع على سلو    

  . شريرة مؤذيةسلوكات األخالق واحلشمة، 
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نعم، ال بأس بأن يقول املؤمنون أقواال، ويدعوا ادعاءات حول طبيعـة          
العامل اآلخر ولكن من ذا الذي عاد من هذا العامل اآلخر ليقدم الشهادة يف              

 مـن   ا بدلً صاحل هذه االدعاءات أو ضدها؟ وملاذا ال نقنع بعصفور يف اليد          
عشرة على الشجرة؟ هذا هو جواب املادية على الفلسفة اإلسالمية فيمـا            

  . يتعلق بكيفية تشكيل اتمع، وباملبادئ اليت يتأسس عليها
إن الفلسفة اإلسالمية تصور احلياة على هذه األرض واحلياة اآلخـرة           
كنهر جار يتوقف حلظة عند املوت الذي ليس يف احلقيقـة إال مرحلـة              

 يتخيـل الفالسـفة     ،وعلى النقيض من هذا   . نتقالية من حياة إىل أخرى    ا
 تضيع يف العدم حلظـة      ،املاديون أن احلياة فترة من الشعور قصرية عرضية       

ومن مث فما على النظام االجتماعي سوى أن يدبر ما حتتاجـه يف             . املوت
دام واإلنسان مسئول أمام اتمع فقط ما    . هذه الفسحة القصرية من احلياة    

أما ما خيفـى    . ا، وفقط من خالل اجلانب املنظور وامللموس من احلياة        حي
وال ينكشف من أفكار ونوايا، وخطط ومؤامرات، وجرائم شريرة فـال           

  .مسئولية عليه
دون -مث إن اجلرائم ضد اتمع تدان بوصفها جرائم فقط عندما يتقرر            

وء تطبيـق   وهناك احتمال لـس   .  أن جرمية قد وقعت    -أدىن شك معقول  
ويف مثل هذا النظام االجتماعي يكون تطبيق العدالـة سـطحيا           . العدالة

وهذا يروج للجري وراء . وحمدودا، بل ويؤدي أيضا إىل اإلساءة للمجتمع      
  . املصاحل املكتسبة، ويشجع الفرد على األثرة الشديدة

 ،ومن املشوق أيضا مالحظة أنه يف اتمعات الالدينية أو الشبيهة ـا           
حيث يرفض متاما مفهوم املسئولية بعد املوت، أو ينظر إليه باسـتخفاف            
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ا يف هـذه اتمعـات       يتعذر حق  ،وإام حىت مل يعد لـه عندهم مغزى      
ومـن  . العثور على تعريف للجرمية تتقبله متاما فلسفة أخالقيـة قوميـة          

ه الصعوبة مبكان أن يتوقع من شخص من جمتمع إحلادي أن يقتنع حقا بأن            
فما هو القانون على أية حال؟ أليس هـو         . ارتكب خطأ مبخالفته للقانون   
 أو قرارا من نظام مشويل أو إلزاما من أغلبية          ،كلمةَ طاغيٍة أو حاكٍم مستبدٍ    
 يبدو تـشريعا    -يف نظر الشخص العادي   -دميوقراطية؟ فأي هذه األمور     

  ألخالقية حقا؟ عادال يقوم على فلسفة أخالقية سليمة؟ مث ما هي الفلسفة ا
إذا مل يكن اإلنسان يدين بوجوده ألي كـائن، وإذا مل خيـش مـن               
املؤاخذة يف احلياة اآلخرة على سلوكه خالل حياته الدنيوية إذ ال يـؤمن             

 لكان جوابه عن هذه األسئلة املطروحة خمتلفا جـدا عمـا            ،حبياة أخروية 
ة ليحياهـا،   يقتضيه جمتمع مسئول، إذ ليس أمامه سوى هذه احلياة القصري         

وهو ال حيتاج إىل اتمع إال ملنفعته الشخصية، وال خيضع للسلطات العليا            
من اتمع إال حبكم الضرورة، ولو استطاع الفرار مبنفعة يقتنصها لنفسه؛           

 وكان من املهارة حبيث يتمكن      ،أو اختالس حلظات من املتعة هنا وهناك      
  نع أخالقي يكف يده؟  فلم ال؟ أي ما،من اإلفالت وال ينكشف أمره

هذا املوقف السيكولوجي جتاه اجلرمية ينمو ويقوى مع مرور الزمن يف           
وهذا متاما ما ذكره القرآن الكرمي وبـني أن         . اتمعات الالدينية واملادية  

  : حيث حكى عقيدة الكفارهذا هو جوهر اتمع املادي 
�      نو وتما نينا الدناتيِإلَّا ح ِإنْ ِهي   وِثنيعبِبم نحا نما وياملؤمنون (�ح :
٣٨(.  
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سوف حنيا هنا   . ليست هناك حياة سوى هذه احلياة احلاضرة وبعدها املوت        

  . إننا نرفض فكرة احلياة بعد املوت أو حياة أخرى. ولن نقوم بعد املوت
  : وسخر هؤالء الكافرون السابقون من أنبيائهم

 �اما ورفَاتا أَِئنـا لَمبعوثُـونَ خلْقًـا جِديـدا         وقَالُوا أَِئذَا كُنا ِعظَ   �
  .)٥٠:اإلسراء(

  هل نقوم بعد املوت يف خلق جديد وقد حتولنا إىل عظام وتراب؟ 
  .)٨٣: املؤمنون (�قَالُوا أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِئنا لَمبعوثُونَ�

ولـذلك  . لشرور يف اتمع املادي   وهذا يف نظر القرآن هو حمور كل ا       
  . كان هناك تأكيد شديد على احلياة التالية، وعلى يوم احلساب

 رسم مـستطيال، ورسـم يف       �يف حديث عن ابن مسعود أن النيب        
مث رسم بضعة خطوط    .  املستطيل وسطه خطا طوليا يربز طرفه العلوي من      

وأن املـستطيل   تقطع اخلط األوسط، وأشار إىل أن الرسم ميثل اإلنسان،          
احمليط به ميثل املوت، واخلط األوسط ميثل رغباته، واخلطوط القصرية متثل           

لو فاتته واحدة من هذه احملـن لوقـع         : االبتالءات واحملن يف احلياة، وقال    
  ). صحيح البخاري(فريسة لواحدة أخرى 

  ).سنن الترمذي( اللذات مدهاويف حديث آخر وصف املوت بأنه 

nvàÜÛ@—öb–�@Éi‰cð…b½a@Éà@ @
�     قَرِفي س لَكَكُما سم *      لِّنيصالْم ِمن كن قَالُوا لَم*      طِْعـمن ـكن لَمو 

  ِكنيالِْمس *     اِئِضنيالْخ عم وضخا نكُنينِ       *وِم الـدـوِبي كَـذِّبا نكُنو � 
  ).٤٧- ٤٣:املدثر(
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مل نكن  : يقولونما الذي أدى بكم إىل هذا املصري؟ ف       : يسأل أهل النار  
نعبد اهللا، وال نطعم الفقري، وكنا خنوض يف لغو احلديث مع أمثالنا، وكنا             

  . ننكر يوم احلساب
وليس هناك إمجال أدق وأمشل للسمات البـارزة يف اتمـع املـادي         

  : والالديين مما ذكر يف اآليات السابقة وهو
  .  التخلف عن أداء العبادات-١
  . ري إطعام الفقيف التقاعس -٢
  . اجلري وراء الشهوات الباطلةو إطالق العنان -٣
  .  إنكار يوم الدين واحلساب-٤

وقبل املضي يف احلديث، دعونا نتخلص من تشويش يصعب التشخيص         
فهذه الشرور تزدهر حىت يف اتمعات اليت يبـدو         . الصحيح حلال اتمع  

ميكن معه منطقيا تصور    فيها اإلميان باهللا واليوم اآلخر قويا جليا، حبيث ال          
وجود هذه الشرور بني املؤمنني باهللا وباحلياة اآلخرة وما يترتب على ذلك            

  . من مسئولية كاملة
ملاذا تبقى مثل هذه اتمعـات ماديـة يف مجيـع           : ويرد هنا تساؤل  

  كلمة من معىن رغم إمياا باهللا واليوم اآلخر؟ للخصائصها بكل ما يف 
إجابة هلذا السؤال لو تفحصنا طبيعة معتقدام       وال يصعب العثور على     

 فـسطائيا  س فالواقع أن جمرد اإلميان من بعيد بإلـه إميانـا         . بنظرة عميقة 
 ال ميكن أن يؤثر يف سلوك جمتمع يتكون من مثل هؤالء املؤمنني،            ،)جدليا(

ذلك ألن مثل هذه املعتقدات تظل نظرية، وال تترجم أبدا إىل سلوك تقي             
كن أن يتعايش إميان حقيقي باهللا تعـاىل مـع الكـذب    كيف مي . مسئول
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٥٩
والبهتان، واألنانية املتطرفة، واغتـصاب حقـوق اآلخـرين، والفـساد        
والقسوة؟ إن مفهوم اإلله يف مثل هذه اتمعات سطحي، ومهي، خيـايل            

  . حبيث ال ميكن أن يؤدي دورا فعاال يف تشكيل السلوك اإلنساين
ة اآلخرة واحلساب قد تضاءل حىت صار ظال        وباملثل، فإن إميام باحليا   

 فعند كل حلظة لالختيار تتغلـب املـصاحل الوقتيـة       ،باهتا الحتمال بعيد  
  . وتطغى على كل اعتبار للحياة األخروية

وعندما نتكلم عن اتمعات املادية ال نعين تلك اتمعات اليت متردت           
تمعـات املـؤمنني     بل إن جم   ،صراحة على فكرتي اإلله واحلياة بعد املوت      

 متشاة من   –رغم التعارض التام بني أيديولوجياا    –وجمتمعات امللحدين   
  . الناحية العملية تشاا كبريا

@@lb�§aë@òîÛì÷�½a@ @
  : من ناحية أخرى يعلن القرآن ايد

�            فُـِسكُما ِفي أَنوا مدبِإنْ تِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م  أَو 
تخفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللَّه فَيغِفر ِلمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء واللَّه علَى كُلِّ             

ٍء قَِديري٢٨٥: البقرة (�ش(.  
 هـو الـسيد     ،كل ما يف السماوات وما يف األرض هو هللا جل وعال          

كم املالك الذي لـه مطلق احلـق يف أن يـشكِّل أقـداركم وسـلوك             
وسواء أخفيتم ما يف قلوبكم أو أعلنتموه فلسوف حياسـبكم          . االجتماعي

ويسائلكم عن أفكاركم وأفعالكم الصاحلة والشريرة، مث يغفر ملن يراه أهال 
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٦٠ 

للمغفرة، ويعاقب من يعتربه مستحقا للعقاب، فاهللا تعاىل له القدرة الكاملة        
  . على فعل ما يشاء

  : اىلالقرآن إىل ذلك قول اهللا تعويضيف 
�          كُلُّ أُولَِئـك ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفلَا تو

  .)٣٧: اإلسراء (�كَانَ عنه مسئُولًا
.  ألنك سوف حتاسب عن مسعك وبصرك وقلبـك        ال تتبع ما ال تعلم،    
يت هي وراء كـل     هنا قوة احلياة األساسية ال    ) الفؤاد(ويعين القرآن بكلمة    

فـالفؤاد يف التعبري القرآين يعين اإلرادة اجلوهرية احلامسة يف         . فعل بشري 
  . اإلنسان، واليت تسير العقل كما يسير املرُء احلاسب اآليل

هذه اإلرادة األساسية هي مصدر كل خري وشر، وسوف تكون هذه           
مـسئولة   –مع السمع والبصر  –اإلرادة يف صورة حياة جديدة بعد املوت        

  . أمام اهللا تعاىل
الذي حدث هـو أن  . واآلن هلموا ندرس عن قرٍب اتمعات امللحدة  

اإلحلاد والكفر باحلياة اآلخرة يرقدان يف غموض واستتار يف حالة شـبه            
 يف عقيدة وجود اهللا واليوم      –ظاهريا–فمن املمكن أن يشارك املرء      . وعي

  . ه ال وجود هلما عندهاآلخر، ولكنه من الوجهة العملية يبدو كأن
يتطلب األمر أحيانا أن تقع للمرء أزمة لتنتقل هذه احلقائق اخلفيـة إىل             

وأحيانا تعيش أجيال فال تدرك حقا ما يف معتقـداا مـن            . عقله الواعي 
وينقضي عهد فيخلي السبيل شيئا فشيئا لبـزوغ عهـد          . تقلب وهشاشة 

ذه املعتقدات املوروثة    ومييل اتمع عندئذ يف جمموعه إىل فحص ه        ،جديد
ويف مثل تلك األوقات يطفو اإلحلاد والكفر على الـسطح،          . ومراجعتها
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٦١
ويف جمتمع كرس حياته ملالحقة     . وقد كانا من قبل كامنني ال يلقيان حتديا       

 يعجـل  –عن وعي–املتع بال ضابط أو متييز فإن الكفر باهللا واليوم اآلخر          
  . بعملية احنطاط القيم وتالشيها

بغض النظر عن مكاا من العـامل، وزمنـها يف          – مسرية احلضارة    إن
واحلـوافز  .  تتجه دائما مـن اجلالفـة إىل التهـذيب         –التاريخ البشري 

اليت تعمل كقوى حمركة وراء السلوك   –الفسيولوجية األساسية يف اإلنسان     
وعلى سبيل .  تبقى ثابتة، والذي يتغري هو االستجابة هلذه احلوافز   –البشري

ال، ميكن للمرء إشباع جوعه بأكل حلم أو خضار، ويتفاوت اللحـم            املث
كما ميكنه تناول طعامه مطبوخا أو متبال بطرق        . واخلضار نوعية وطزاجة  

  . كثرية، أو حىت يأكله نيئا إذا أراد
ومع تطور اتمع تبدأ االستجابات هلذه احلوافز األساسـية تتطـور           

لية بغري انقطاع، وإن كانت سعة      وتستمر هذه العم  . وتزداد ذيبا وحنكة  
خطاها وسرعتها تتحدد إىل حد كبري بالعوامل االقتـصادية والـسياسية           

ولكن طليعة اتمع تتقدم دائما ببطء أحيانا وخبطى أسرع أحيانا          . للناس
  . أخرى

وعندما تنضج احلضارة وتبلغ رشدها تعمل احلذلقـة املبـالغ فيهـا،            
ويف . يف عكس اجتاه هذا املد التقـدمي      باإلضافة إىل ظواهر هدامة أخرى      

وهذا املوضوع  . اتمعات املتدهورة يرتد االجتاه من التهذيب إىل اجلالفة       
وهذا خارج عـن جمـال    . له تطبيقات واسعة، ويتطلب دراسة مستفيضة     

  . خطاب اليوم، ولكين أستأذنكم أن أتوسع يف احلديث عن بضع نقاط
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 أو تفقد توازا وتتعرض لالنقالب      عندما تبدأ اتمعات يف االحنالل،    
 يأخذ الناس يف التردي واالنتكاس إىل نفـس         ،بسبب احلذلقة املبالغ فيها   

قد ال يالحظ هذا يف كـل أوجـه         . االستجابة احليوانية الفجة حلوافزهم   
النشاط االجتماعي أو الثقايف، ولكنه يكون واضحا علـى األغلـب يف            

ومن دراسة وجيزة   . ري وراء امللذات  العالقات اإلنسانية، ويف أسلوب اجل    
  . حلال اإلنسان يف استجابته حلافز اجلنس تتضح القضية اليت حنن بصددها

لقد أضفت الطبيعة يف اململكة احليوانية كلها أحاسيس اللذة على هذه           
والفارق بـني   . الغريزة األساسية ألجل التكاثر من خالل التجدد اجلنسي       

ه يف اتمع البشري هو حتول تدرجيي مـن         احليوان واإلنسان كما نلحظ   
  .  تلك الرغباتجمرد إشباع الرغبات الفجة إىل موقف أكثر ذيبا لتحقيق

مل ترد الطبيعة أن يكون اجلنس غرضا ائيا، وإمنـا التوالـد وتكـاثر       
ولكن عنـدما   .  واجلنس أمر ثانوي فحسب    ،األنواع هو اهلدف اجلوهري   

  . و يكادتنحل اتمعات ينقلب احلال أ
وقد ينظر عاِلم االجتماع إىل التطور التدرجيي يف نظام الـزواج ومـا             

 ،يصاحبه من طقوس، وما للتفاعل بني جنسي الذكور واإلناث من حرمة          
باعتباره ظاهرة ناجتة عن النمو الطبيعي للمجتمع ال عالقة هلـا بالـدين؛             

 ،م ذاتيا النمو موجها من أعلى، أو ظاهرة عشوائية تتقد       كان  ولكن سواء   
فال نكران حلقيقة أن االستجابات إلشباع هذا احلافز األساسـي تـزداد            

  . بالتدريج حذقا وتشابكا
مث إن الزيادة يف العالقات املختلطة غري املشروعة للـذكور واإلنـاث            

إنه ليس جمرد موقف متساهل متحرر جتاه   . لداللة على نفس هذا االنقالب    
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. لواقع ما هو أكثر من ذلـك بكـثري        العالقات اجلنسية، ولكن هناك يف ا     

هناك أمور تصاحب هذا املوقف لتبدل متاما جو هذا اال شديد األمهية            
وأصبح اجلدال حول شرعية أو حرمـة       . من اهتمامات اإلنسان ونشاطاته   

  . مثل هذه العالقات أمرا من تراث املاضي ال يؤبه له
يـة الدينيـة    وهناك بال ريب كثري من اجلماعات الصامدة ذات العقل        

تواصل مناقشة هذه املسألة، ولكن خالل مناقشام يف وسائل اإلعالم ال           
يفوت املرء مالحظة أن أولئك القوم من الطراز القدمي والعقليـة الدينيـة             

  . الصارمة قد تناقصوا وصاروا أقلية ضئيلة
يف الغرب أصبح اعتبار اجلنس حافزا طبيعيا ينبغي االستجابة لـه دون            

ويتحول احلياء التقليدي يف    .  مع العصر  اهو الرأي األكثر متاشي   أي موانع   
احلديث بني النساء إىل شيء مهجور من أمور املاضي، ويعتـرب العـري             
والسفور والتبذل، واملناقشات املكشوفة واالعترافات الفاضحة بال حتفظ        

  .جمرد تعبري عام عن احلقيقة
 على سـائر احلـوافز   وال يبدو أن أحدا يهتم ببسط هذه احلجة لتطبق    

أليس من الدوافع احليوانية اليت يشترك فيها اإلنـسان         . اإلنسانية الفطرية 
أيضا رغبة الكائن يف متلّك ما حيب؟ أليس من احلوافز احليوانيـة أيـضا              
الشعور بالغضب والثورة وإطالق العنان للمشاعر يف أشد صورة وحشية          

فع القوي؛ ولكن هـذا     ممكنة؟ إن احلوافز تدفع الكلب الضعيف كما تد       
   .يعِقر يف حني يكتفي الضعيف بالنباح على األقل

ما هي احلرمات يف اتمع؟ وما هي قواعد السلوك املتحضر؟ وما هي            
مفاهيم احلشمة واللياقة وما إىل ذلك من قيود اليت ال تنفك تتـدخل يف              
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ـ             و حرية التعبري عن الدوافع الفطرية؟ ملاذا يلزم أن يكون اجلنس وحده ه
القوة الدافعة اليت تطلق وتعطى الرخصة لتعرب عن نفسها دومنـا اعتبـار             

  لتقاليد أو معايري أو لياقة أو مالءمة أو انتماء أو حنو ذلك؟ 
فإن ما يـسمى  . إن ما هو مالحظ اليوم ظاهرة ينبغي تبصرها وحتليلها       

قة تساهال يف العالقات اجلنسية ينعكس يف صورة نزوة متنامية حنو الـسر           
والسلب يف نواح أخرى من النشاطات البشرية، فضال عن إيذاء وظلـم            

إن االنطالق وراء امللذات بذوق فاسد إمنا ينبعث مـن نفـس            . اآلخرين
امليول املنحطة اليت تدمر أمسى صروح املدنية، وترتد بأسلوب احليـاة إىل            

  . نقطة البداية
احملرمـات  إننا ال نالحظ فحسب تزايدا مستمرا يف حجم الطقـوس و  

واألوامر والنواهي اليت تفرضها اتمعات على األفراد، بل وجنـد أيـضا            
وما الشعر  . انغماسا يف الغراميات والغزل يلعب دورا حيويا يف هذا اال         

واألدب والفن واملوسيقى واإلبداع الفين واألزياء واالستعراض وحـب          
 إال  –لى األقـل     كليا أو جزئيا ع    –العطور ومنو السلوك الالئق املهذب      

  . مثرات ثانوية لنفس الدافع األساسي تظهر يف صورة استجابات اجتماعية
قد يأيت وقت يشرع فيه جيل من املستقبل يف التمرد ورفض منجزات            
اتمع اليت حتققت بعد آالف السنني من التقدم؛ ورمبا ال يأخذ هذا التمرد   

الفاحـصة أن   صورة الرفض الشامل لكل شيء ولكن ال يفوت العـني           
وليست اهليبية، والبوهيميـة، والـسادية،      . تالحظ احلركة يف هذا االجتاه    

وتزايد العنف املصاحب للجنس، وانتكاسة السلوك اجلنسي إىل مظـاهره          
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 إال أمثلة قليلة لالرتداد القهقري يف امليول كمـا          ،البدائية الوحشية الفجة  

  . ذكرنا آنفا
، فرياقب مجاعة من الشباب املتمردين      ما على املرء إال أن يقوم مبغامرة      
.  ليدرك ماذا حيدث لألجيال الـشابة      ،الشعث حيث يقيمون يف أوكارهم    

 وختلى اللباس   ،هناك يبدو أن القذارة والننت قد حلتا حمل النظافة والطيب         
 كانت بقعة صغرية يف     أيام وولت   ،النظيف عن مكانه لألمسال الرثة املهملة     

 وأصبحت سـراويل اجلـيرت الباليـة        ، للشاب الثوب تسبب حرجا بالغا   
 أصبحت أمثن عندهم من سروال      ،واملمزقة عمدا لتكشف اللحم من حتتها     

 وال ريب أن ليس اتمع كله يبدي مثل هذه العالمات املتطرفـة             ،جديد
تدليال على التربم باملاضي والتراث التقليدي، ولكن عندما يدخل املـرض           

تظهر بعض االلتهابات هنا وهناك فتكشف      قد  . فقد ال يلتهب اجلسد كله    
 وتأخذ الالمسئولية يف االتساع،     ،عما حتتها من حالة مرضية أو علة دفينة       

 وتبدأ عالمات أخـرى     ،وتصبح الفوضى وعدم االنضباط هي نظام اليوم      
. للتدهور تطفو على السطح يف جماالت خمتلفة من االهتمامات البـشرية          

 كل مناحي احلياة تغيريا وجتديدا وتنوعا       ويتطلب السعي وراء امللذات يف    
 مل تعد األشياء اليت كانت تشبعه باألمس تكفيه         ،لتتوفر للمرء نشوة أعظم   

 وفَِشلَ التدخني واملسكرات التقليدية يف إحداث املتعة اليت ينشدها          ،اليوم
لقد أخذت العقاقري املخدرة من كـل       . اتمع الضِجر املتململ باضطراد   

ث مل يعد أي تدبري كافيا للحد من إدمان املخدرات املنذر           نوع تظهر حبي  
ومع كل ذلك فإن مدمن املخدر ال يزال يبحث عن نشوة أعظم،            . بالشر

  .  أقوى تأثريا وأشد إدمانا وفتكاصناعيةومن مث اخترعت خمدرات 
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 أخذت تسيطر هذه امليول نفسها بالتدريج خالل        ،ويف جمال املوسيقى  
 وتزودنا دراسة تطور املوسيقى أثناء      ،رية من هذا القرن   العقود القالئل األخ  

إزاء التغريات السريعة املهيجة للسمع اليت شـهدناها يف         –القرون احلديثة   
  .  مبعلومات للمقارنة مثرية ومشوقة–العقود األخرية من هذا القرن

ال أعرف الكثري عن املوسيقى شخصيا، ويلتمس يل العذر لو كانـت            
 ولكـن حدسـي     ،نها غريبة عن حقائق دنيا املوسيقى     بعض مالحظايت ع  

جيعلين أعتقد بأن التطور التدرجيي يف املوسيقى خالل القرون احلديثـة يف            
وقد وفرت مثـل هـذه      . تقاء والفخامة رالغرب كان يف اجتاه السمو واال     

وكانت أفضل املوسيقات ما توافقت     . املوسيقى سالم العقل والقلب معا    
 وكان االنسجام   ،إلنسانية الكامنة يف العقل والروح    وتشبعت باملوسيقى ا  

 وبالطبع  ،ن سعى إليهما تطور املوسيقى    ي اللذ ني النهائي نيوالسالم مها اهلدف  
كانت هناك مقاطع يف أعمال املؤلفني والفنانني خلقت صورا صوتية هلذه           
الثورات الربكانية واألعاصري والعواصف، وإحساسا باهليجان تطابقت مع        

وحفظت ذكريات هذه الصور وبقيت عالقة ال       . لطبيعة اخلارجية ظواهر ا 
وأحيانا كانت تصل األنغام إىل الذروة      . تنمحي من جهاز الذاكرة للحياة    

وكأمنا العامل كله على وشك االنفجار، ومع ذلك كان مجهور املستمعني           
 ،جيلسون بال حراك، غارقني يف طوفان املوسيقى دون أن يرمش هلم هدب           

 وعندئذ فقط تنفجر الصالة يف      ،يهبط عليهم سكون فجائي شامل    إىل أن   
 وما كانت أشد النغمات علـوا وأكثرهـا شـحنا           ،تصفيق مدٍو طويل  

كانـت رسـالة    . بالعواطف لتحول السامع إىل كائن عنيف هائج متمرد       
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٦٧
كانت تظهر يف اإلنـسان     . املوسيقى رفيعة باعثة على السالم واالنسجام     

  .  وخيتفي منه األسوأأحسن ما فيه وتوقظه،
. نالحظ خالل العقود القالئل األخرية ظاهرة خمتلفة متامـا        ! واحسرتاه

لقد صمت آذان اجليل املعاصر مبوسيقى قادرة على استثارة كل ما هو فظ          
ويندفع حنو اجلنون جيل مشوش مضطرب، جيد       . يمي من شهوات احلياة   

لمـا زادت عنفـا زاد       وك ،نفسه متناغما مع مثل هذه املوسيقى وحدها      
 ويرجى التماس العذر يل لو صدرت مين مالحظة تنم عن عـدم         ،رواجها

دراييت بعامل املوسيقى الكالسيكية والشعبية، ولكين على ثقة مـن شـيء     
 ذلك أن العنف والتمرد واجلنون ونزعة التدمري ومـا إىل ذلـك             ،واحد

  . تسارع كلها يف إفساد اخلصائص اإلنسانية النبيلة
وال بد أن يعزى إليـه بعـض        – Bloomو أن الربوفيسور بلوم     ويبد

 The closing of« يوافقين مبا جاء يف كتابه –املعرفة باملوسيقى الغربية

the American Mindأي انغالق العقل األمريكي ،«  
حيث نعى فيه ضياع األحاسيس يف املراهقني من أبناء العصر احلـايل،            

سانيتهم بـسبب االسـتماع املـستمر        فقدوا إن  –على حد قوله  –الذين  
  . ملوسيقى الروك، واليت يرفضها الربوفسور بوصفها طعاما روحيا منحطا

هناك عالمات كثرية مرئية وملموسة هلذه احلالة املرضية يف اتمع، اليت       
جتعل حياة اإلنسان شيئا فشيئا أكثر اضطرابا وعوزا إىل الطمأنينة والرضا           

 ولكن لـيس    ،كر اإلنسان وجود اإلله كما يشاء     قد ين . والسالم واألمان 
تعرف متاما كيـف تعاقـب عنـدما        .. بوسعه إنكار وجود طبيعة قديرة    

  . ترتكب اجلرائم ضدها
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٦٨ 

تكون العوامل الرئيسية املسئولة عن النمـو       .. يف كل اتمعات املادية   
ولقد سـبق حبـث بعـضها،       . املطرد يف الشر وتفاقمه هي نفسها تقريبا      

  :  نعدد بإجياز العوامل املسئولة على سبيل التذكرة وهيولذلك سوف
  . تزايد االجتاه اإلحلادي-أ

يهتم اهتماما فعليا   ..  ضعف االعتقاد يف وجود إله حقيقي مقتدر       -ب
 .ون البشر وكيفية تشكيل سلوكهمئبش

   . ضعف مستمر يف االعتقاد مبا للتقاليد واألخالق من قيم-ج
  .  عن الغايات، واعتبار الوسائل ذاا غايات تزايد امليل إىل التغافل-د

هذا هو املوقف السائد فيما يدعى باتمعات املتحضرة أو املتقدمة يف           
 ومع الذبول املستمر يف القيم اخلُلقية والسلوكية أخذ هذا احلـال            ،العامل

ويف غيبة  . يسيطر ببطء على العمليات التشريعية والتنفيذية يف احلكومات       
ون إهلي، وقيم أخالقية مطلقة؛ ومع حتدي التقاليـد النبيلـة           القبول بقان 

 أصبحت عملية التقنني لضبط وتقومي السلوك       ،وإنكارها يف احلياة اليومية   
 وأخذت القواعد اليت تتأسس عليها القـوانني        ،األخالقي أكثر اونا ولينا   

  . األخالقية ختتفي بعيدا
ون يف هذا اـال عـرب   ويدل على قولنا هذا حبث دراسٍة مقارنة للقان    

عندما كان اتمع   » أوسكار وايلد «لقد ولَّت أيام    . القرون القليلة املاضية  
ومضت األيام اليت مل    .  جرمية يعاقب عليها القانون بال رمحة      الشذوذيعترب  

 بل وديعة اجتماعية، يحاسب عليها من يفرط  ،تكن العفة فيها جمرد فضيلة    
  . وهذه هي املشكلة. ني إزاء اجلرمية نذير سوءمل يعد اللِّ اآلن. فيها
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 ،ما كان يعترب باألمس جرميةً    . ومير تعريف اجلرمية نفسه بتغيري أساسي     

 مـة وما كان يستر باألمس حيـاء أو خـشية املال         . مل يعد كذلك اليوم   
 هذه الفلسفة سليمة جـديرة      نتلو كا . يكشف اليوم ويعرض بزهو كبري    

فات األخالقية والسلوكية األخـرى باطلـة ال        بالبقاء لكانت كل الفلس   
إن القوة الدافعة يف    . حاجة إليها، ومل تعد حتقق أي غرض يف الزمن احلايل         

اجلرمية : الطبيعة، سواء يف عامل األحياء أو اجلماد، هي املبدأ الكوين القوي          
ميكن أن يالحظ هذا املبدأ نافذا وساريا حـىت         . والعقاب، واخلري والثواب  

أمـا  . قانون الطبيعة هذا  ب وإن كان عامل اجلماد غري واع        ، اجلماد يف عامل 
يف عامل األحياء فقد كان التطور قبل خلق اإلنسان مسوقا بنفس هذا املبدأ             

وعندما نـصعد مـن أدىن   . الذي اكتسب حالة شبه وعي أو شبه كمون       
 فإن الرحلـة    ،درجات السالم يف سلم مراحل التطور حىت نصل اإلنسان        

اجلرمية والعقاب واخلـري    (ويوصف مبدأ   . األقل إىل األكثر وعيا   متضي من   
 ويبقى هذا هو الدافع والقوة      ببقاء األصلح، يف مصطلح التطور    ) والثواب

احملركة خالل عملية التطور بأكملها، ويسوق التطـور إىل األمـام وإىل            
  . أعلى

هو  بعدما وصلت هذه العملية إىل كماهلا يف اإلنسان، و         ،وغري معقول 
 جتاوزت خيـاالت الوحـشية      اأفضل املخلوقات، واكتسب الوعي آفاقً    

إذا . ويبطُل اسـتعماله  ) اجلرمية والعقاب ( أن يرفع فجأة قانون      ،والبهيمية
اليت  ،كان هناك هدف أمسى للخلق للزم أن يكون هناك شيء من املسئولية  

  . لوالها لصارت العملية كلها لغوا بال معىن
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٧٠ 

 أن أناسا من أعظم العقالنيني واملثاليني فشلوا أحيانا  ومن املدهش للغاية  
هكذا كان احلال مع ألربت أينـشتني       . يف رؤية حقيقة بينة بديهية كهذه     

)Albert Einestein (عنـدما أبـدى هـذه    ،صاحب النظرية النسبية 
ال أستطيع أن أتصور إهلا يكافئ ويعاقب اهلدف الذي مـن           « : املالحظة

ت أغراضه على غرار أغراضنا، وباالختصار إله ليس        أجله خلق، إهلا صيغ   
  . »إال انعكاسا لضعف اإلنسان

 –وال يستطيع أينشتني إنكار وجـوده     –لو كان هناك إله، رب خالق       
ولو كانت كل القوانني العلمية السارية يف خلقه قد ابتكرهـا وخلقهـا             

ف  فال يعقل منه أنه يهجـر اهلـد        ،وحكَمها هذا املوجود األعظم نفسه    
 فريفع عنه مبدأ اجلرمية والعقاب، ويدع اإلنسان يتخبط يف          ،األمسى خللقه 

 فيضيع بذلك هذا اهلدف من      ،فوضى من سلوك غري منضبط وغري مسئول      
  . اخللق، ويتردى إىل حالته املنحطة األوىل

يتضح أن أينشتني قد فـشل يف        وفيما يتعلق باجلزء الثاين من مالحظته     
ليس ذلك فحسب، بل    .  يف تقدم وتطور اخللق    فهم دور اجلرمية والعقاب   

 فهذه العبارة   ،)اإلنسان خملوق على صورة اهللا    (إنه أساء متاما فهم معىن أن       
كان كذلك لكـان    لو  . ال تعين أن اإلنسان منوذج كامل هللا على األرض        

ومن الطبيعي أن   . العالَم أكثر من جنة أرضية، ولكان كل بين البشر سواء         
، هل هو جنة أم هو مثري للملل،         على هذا احلال   ملكانخيتلف الرأي حول ا   

إذ ال تنوع هناك وال تغير يف الروائح واأللوان واألصوات، بل هو كبحر             
  !  بقطرات متماثلة ال لون هلاساكن حاشد
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٧١
كال، ليس هذا هو املعىن أو الغرض من خلق اإلنسان علـى صـورة              

 تنطق مبا وهب اإلنسان مـن       إن هذه العبارة غنية باحلكمة العميقة،     . اإلله
إا تتحدث عن اهلدف النهائي النبيل الذي جيب أن يـسعى           . إمكانيات

هذا اهلدف هو أن يكون اإلنسان كامال بالقدر الـذي          . اإلنسان لتحقيقه 
 وذلك بالتحلي بالصفات الربانية، والظهـور       ،ميكن أن يصل إليه إنسان    
ابتا ميكن للمرء أن يصل إليه،       وهذا ليس هدفا ث    ،أشبه ما يكون باهللا تعاىل    

. فيتنعم باد الذي حازه بعد أن حتول إىل صورة الرب مث يتوقف هنـاك             
كال، إن صفات اهللا تعاىل مطلقة ال حد هلا، ومن ثَم تظل كل رحلة إليه               

احلركة "والكمال يف هذا اال ال يعين سوى        .  طريقا بال اية   –سبحانه–
.  األدىن يف سلم الرقي إىل الدرجة األعلى منه         من الدرجة  "يف اجتاه الكمال  

واهللا تعاىل هو األكمل واألعدل واألكرم ذو الرمحة الكاملة، العليم اخلبري،           
يقـول القـرآن    .  صاحب احملامد كلها   ،الرب اخلالق، املالك ليوم الدين    

  : الكرمي
�الشِب ويالْغ اِلمع وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه وه ِحيمالر نمحالر وِة هاده

* ِمنيهالْم ِمنؤالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه وه 
 هو اللَّه الْخاِلق الْباِرئ *الْعِزيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَِّه عما يشِركُونَ 

لْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه ما ِفي السماواِت والْأَرِض وهو ا
ِكيمالْح ِزيز٢٥-٢٣: احلشر (�الْع(.  

 إلـه ال يـصيبه      -سبحانه-إنه  . هذا هو اإلله الذي خلق هذا الكون      
  . الضعف البشري
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٧٢ 

كر يف آيات اهللا، فيقول وال ينفك القرآن الكرمي داعيا املؤمنني إىل التف
  : مثال
� ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كاربت* لَقالَِّذي خ 

 فُورالْغ ِزيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ ِلييالْحو توالَِّذي *الْم 
ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِمن تفَاوٍت فَارِجِع خلَق سبع سمواٍت ِطباقًا 
 ثُم ارِجِع الْبصر كَرتيِن ينقَِلب ِإلَيك الْبصر *الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُوٍر 

ِسريح وهاِسئًا و٥-٢: املُلك( �خ(.    
اد ببصره   مث ع  ،)صورة اإلله (إذا أدرك املرء مغزى الكلمات يف عبارة        

 منذ زمن االنفجار الكوين العظيم      ،إىل القوى الكلية يف عملية خلق الكون      
 هي  ، لرأى أن رحلة اخللق بأكملها من الالوعي إىل الوعي         ،إىل يومنا هذا  

يف الواقع رحلة ليكون اإلنسان على صورة الرب، أي يتحلى بالـصفات            
  . الربانية

âý�⁄a@¿@ïÇbànuüa@„bä½a@ @
 اآلخر، يهدف اإلسالم إىل خلق مناخ خيتلف عن هـذا         وعلى اجلانب   
فمن خـالل املفهـوم     .  اختالف الربيع عن اخلريف    ،الذي وصفناه آنفا  
 يلطّف اإلسالم ويقوم ويشذّب الرغبات الطبيعية اليت        ،اإلسالمي للمجتمع 

لو تركت بال ضابط ألشاعت الفساد يف كافة العواطف البـشرية علـى             
يف –م أو حيرم حتقيق تلك الرغبات اليت تـؤدي          ويرفض اإلسال . اختالفها

  .  إىل شقاء يف اتمع أكثر مما حتدثه من مسرة–التحليل النهائي
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٧٣
ويف نفس الوقت يغرس اإلسالم أذواقا جديدة، ويولّـد يف اإلنـسان            
املقدرة على استخالص املتعة والرضا من أفعال قد تبدو بال لون أو نكهة             

 فتتلطـف بـذلك األذواق،   ،التثقيف والتربيـة أو طعم يف نظر من حرم       
وتتهذب الرغبات الشهوانية الفجة، وتترىب لتصبح طموحات إىل ما هـو           

  . أمسى
ولكن القضية هي كيف نقرر بأن االجتاهات االجتماعيـة املعاصـرة           

. السائدة حاليا ليست صحية للمجتمع؟ واجلواب يف نظري أمـر يـسري           
ع بنفس األعراض اليت حيكم ا علـى        يحكَم على احلالة الصحية للمجتم    

 أو متـدنيا    ،عندما يكون املرء يف أمل واضطراب غري عادي       . صحة األفراد 
 فال  ،يف ردود فعله، أو عندما يتغلب القلق على سالم وطمأنينة عقله وقلبه           

يتطلب احلال رجال بالغ احلكمة أو طبيبا متمرسا ليقرر أو يشخص بـأن             
 وكل هذه األعراض جلية بينة يف اتمـع         .مثل هذا اإلنسان جد مريض    

  . املعاصر
  :  عندما قالعليه الصالة والسالمما أصدق كلمات املسيح عيسى 

هل جينون من الشوك عنبا أو من احلسك تينا؟         . من مثارهم تعرفوم  « 
وأما الشجرة الردية فتـصنع     . هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمثارا جيدة      

جيدة أن تصنع أمثارا ردية، وال شجرة ردية أن          ال تقدر شجرة  . مثارا ردية 
  .)١٨-١٦: ٧مىت ( »تصنع أمثارا جيدة 

لقد بح الناس أصوام صراخا من مرارة أمثار اليوم، ولكنهم على حنو            
لقد عجـزوا عـن     . ما ال يريدون استبدال الشجرة بواحدة أحسن منها       

  .  حتملهاإدراك أن العيب ليس يف الشجرة، وإمنا هو يف الثمار اليت
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وينهض نظام اتمع يف اإلسالم الجتثاث شجرة الشر وزرع شـجرة           
  .  هي أكثر منها صحة وسالمة ونفعا،أخرى لتحل حملها

 ، للقرآن الكرمي، عندما حرمت على سيدنا آدم مثار هذه الشجرة          اوطبقً
  : كان املعىن املراد من ذلك هو ما يبينه القرآن الكرمي يف قوله

� رت أَلَم            ا ثَاِبـتلُهٍة أَصبٍة طَيرجةً كَشبةً طَيثَلًا كَِلمم اللَّه برض فكَي 
 تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها ويضِرب اللَّه الْأَمثَالَ       *وفَرعها ِفي السماِء    

  .)٢٦-٢٥: إبراهيم (�ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
ويتحدث القرآن بوضوح عن الفلسفة الطاحلة      . لشجرة هنا جمرد رمز   ا

ويصف الشجرة الفاسـدة    . يف مقابل الفلسفة الصاحلة بنفس اللغة الرمزية      
  :وحال الكافر فيقول

�            ا ِمنا لَهِض مِق الْأَرفَو ِمن ثَّتتِبيثٍَة اجٍة خرجِبيثٍَة كَشٍة خثَلُ كَِلممو
ت اللَّه الَِّذين َآمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْـآِخرِة   يثَب*قَراٍر  

  .)٢٨-٢٧: إبراهيم( �ويِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء
يف هذا اال مستخدمة للداللة على الفلسفة، والنظام، » الكلمة«

مبضمون أوسع يف مستهل إجنيل » الكلمة«استعملت  مثلما ،واجلهاز
 »وكان الكلمة اهللا. والكلمة كان عند اهللا. يف البدء كان الكلمة«: يوحنا

)١/١(  
مكتوب على فالسفة الشر وأنظمته أن يكون مصريهم هـو مـصري            

، ويف النهايـة    "البقاء لألصلح "شجرة الشر اليت تعجز عن اجتياز اختبار        
  . ألعاصري اهلائجة من مكان آلخرتقتلع وتتقاذفها ا
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٧٥
ويف اجلانب اآلخر، يضرب مثال النظام الصحي السليم على أنه شجرة           
صحية سليمة ثابتة اجلذور يف أعماق األرض، وميتد جـذعها وفروعهـا            
عالية لتصل إىل جو نقي مساوي، تتغذى بنور السماء، وحتمـل مثـرات             

  . صحية نافعة يف كل موسم
 بأم أهل إميان راسخ باهللا تعاىل، وأن بنـاءهم          ويصف القرآن املؤمنني  

وهذا يسبغ على   . األخالقي والسلوكي قائم بثبات وأمان على هذا اإلميان       
 ال يسمح بالتعـصب     ،املفهوم اإلسالمي لألخالق والسلوك كماال مطلقا     

على أي مستوى من التقسيمات االجتماعيـة أو الدينيـة أو العنـصرية             
  . املعروفة

رآن عن املبدأ املرشد الذي يطبق على األنشطة اإلنسانية كافة          ويعرب الق 
  : فيقول
وِللَِّه غَيب السماواِت والْأَرِض وِإلَيِه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ          �

  .)١٢٤: هود (�علَيِه وما ربك ِبغاِفٍل عما تعملُونَ
  : وكذلك يقول

  .)٥٥: األعراف (�ا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَِمنيأَلَ�
وتبدأ كل الفلسفة اإلسالمية وختتتم بأن السلطان املطلق هللا تعاىل الرب 

  . اخلالق للكون

@ïßý�⁄a@Éàn�a@��c@ @
  :اآلية القرآنية التالية هي األقرب إىل املركز يف هذا املوضوع
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اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاِء ِإنَّ �
  .)٩١: النحل (�والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

: يؤكد اهللا تعاىل على األمر بالعدل، بل وما هو أكثـر مـن العـدل              
هم، وخدمة اإلنسانية مبعاملة رحيمة كـأم       إعطاؤك الناس أكثر من حق    

الذي يالحظ يف هذه األيام بكثرة      -وحيرم اهللا تعاىل إظهار الشر      . أقاربك
يف التلفاز واإلعالم والطرقات يف معظم جمتمعات العامل؛ كما ينهى عمـا            

 ال باملعيار الديين وإمنا حبسب الضمري اإلنساين، وينهى عـن           -يعترب خطأ 
  .  التمرد والفوضىكل ما يؤدي إىل

وينطبق اجلزء األول من اآلية على اال االقتصادي أكثر منـه علـى             
اال االجتماعي، ويرسم صورة للمفهوم اإلسالمي عن العدالة والتعامل         

  . االشريف واإلحسان يف معاملة قطاعات اتمع األقل حظً
سـالم  وينطبق اجلزء الثاين منها على صورة للمجتمع الذي يلتـزم اإل          

 يحرم اإلسالم كل ما يعترب خطأ باملعايري        ،ويف هذا اجلزء من اآلية    . بصنعه
 كالسلوك البذيء املنايف للحشمة، واإلهانة واإلسـاءة، وكافـة          ،العاملية

الشرور االجتماعية اليت يستهجنها اإلمجاع العام يف اتمعـات البـشرية           
  . ينيةلرجوع إىل أية قيم دإىل ادومنا حاجة  بوجه عام

وباملثل، يرفض اإلسالم، ويدين بشدة كل اجتاه أو سلوك أو موقف قد            
وينبغي فهم التمرد على أنه يتضمن      . يسوق إىل الفوضى والتمرد والعنف    

 فحيثما  ،وليس ذلك كل شيء   . أي حماولة ال مربر هلا لقلب نظام مستقر       
 املسلحة أو   فإا ال تنطبق على الثورة    » البغي«ترد يف القرآن الكرمي كلمة      
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٧٧
السياسية فحسب، بل تعين أيضا التمرد يف اتمع ضد التقاليـد النبيلـة             

  . واملعايري األخالقية والتعاليم الدينية والقيم األدبية
إن هذه العظـات ليـست إال       : وختتتم اآلية بتحذير واضح للمجتمع    

وهذا يكمل صورة املالمح األساسية لنظام اجتمـاعي        . لصاحله فحسب 
  . يإسالم

 متينا مـع    اوميكن أن نضيف هنا أن اجلزء األول من اآلية جمدول جدلً          
فاتمع الذي ال حيس بآالم بـين البـشر         . التعاليم االجتماعية اإلسالمية  

ال ميكن أن يوصف مثـل هـذا      .. اآلخرين، وال مييل إىل خدمة اإلنسانية     
عـاليم   مهما كان متسكه باجلوانب األخرى مـن ت        "إسالمي"اتمع بأنه   

  . اإلسالم االجتماعية
. تعالوا نتوجه إىل بعض مالمح اتمع اإلسالمي كما يصورها القرآن         

يؤكد اإلسالم على خلُق االستقامة والوالء واألمانة، ويشجع تلك التدابري          
ويتخذ كافة اخلطـوات الوقائيـة مـن        . اليت توطد سالم العقل والقلب    

رم كل مسلك ميكن أن يقود اتمـع  ومن ثَم فإنه يح  . االنغماس يف املتعة  
إن الدمار الـذي    . إىل التسيب واإلباحية مهما بدا بريئا يف ظاهره وبدايته        

أصاب اتمعات هائل ومتشعب، ومن املقدر هلا أن تؤول إىل ما جنـده             
  . اليوم يف هذا العامل من اختالط وتشوش

 حنو ابتغـاء    يف مثل هذه اتمعات جند هذا امليل لالندفاع بال حدود         
 إىل التفكك والـدمار النـهائي      –من بني أمور كثرية   –املتعة الذي يؤدي    
وعلى النقيض من ذلك يعزز اإلسالم ويصون حبماس        . للعالقات األسرية 
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شديد روابطَ األبوة واألمومة واألخوة والبنوة، ويهدف إىل تقوية الصداقة          
  . يةاليت يتغلب فيها اجلانب املثايل على الرتعة الشهوان

ò���Ð̀čÈÛa@ @
 جعل اإلسالم من مبادئه     ،وفيما يتعلق باخلطة اخلاصة بالنساء يف اتمع      

اجلوهرية اختاذ كل التدابري اليت تعلي مـن قـدر العفـة، واإلخـالص،              
فالتأكيد على حياة عفيفة معزولة عزال      . والتحفظ، واحلياة الطاهرة النظيفة   

 هو أحد املقومـات    ، اجلنسية جيدا عن خماطر التالمس الكهربائي للحوافز     
وهذا اجلانب من التعاليم اٍإلسالمية االجتماعية      . اهلامة للمجتمع اإلسالمي  

وهـذا اهلـدف مـن      . هو يف غاية األمهية حلماية وبقاء النظام األسري       
  .متطلبات الساعة امللحة

يسعى اإلسالم إىل توسيع وحدة األسرة بدال من حصرها يف أضـيق            
يشِبع فيها اإلنسان قدرته على احلب ورغبتـه يف أن          يريدها أسرة   . نطاق

 وإمنـا بـصداقة     ،يكون حمبوبا، ليس اكتفاء مبجرد حتقيق احلوافز اجلنسية       
ومن .  كتلك اليت تسود بالفطرة بني ذوي قرابة الدم        ،ورفقة رفيعة مهذبة  

املدهش أن عقالء اتمع احلديث فشلوا يف مالحظة الـضعف البـشري            
 تباح املالهي اليت يعرض فيها اجلنس فتلعب يف اتمع          الذي يتجلى عندما  

والواقع أن هذه األشياء تروج علـى حـساب القـيم     . دورا ال كابح له   
  . الرفيعة، ومتتص دماء الناس كما تفعل الطفيليات

 إذ طفق   ،كان من نتاج مثل هذا اتمع     " سيجموند فرويد "ال شك أن    
تطلّـع مـن    . ره اجلنسي حيلل كل حافز بشري من خالل عدسات منظا       
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خالله إىل العالقات الطاهرة الصاحلة بني الطفل وأمه على أـا مرتبطـة             

 بل هي أيضا نابعة مـن       ،وعالقة األب وابنته ال حرمة فيها عنده      . باجلنس
 بصرف النظـر عـن      ،وكل ما فعله اإلنسان تقريبا    . اجلنس أو موجهة به   
يد حوافز جنسية عميقـة     كل ذلك يف رأيه كان ول      ،وعيه به أو غفلته عنه    

‘ فرويد’هل وصل اتمع يف زمن      : وإين ألتساءل . كامنة فيما دون الوعي   
إىل درجة اإلباحية السائدة اليوم؟ ولكن ال بد أا كانت كافية بدرجـة             

 "فرويـد "ولو كان   . تولّد عنها مفهوم للنفس البشرية يسوده اجلنس متاما       
ح اتمع بلهو غري حِذٍر يف      على صواب لكان ذلك أدعى وأوىل ألّا يسم       

جو من هذه القوى اخلطرة اخلليقة بأن يتولد عنها شرارات ماٍس كهربية            
  . مدمرة

مل حياول املناخ احلايل للمجتمعات احلديثة أن يتفهم طبيعـة          ! وا أسفاه 
 –أم مل يوافق  –وسواء وافق اإلنسان    . ومميزات اجلو االجتماعي اإلسالمي   

ون اإلنسان وتشكيل قـدره، وسـواء   ئ دورا يف شعلى فكرة أن هللا تعاىل    
كان اإلنسان راغبا أو غري راغب يف تعديل سلوكه االجتماعي مبا يوافـق          

ذلك هو أنـه لـيس      :  فهناك شيء واحد مؤكد    ،كلمة اهللا اليت أوحى ا    
أي الوحي  (  وال كلمةَ اهللا   ،)أي الطبيعة ( مبقدور اإلنسان أن يهزم فعلَ اهللا     

كون فعلُ اهللا وكلمته يف انسجام مع بعضهما ليكونـا          ال بد أن ي   ). احلق
وكل سلوك اجتماعي يتخذه اإلنسان يف تعارض مباشـر مـع           . صاحلني

  . كلمة اهللا حِري به أن ينتهي إىل كارثة حمققة
ال ميكن لإلنسان أن ينال ملذات غري حمدودة أو غري مقيدة مهما كان             

تمع  .م واختيارات معينة  كل ما يف وسعه أن يقايض على قي       . فيها اراغبوا
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 باملخدرات  اولية أو من حقائق احلياة مستعين     ئالذي يسعى للتهرب من املس    
 اتمع  ، اتمع الذي يستبد به اجلنس واإلثارة العابثة واالبتهاج        ،والعقاقري

الذي تفسد فيه األذواق عمدا لتناسب سوقا خمتلَقـة مـصنوعة ألدوات            
يت ال تصلح إال خلَلْق اإلثارة والتعطُّش إىل املزيد منها،          امللذات ولُعبها، وال  

 مثل هذا   ، توجهه مؤسسات قوية غرضها األوحد هو تكديس املال        اسوقً
اتمع خيتار كل ذلك على حساب القيم اإلنسانية النبيلة، وعلى حساب           

 معـا،  إذ ال ميكنك أن تظفر باالثنني        ،الطمأنينة وأمان اتمع يف جمموعه    
  . تنال النقيضني يف سلَّة واحدةو

إنه يبيح امللذات وال شـك،      . ويؤكد اإلسالم على عكس ذلك متاما     
إنـه  . ولكن ذلك ليس على حساب الطمأنينة وراحة البال وأمن اتمع         

يحرم بشدٍة كل تلك الرتعات اليت إن مل تكبح فإا تؤدي إىل االحنـالل،    
  . ة واجلرمية والعنفوإشاعة األثَرة واالستهتار والفظاظ

ويدهـشين أن   . إن املناخني املتولدين عن الفلسفتني على طريف نقـيض        
بعض الناس ينسون أنه بإثارة املطامع وإطالق العنان للشهوات يف اتمع ال            

مهمـا كانـت   - فما من جمتمع يف العامل    . اميكنهم الرجاء يف الطمأنينة حقً    
اال منطلقة وراء شهواا الشبقة بال       بقادر على أن حيتمل أجي     - متانة اقتصاده 

وحىت يف أغىن اتمعات من هذا العامل هناك دائما من ميلك           . جلام أو حدود  
والذين حرموا معظم أسباب ومتطلبات العـيش األساسـية         . ومن ال ميلك  

يشكلون قطاعا من اتمع أكرب كثريا من تلك الفئة القليلـة نـسبيا الـيت        
     ألنه مـع منـاء      ،بل إن هذا أيضا مشكوك فيه     . وىتستطيع سداد مثن ما 

الثروة تتصاعد املشتهيات أيضا، ورمبا ال يعود األثرياء قادرين على حتقيـق            
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فهم ال يتوصـلون    . ولكن حال األغلبية الفقرية أشد سوًءا     . كل أحالمهم 

 دعك من أسباب الترف اليت يـستطيعها        ،حىت إىل أساسيات مرافق احلياة    
وتتالعب وسائلُ اإلعالم احلديثة ؤالء الفقـراء       . الرخاءجمتمع البحبوحة و  

يوما بعد يوم تأتيهم حىت مساكنهم احلقرية بـصور ورديـة           . تالعبا مهلكا 
ألسلوب حياة رائع متألق يف قصور فخمة، وحدائق أسطورية، وأسـطول           
من سيارات فارهة، وحوامات وطائرات خاصة، وجـيش مـن اخلـدم            

ىن األغنياء هم الذين حيلمون ببلوغ هذه اجلنـة          مع أن ِقلة من أغ     ،واحلشم
 يفقدون االهتمام ببيئتـهم اخلـشنة       –بكل تأكيد –ومثل هؤالء   . األرضية

وتقف ضحالة الثقافـة    . الفقرية، وال يعود يف البيت واملدفأة أي جاذبية هلم        
 ويف هذا الـسياق     ،ونقص احلضارة جنبا إىل جنب مع هذه الرؤية الوردية        

  وإذا كان هذا هو أقصى مـا ينجـزه         . م تفقد كل معىن   تبدأ حقائق حيا
 فلسوف يصبح دفء البيت     ،جمتمع يقتات على ملذات باطلة ورؤى ومهية      

وهدوءه جمرد سراب، ولن يبقى هلم بعد ذلك ما يعيشون مـن أجلـه يف               
  . مستقبلهم

قد حيتاج األمر إىل أكثر من إجراء واحد الستعادة الوحدة األسـرية            
هي أساس ضروري للربط بني أعضائها بالثقـة املتبادلـة،          التقليدية اليت   

ولرمبا قد تأخر بنا    . كون بعضهم إىل بعض، وبالدفء املولِّد لالطمئنان      رو
  . الوقت كثريا لطَرق هذا املوضوع

إن لإلسالم رسالة واضحة، وخططا حمددة ا يصون وحيمي وحيفـظ           
جيب ،   وطبقا لإلسالم  .نظام األسرة العاملية، أو يعيد بناءها حيثما دمت       
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٨٢ 

أن يكون النظام بصدد كل نشاط اجتماعي منغرسا يف الذهن من خـالل   
  . الفهم واالقتناع، كي يعود التوازن املفقود

´�ä¦a@´i@Ý–ÐÛa@ @
 يسيء أهل الغرب بدرجة كـبرية فهـم         ،بسبب الفصل بني اجلنسني   

ذا وينشأ سوء الفهم ه   . موضوع احلجاب يف النظام االجتماعي اإلسالمي     
جزئيا نتيجة لسوء تطبيق التعاليم اإلسالمية احلقة يف كثري من بقاع العامل            

لقد أصبحت  . اإلسالمي، وللدور السليب من جانب أجهزة اإلعالم الغربية       
قاعدة متبعة لدى أجهزة اإلعالم الغريب أن ختلط عقائد اإلسالم مع قبائح            

 الوقت عن خلط    السلوك حيثما وجدت يف عامل املسلمني، ومتتنع يف نفس        
  . سلوك اليهود والنصارى والبوذيني واهلندوس بأديام

يقينا مل تتولد تعاليم اإلسالم املتعلقة بالفصل بني اجلنسني من موقـف            
فالواقع أن مسألة الفجـور     . عقلي ضيق راجع إىل عصور الظالم املاضية      

ـ              ع أو  اجلنسي أو خالفه يف اتمع ال صلة هلا على اإلطالق بتقـدم اتم
 فعرب عصور التاريخ كلها ارتقت األمم قمـم         ،تأخره من الناحية الزمنية   

  . املوجات االجتماعية أو الدينية أو نزلت إىل حضيضها
 ،ومفهوم حترير النساء حتريرا مطلقا ليس اجتاها تقدميا باتمع اإلنساين         

 فهناك دالئل قوية على أن النساء يف املاضي البعيد والقريب مـن تـاريخ             
 ا مركز –كطبقة اجتماعية –البشرية ويف أجزاء خمتلفة من العامل كان هلن         

  .  يف اتمعا مسيطراقوي
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٨٣
إن اللقاء اجلنسي الطليق بني قسمي الذكور واإلناث من اتمع لـيس       

فقد جاءت احلضارات وخلت، ومل تربح أمنـاط        . شيئا جديدا أو مبتكرا   
 ال تحصى من امليول     كانت أشكال . السلوك تتذبذب بني أسلوب وآخر    

االجتماعية تستقر يف أمناط خمتلفة، ومتر خالل عمليات جتريب وتـشكيل           
 كما حيدث لألجسام أمام املرايا داخـل جهـاز          ،جديد عند كل دورة   

ومع ذلك مل يثبت أي اجتاه منها حبيث نستخلص منـه           . الكاليدوسكوب
نسني إىل التحلل،   بالتأكيد هل ارحتل اتمع عرب التاريخ من الفصل بني اجل         

  . أو من التقييد إىل العتق النسيب وحترر النساء

@õb�äÛa@ÖìÔ§@†í†u@Š–Ç@ŠvÏ@ @
من املناسب هنا أن نركز انتباهنا فقط على تلك الفترة املظلمـة مـن              
تاريخ اجلزيرة العربية عندما كان اإلسالم وشيك الوالدة عن طريق التعاليم   

 كمـا يـرى غـري       -مد الشخصية حبسب عقيدتنا، أو تعاليم حم    -اإلهلية  
 فإن تعاليم اإلسـالم  ،ومهما كانت وجهة نظر علماء الالهوت  . املسلمني

  . اخلاصة بالفصل بني اجلنسني ال متثل سلوك العرب بتاتا
. كان جمتمع اجلزيرة العربية حينئذ شديد التناقض يف موقفه حنو النساء          

الرجال والنـساء،   فمن ناحية كان التسيب اجلنسي، واالختالط احلر بني         
 هي املشاهد اهلامة    ،واالنغماس انون يف العربدة بني اخلمر والقيان والغناء       

 ومن ناحية أخرى كان ميالد األنثى ميثل أشد اخلـزي           ،يف جمتمع العرب  
 وجاء يف األخبار أن بعض املتكربين مـن العـرب وأدوا بنـام             ،والعار

  . الوليدات بأيديهم ختلصا من العار
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النساء معاملة املتاع اململوك، وحرمن مـن حـق معارضـة           عوملت  
ومع ذلك كانت   . أزواجهن أو آبائهن أو سائر الذكور من أعضاء األسرة        

 فبني احلني واآلخر كانت تظهـر امـرأة ذات          ،هناك استثناءات للقاعدة  
   .ون القبيلةئموهبة قيادية متميزة لتلعب دورا بارزا يف ش

كنتيجـة تقدميـة طبيعيـة لتـوترات        بدل اإلسالم كل ذلك، ليس      
فَرض نظاما اجتماعيا مساويـا ال       اجتماعية، وإمنا بوصفه فيصال بني الِقيم     

  . ينتمي إىل القوى العادية اليت تشكل اتمع
وبتعاليم الفصل بني اجلنسني توقفت تلك الفوضى اجلنـسية توقفـا           

 من مبادئ   ووضع ترتيب العالقة بني الرجال والنساء على أساس       . فجائيا
ويف نفس الوقت رفع الوضـع الـشرعي للنـساء إىل           . أخالقية راسخة 

مستويات عالية حبيث مل يعد من املمكن معاملتهن كمتاع بـال حـول،             
كن يوزعن على الورثة باعتبارهن     . وأُعطني نصيبا مساويا يف أمور احلياة     

ـ ،ممتلكات موروثة  اؤهن،  ويستطعن اليوم احلصول على نصيب مما ترك آب
يستطعن اليوم أن يواجهن    . بل ويرثن أيضا األزواج واألبناء وذوي القرىب      

ميكن هلن التحاور واجلدال معهم، وهلن      . أزواجهن ويرددن عليهم اجلواب   
وإذا كان بوسع الرجـال     .  حق االعتراض واالختالف   –من غري شك  –

 يف  تطليقهن فلهن أيضا حقوق متساوية يف أن ينلن الطالق منهم إذا رغنب           
  . ذلك

 عوملت النساء يف ظل اإلسالم بـاحترام عميـق          ،وبوصفهن أمهات 
إنـه هـو نـيب      . يصعب أن يوجد له مثيل يف جمتمعات أخرى من العامل         
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اإلسالم الكرمي الذي ساندهن وناضل من أجل حقوقهن عنـدما أعلـن            

  . اجلنة حتت أقدام األمهات: مؤيدا بتوجيهات الوحي القرآين
لك إىل وعد يتحقق يف احلياة األخروية فحسب وإمنـا          مل يكن يشري بذ   

أشار بقوله هذا إىل وعد جبنة دنيوية اجتماعية للقـوم الـذين يظهـرون           
فون حيام إلرضائهن وتزويـدهن     وقاحتراما وإجالال عميقا ألمهام، وي    

  . بكل الوسائل املمكنة لراحتهن
.  هذا السياق  جيب فهم تعاليم الفصل بني اجلنسني يف هذا اجلو وداخل         

مل تكن هذه التعاليم مثرة أي استعالء رجويل، بل قُصد ـا أن ترسـي               
قداسة البيت، وختلق ثقة أعظم بني الرجل وزوجته، وتعيد االعتـدال إىل            

 يوضع هلا   ، فبدال من أن تنطلق كشيطان جبار يف اتمع        ،احلوافز البشرية 
  . ملسخرة يف الطبيعةنظام كي تؤدي دورها البناء كالذي تؤديه القوى ا

يتضخم سوء الفهم جتاه الفصل بني اجلنسني عندما ينظر إليه على أنـه            
قيد مفروض على إناث اتمع اإلسالمي كيال يشتركن يف كافة جماالت           

إمنا يدرك مفهوم الفصل بني اجلنسني      . وهذا غري صحيح  . النشاط اإلنساين 
فة األنثوية وشرف النـساء يف      يف سياق التدابري املقررة لصيانة قداسة الع      

  .  ولتقليل املخاطر املترتبة على انتهاك تلك التدابري إىل احلد األدىن،اتمع
حيظر اإلسالم بشدٍة االختالط السائب بني اجلنسني، وكـذلك مينـع           

ويوصي الرجال والنساء مجيعا باالمتناع عن النظـر إىل         . الزواج السري 
سب بل وعن االتصال بطريق النظر ، ليس ذلك فح بشهوةبعضهما البعض   

. أو التالمس الذي ميكن أن يؤدي إىل إغراءات يتعذر الـسيطرة عليهـا            
ويتوقع اإلسالم من النساء أن يسترن أنفسهن باحتـشام، ويوصـيهن أال            
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وال حيرم اسـتعمال    . يتصرفن بطريقة جتتذب انتباه الفاسقني من الرجال      
عند اخلروج بـني النـاس للفـت    العطور واحللي وإمنا جيب أال تستعمل  

  . األنظار
 طبقا للمزاج احلـايل يف جمتمعـات        –إننا ندرك متاما أن هذه التعاليم       

العامل كله تبدو جافة ومقيدة وغري ممتعة على حنو ما، ولكـن بالدراسـة              
العميقة للنظام االجتماعي اإلسالمي بكامله ميكـن أن يـصل املـرء إىل             

لذلك ينبغي فهم هذه التعاليم     .  وسطحي االعتقاد بأن هذا حكم متسرع    
  . بوصفها جزءا متكامال من املناخ االجتماعي اإلسالمي كله

ومن املؤكد أن دور النساء يف النظام االجتماعي اإلسالمي لـيس دور            
حمظيات يف احلرمي، وال سجينات خلف جدران بيون ممنوعـات مـن            

لقبيحة لنظـام اتمـع     هذه الصورة ا  . التقدم، حمرومات من نور املعرفة    
اإلسالمي ليست إال من رسم أعداء اإلسالم يف الداخل أو اخلارج، أو من             

  . فعل الباحثني الذين أساءوا فهم األسلوب اإلسالمي للحياة إساءة جسيمة
ـ             مىالشيء الوحيد الذي ال يقره اإلسالم هو أن تتحول النساء إىل د 

ال يسمح اإلسالم أبدا مبثـل  . ايلتستغل أو تترك حتت رمحة االبتذال الرج      
  . هذه املواقف ِقبل النساء

ومن القسوة البالغة بالنساء إلزامهن باحلرص الـدائم علـى هيئتـهن            
رد أن اتمع عموما قد أصـبح       .. ومظهرهن وطريقة ملبسهن وتزينهن   

 حـىت إن وسـائل      ،مفاتن النساء دائما معروضة   . كثري املطالب باضطراد  
طعام واحلاجات اليوميـة كمـساحيق الغـسيل تتطلـب          اإلعالن عن ال  

وتعرض أساليب العيش الصناعية احلديثة والغاليـة       . عارضات من النساء  



������� 	�
����� �����  

  

٨٧
وال ميكن ملثل هذا اتمـع أن  . على أا أساسيات للمرأة وحتقق أحالمها     

  . يبقى لفترة طويلة متوازنا أو معتدال أو سليما
 االستغالل ومن االقتصار علـى       جيب حترير النساء من    ، لإلسالم اووفقً

جيب أن يكون هلن وقت أطول كي       . أن يكن جمرد أدوات للمتعة واللهو     
  . يقمن مبسئوليان حنو بيون وأجيال البشرية املستقبلية

ÖìÔ§a@¿@ÞbuŠÜÛ@õb�äÛa@ñaëb�ß@@ @
. تسمعون كثريا عن حركات حترير النساء وحقوق املرأة وما إىل ذلك          

  :بدأ أساسي شامل يغطي كل املواقف حيث يقررويعلن اإلسالم عن م
� ِزيزع اللَّهةٌ وجرد ِهنلَياِل عجِللروِف ورعِبالْم ِهنلَيِمثْلُ الَِّذي ع نلَهو
ِكيم٢٢٩: البقرة( �ح(.  

أي أن للنساء حقوقا على الرجال مساوية ومماثلة حلقـوق الرجـال            
 كان بـني اجلنـسني يف       اليس مثة فرق أي   فهناك مساواة كلية، و   . عليهن

  . ولكن للرجال درجة متييز واحدة عليهن. حقوق اإلنسان األساسية
  : ويف موضع آخر من القرآن الكرمي يقول

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعٍض وِبما �
  .)٣٥@:النساء( �مأَنفَقُوا ِمن أَمواِلِه

فالرجال مكلفون بالوصاية على النساء ألن اهللا فضل الرجـال علـى            
  . النساء ألم ينفقون أمواهلم

والقوام هو الوصي املسئول عن حفـظ       -" قوامون"من اللفظ العريب    
 استنتج بعض الفقهاء مـن ذوي عقليـات         -القاصر يف الطريق الصحيح   
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٨٨ 

 يف حني أن اآلية تشري      ،الرجال على النساء  القرون الوسطى وادعوا بتفوق     
وذا يكون القوام أكثر أهلية ليمـارس       . فقط إىل فضل العائل على عياله     

أما فيمـا يتعلـق     . ضغطا معنويا على عياله كي يبقوا يف املسار الصحيح        
 فلم تشر اآلية مطلقا إىل أن املرأة ال تتساوى          ،باحلقوق اإلنسانية األساسية  

ويشري اجلزء األخري من اآلية     .  إىل تفوق الرجال على النساء     مع الرجل، أو  
ال تزال احلقـوق     ةِزية، ويوضح جبالء أنه بالرغم من هذه امل       ِزيإىل هذه امل  

فحرف العطـف   . األساسية للنساء على قدم املساواة مع حقوق الرجال       
»ويبدو أن هذا هـو      »يف حني أن  «أو  » بالرغم من حقيقة أن   «يعين  » و ،
  .عىن الوحيد الصحيح يف هذا السياقامل

@pbuëŒÛa@…Č†Èm@ @
من الشائع يف بالد الغرب جماة املتحدث يف موضوع اإلسالم ـذا            

هل يسمح اإلسالم للمرء أن حيتفظ بأربع زوجـات يف وقـت            : السؤال
واحد؟ ويل خربة واسعة يف اخلطاب مع مجاهري عديـدة، ونخـٍب مـن      

. كر مناسبة مل يطرحوا فيها هذا الـسؤال        وال أكاد أذ   ،املثقفني يف الغرب  
كثريا ما تنهض سيدة من بني الصفوف، وبعد االعتذار املناسب بـالطبع،            
تتساءل يف براءة عما إذا كان اإلسالم يسمح بأربع زوجات أم ال؟ ومن             

ورمبا ليس هذا هو اجلانب الوحيـد       . الواضح أن اجلميع يعرفون اجلواب    
الغرب، فهناك جوانب أخرى مشهورة متاما،      املشهور عن اإلسالم يف بالد      

: راجع كتـاب ( .منها اإلرهاب مثال، مع أنه ال عالقة لإلرهاب باإلسالم       
  ).إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية: للمتحدث» القتل باسم الدين«
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أي مساواة هذه اليت يقدمها اإلسالم عندما يبيح للرجل أن تكون لـه             

رأة إال بزوج واحد؟ هذه صيغة أخرى        بينما ال يسمح للم    ،أربع زوجات 
 أحسب أا تستخدم كحيلة إلزالـة أي انطبـاع          ،للسؤال السابق نفسه  

ويف االجتماعات األقـل متـسكا      . حسن قد يبينه املتحدث عن اإلسالم     
 يطرح نفـس    ، حيث ال تراعى الكياسة وااملة بدقة      ،باامالت الرمسية 

  . ن سؤاال بسيطاالسؤال يف هلجة ساخرة بدال من أن يكو
 عندما كنت طالبا يف مدرسة الدراسـات الـشرقية          ،منذ عدة عقود  

 كان لطالٍب باكستاين زميلٌ إجنليزي يطرح عليه        ،واألفريقية جبامعة لندن  
. هذا السؤال مرارا وتكرارا، ومل يفشل مرة واحدة يف إثارة الـضحكات           

تفـت فجـأة   وأذكر ذات مرة أن الضغط رمبا زاد عليه كثريا فإذا بـه يل   
 ،ملاذا تعترض على أن تكون لنا أربع أمهـات        : ويسأل الشاب اإلجنليزي  

ويف نطق الكلمة اإلجنليزية    ( وال اعتراض لديكم أن يكون لكم أربعة آباء؟       
، وأربعـة   forefathersأجداد  : تورية حبيث تفهم مبعنيني   ] فُور فاذرس [

  . ى املعتديوذه التورية انقلبت األوضاع عل). fathers 4آباء 
قد تبدو هذه نكتة، ولكن لو أمعنت فيها النظر الكتشفت أا أكثـر             

 اتمعات، ويتيح لنـا     شى ألا تشري إىل حال مأساوي يغ      ،من أضحوكة 
  . فرصة مناسبة للمقارنة بني موقف اإلسالم وموقف اتمعات العصرية

 بـل إن أعـضاء      ،إا ليست مسألة اجتماعات طالبية مرحة فحسب      
ـ           ا  ةتمع احملترمني اجلادين ال يرون استهجان هذا األمر الديين نكتة جمافي

  . اللطف والكياسة
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٩٠ 

، »فرانكفورت«منذ فترة غري بعيدة وصلتين رسالة من قاض كبري يف            
عرفت عنه شخصيا أنه رجل بالغ احلكمـة، متفـتح العقـل، جمامـل،              

ـ         . وموضوعي ات ولقد اعترض أيضا على مساح اإلسالم بتعـدد الزوج
احملدود، ومل يستطع كبح اإلغراء بأن يسوق وجهة نظره مستعينا بنكتـة            

سـرعان مـا    – للحظـة    وخطرت ببايل فكرة  .  أو هكذا بدت يل    ،فجة
، ولكن التعقُّل سـيطر     "األجداد هذه " أن أرد عليه حتيته بنكتة       –تالشت

أوالً أن النص اإلسالمي للـزواج      : وكان مضمون جوايب له بإجياز    . علي
، وإمنا خيص مواقف معينة يـصبح فيهـا         ان زوجة ليس مبدأ عام    بأكثر م 

ضرورةً للحفاظ على سالمة اتمع وعلى حقوق النساء يف أن جيدن هذا            
  . األمر االحتياطي يف متناول أيديهن

القرآن الكرمي كتاب منطقي، ومن هنا ال ميكن أن يـأمر املـسلمني             
 ،ء متساوين يف العدد تقريبا    لقد خلق اهللا الرجال والنسا    . بتحقيق املستحيل 

فكيف ميكـن لـدين عقـالين     . بقليل من الزيادة أو النقصان هنا وهناك      
فعل اهللا  "كاإلسالم الذي يؤكد مرارا وتكرارا على حقيقة أالّ تعارض بني           

 فيأمر بشيء خمالف للطبيعة والواقع خمالفة واضحة؛ ولو فعلـه           "وكلماته
لتوازن، وصعوبات وإحباطـات    الناس خللق مواقف خطرية من اختالل ا      

    ذلَّل؟ تصوروا قُطرصغريا يقطنه مليون من الرجـال يف سـن          اكؤود ال ت 
 لو أُخذ هذا التعليم القرآين علـى        ،الزواج، ونفس العدد تقريبا من النساء     

 مليون رجل من النساء مجـيعهن،       ٤/١أنه أمر يتبعه اجلميع حرفيا لتزوج       
  ! املليون بدون زواج٤/٣وبقي 
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٩١
 إن اٍإلسالم أكثر ديانات العامل تأكيدا وحثَّا على زواج كل رجـل             مث

ويصف القرآن الكرمي العالقة بني الزوج وزوجته بأا قائمة         . وكل امرأة 
  : على احملبة بطبيعتها، ومصدر للطمأنينة والسالم

�اتنصحالْمو اِت ِمنِمنؤالْم اتنصحالْمو ِمن واْ الَِّذينا أُوتابِمن لِْكت 
ِلكُمِإذَا قَب نوهمتيآت نهورأُج ِصِننيحم رغَي اِفِحنيسالَ مِخِذي وتم 
  .)٦:املائدة( �أَخداٍن

أي حيل لكم الزواج من املؤمنات الطاهرات، ومن السيدات الكتابيات          
 غـري   ، إذا دفعتم هلن مهورهن، يف عقد زواج شرعي سـليم          ،العفيفات

  . ورطني يف زنا أو متخذين خليالت يف اخلفاءمت
 يرفض القرآن العزوبة، ويعلن أا بدعة من صـنع          ،ويف نفس الوقت  

 وال ينـال    .)٢٨:احلديد (�علَيِهم كَتبناها ما ابتدعوها ورهباِنيةً�البشر  
ونظام . املرء شيئا باعتزال العامل، أو بتعذيب نفسه بإنكار الرغبات الفطرية         

 وال يسمح يل الوقـت كـي        ،الزواج مؤسس يف اإلسالم تأسيسا حسنا     
أستطرد وأناقش املتطلبات املختلفة عند اختيار شريك الزواج، وعـالج          

  .. املشاكل املؤدية للطالق والتعليمات اخلاصة به إخل
إنه ملن الواضح من دراسة القـرآن       : ونعود إىل تعدد الزوجات فنقول    

 وهـو   ،بحث هو موقف خاص بفترة ما بعد احلرب       الكرمي أن موضوع ال   
وقت خيرج فيه اتمع بعدد كبري من األيتام واألرامل الشابات، وخيتل فيه            

ولقد حدث مثل هـذا     . التوازن بني عدد الذكور واإلناث بدرجة شديدة      
أن اإلسالم مل يكن    إىل  ونظرا  . الظرف يف أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية      

مل يكن بيدها عالج حلل هذه املشكلة، ومل تستطع         ،انيا وقتئذ السائد يف أمل  
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٩٢ 

تعاليم النصرانية الصارمة امللزمة باالقتصار على زوجة واحدة أن ختفـف           
عانـاة  إىل م وهكذا وجد الشعب األملاين نفسه مضطرا       . من وطأة املوقف  

عواقب انعدام التوازن هذا، وكان هناك أعداد كـبرية مـن العـذارى             
  . زونات واألرامل الشابات الاليت تعذر عليهن الزواجوالعوانس احمل

مل تكن أملانيا البلد الوحيد يف القارة األوربية الشاسعة الذي عاىن مـن             
مثل هذه املشاكل االجتماعية ذات اخلطورة الشديدة والـشائعة بِنـسٍب           

كان اتمع الغريب بعد احلرب يواجه حتديا ضخما للغاية ليوقـف           . هائلة
 املد، ومينع استفحال االحنطاط اخللقي واالحنالل الذي منا وازدهر          اندفاع

  .على خلل التوازنات السائدة بشكل طبيعي نشيط
وكما ميكن أن يتضح جبالء ألي شخص غري منحاز أن الرد على كل             

هو أن نسمح للرجال بأن     .. هذه االضطرابات اليت يصعب التنبؤ بعواقبها     
 هذا حال إلشباع رغبام احلسية، بـل        وليس. يتزوجوا بأكثر من واحدة   

وإذا رفض هذا احلل املنطقي     . لسد متطلبات حقيقية لعدد كبري من النساء      
فالبديل الوحيد الباقي أمام اتمع هو أن ينحط سريعا إىل جمتمع  .. الواقعي

  . يزداد فسادا وفجورا
  . هذا فيما يبدو هو االختيار الذي أخذ به الغرب! ويا حسرتاه

ا أعدت فحص املوقفَين بنظرة أكثر واقعية وأبعد عن االنفعاليـة،           وإذ
 ،فلن تعجز عن مالحظة أن املسألة ليست مساواة بني الرجال والنـساء           

  . وإمنا هي ببساطة اختيار بني املسئولية والالمباالة بالعواقب
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٩٣
يسمح اإلسالم بالزواج بأكثر من واحدة على شريطة أن يقبل الرجال           

جهوا مواقف صعبة مبسئولية كاملة، ويعطوا حصة تامة من          فيوا ،التحدي
  : يقول القرآن ايد. العدل للزوجة الثانية والثالثة والرابعة

 النساء من لَكُم طَاب ما فَانِكحواْ الْيتامى ِفي تقِْسطُواْ أَالَّ ِخفْتم وِإنْ�
 أَيمانكُم ملَكَت ما أَو فَواِحدةً تعِدلُواْ أَالَّ ِخفْتم فَِإنْ ورباع وثُالَثَ مثْنى
ى ذَِلكنولُواْ أَالَّ أَدع٤:النساء( �ت(.  

أي إذا خشيتم أال تستطيعوا التعامل بالعدل مع اليتيمات فيباح لكم أن 
ولكن . اثنتني أو ثالثا أو أربعا: تتزوجوا ما يطيب لكم من نساء غريهن

 فلتكتفوا بزوجة واحدة فقط، أو ،ملوا معهن بالعدلإذا أوجستم أال تتعا
هذه هي أفضل ]. من األسريات مثال[تزوجوا ممن لكم سلطان عليهن 

  . السبل كيال تقعوا يف الظلم
ال يالم هذا العدد الكبري من النساء العازبات        . والبديل اآلخر أشد قبحا   

ات غري عميقة يف    إذا حاولن أن يغوين وجيتذبن الرجال املتزوجني يف جمتمع        
لقد رفعت الصدمات النفـسية     . إن هلن مشاعر ورغبات مل تشبع     . تدينها

 يف حياة   ،النامجة عن احلرب يف املرأة حافز البحث عن شخص تلتجئ إليه          
فارغة ليس فيها أمان زوج وبيت، وليس هناك شريك حياة، وال أمل هلا             

  .اوكان املستقبل كاحلاضر فارغا مقفر. يف إجناب أطفال
إذا مل تلب ملثل هؤالء النسوة حاجان، ومل يستوعنب بطريقة شـرعية            
حبسب مبدأ األخذ والعطاء ألشعن الفساد، وألثرن االضطراب يف سـالم          

 أن يـشاركن    –بأي شكل من األشـكال احملرمـة      –وحلاولن  . اتمع
يف انشقاق  : والنتيجة احملتومة سلوك ينايف اآلداب    . الزوجات يف أزواجهن  
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٩٤ 

اإلخالص، وفقدان ثقة احلليالت يف أزواجهن، وازديـاد يف الـشبهات،           
 بسبب نقص الثقة املتبادلة بـني الـزوج     ،واهتزاز قواعد كثري من البيوت    

ولسوف يؤدي اإلحساس بالذنب واإلمث لدى األزواج اخلائنني        . وزوجته
ة، لزوجام إىل مزيد من العقد النفسية، وجنوٍح أشد إىل الكذب واجلرمي          

وليكونن مفهوم احلب النبيل والوفاء من بني أوائل الضحايا، ويفقد الغرام           
  . مسوه، ويتردى إىل االبتذال واهليام العابر

ينسى املتحدثون عن املساواة يف كل ناحية أن مسألة املـساواة هـذه             
تصبح غري واردة يف تلك ااالت اليت ختتلف فيها ِبنية الرجال عن ِبنيـة              

وهن وحدهن  . لنساء وحدهن يستطعن احلمل ووالدة األطفال     فا. النساء
. الاليت يستطعن تغذية بذرة جيل املستقبل البشري ألكثر من تسعة أشهر          

يف املراحل األوىل من حيام     –والنساء هن الاليت يستطعن رعاية األطفال       
 هن  ،والنساء مقارنة بالرجال  .  مبا ال يستطيع الرجل فعله أبدا      –على األقل 

هن صاحبات االرتباط النفسي األقوى بالطفولة نظرا لـصلة الـدم           وحد
  . الطويلة والوثيقة بينهن وبني نسلهن

فإذا جتاهلت األنظمة االجتماعية واالقتصادية الفارق اخلَلْقي بني الرجل         
واملرأة، وما يترتب عليه من فارق يف دور كل جنس منهما يف اتمع فال              

 -ويف الغالب   . حداث توازن صحي سليم   مناص من فشل هذه النظم يف إ      
 وضـع اإلسـالم أدوارا   -بسبب هذه الفوارق اخلَلْقية بني الرجل واملرأة    

  . مناسبة لكل منهما
. جيب أن تتحرر املرأة بقدر املستطاع من مسئولية كسب عيش األسرة          

 ومـع   ،ومن ناحية املبدأ جيب أن تقع هذه املسئولية على عاتق الرجـال           



������� 	�
����� �����  

  

٩٥
 سبب مينع النساء من القيام بـدورهن يف إدارة عجلـة            ذلك، ليس هناك  

 أعين بدون إمهال مسئوليتهن األساسية      ،االقتصاد إذا وجدن الفرصة لذلك    
  . يف التكاثر البشري، ورعاية األسرة، وما يلحق ذلك من مقتضيات

ومـع  .  أضعف نسبيا وأوهى ِبنية من الرجال      ،مث إن النساء بصفة عامة    
هللا تعاىل زودهن يف أجسادهن بطاقة كامنة للتحمل        ذلك فمن املدهش أن ا    

وتعزى هذه الصفات يف الغالب إىل أن للمرأة نـصف          . أشد من الرجل  
 وهـو   ،زيادة يف تكوين خالياهـا    ) حامل العوامل الوراثية  (كروموزوم  

ومن البين أا زودت ذه الطاقة      . املسئول عن الفرق بني الرجال والنساء     
. لزائد املوضوع عليها أثناء احلمل والوالدة وفترة الرضاعة       لتواجه العبء ا  

وعلى أي حال، فإن هذه الطاقة ال جتعل املرأة أقوى وأصلب من الرجـل    
يف الظاهر، ومن ثَم ال ينبغي أن يعهد إليهن باألعمال احلقرية يف جمـاالت         

.  آخـر  مـسمى اإلنتاج االقتصادي رد التشدق باملساواة أو حتت أي         
جيـب أن   . ب هذا أيضا ضرورة أن يعاملن مبزيد من الرقة والعطف         ويتطل

يكون نصيب املرأة من أمحال العمل اليومي أقل، وأالّ تجبر على حتمـل             
  . نصيب مساٍو للرجل يف األنشطة العامة

 خاصـة مـن     مهمـة يلوح مما سبق أنه إذا كانت مهمة إدارة البيت          
 فمن الواضح أن املرأة تتمتـع       ،أو املرأة  يعهد ا إما إىل الرجل       ،املسئولية

ذلك فضال عن أن طبيعة     . ة أعظم من الرجل للقيام مبثل هذه املسئولية       زيمب
ومثل هذه املسئولية ال . املرأة قد أُنيط ا مسئولية تنشئة األطفال ورعايتهم    

  . زئيةميكن أن يقوم ا الرجال إال على سبيل املشاركة اجل
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٩٦ 

حق املكث يف بيون فترة أطـول كـثريا مـن         جيب أن تمنح النساء     
 جيـب أن    ،ويف حالة إعفائهما سويا من مسئولية كسب العيش       . الرجال

. يستغل الوقت احلر املتاح هلما لصاحلهما أو لصاحل اتمـع يف جمموعـه            
 إذ ليـست املـسألة   ،"مكان املرأة هو البيت: "ومن هنا نشأ الرأي القائل  

وال يخـلّ  .  أو سجنها بني جدران بيتها األربعـة تقييد املرأة مبئزر املطبخ  
اإلسالم أبدا حبقوق النساء يف اخلروج يف وقت الفراغ للقيام بأمر واجب            

 مع مالحظة أالّ خياطرن مبصاحل      يردا،أو للمشاركة يف أي هواية صاحلة       
وهذا هو السبب   .  وهم أمانة بني أيديهن    ،وحقوق أجيال البشرية املستقبلة   

 أن اإلسالم ال يشجع على املشاركة املفرطـة         -سباب أخرى من بني أ  -
وإذا كان اإلسالم يقدم فكرة أن البيت هو        . واالختالط احلر بني اجلنسني   

 فتلك فكرة حكيمة للغاية، كما أا حل عملي لكل          ،مركز أنشطة املرأة  
وعنـدما توجـه النـساء    . املصائب والباليا الشائعة يف األزمنة احلديثـة    

 فال بد أن يكون ذلك على حساب احليـاة          ، بعيدا عن البيت   اهتمامان
  .األسرية وإمهال األطفال

 يتطلب تقوية أواصر قرابة     ،وبناء األسرة حول الشخصية احملورية لألم     
ويـساند  . األقـارب  و الدم، واحلفاظ على ميل حقيقي أصيل بني األهل       

األسرية اإلسالم مفهوم األسرة الكبرية ويشجعه حىت لو عاشت الوحدات          
  :  وذلك ألسباب عدة، منها،منفصلة

 .أنه حيول دون حدوث اخللل وعدم التوازن يف اتمع) ١

إذا تأسست األسر على احلب القوي والعاطفة الصادقة بني اإلخوة          ) ٢
فـإن ذلـك يـؤدي      . ..واألخوات، واألب والبنات، واألم واألبناء إخل     
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٩٧
هذا االرتبـاط   . ة سليمة بطبيعته إىل استقرار وصيانة وحدة أسرية صحيح      

 يف صورة ارتبـاط     ،الطبيعي يزداد قوة بنظام من العالقات احمليطة باألسرة       
وقُرب حقيقي بني العمات واألعمام، واخلاالت واألخوال، وبنات وأبناء         

ومن ذلك تتفتح أمـام     . األعمام واألخوال، واجلدات واألجداد واألحفاد    
ومتعة صحية نابعة من وعي     نظام األسرة الكربى سبلُ البحث عن دفء        

  .باالنتماء
ويف مثل هذه األحوال يكون نظام األسرة أقل عرضة للتفتت، وال           ) ٣

تكون املشاركة حتت سقف واحد باسم األسرة شيئا بال معىن كما نـراه             
اليوم على وجه العموم، وال ينفك أعضاء األسرة منجذبني حنـو منـارة             

شطة األسرة حول هذا املركز،     مركزية من كبار األسرة، وتدور معظم أن      
ولن يبقى بعد ذلك أفراد يعيشون يف وحدة منسيني حمزونني متروكني عند            
القمة أو يف القاع من النظام االجتماعي أو منبوذين من أسرهم كـسقط             

 هو املفهوم اإلسالمي عن البيت واألسرة باعتبارها        -بالضبط–هذا   .املتاع
ب هذا الفارق يف املواقف يعزى إىل       وبسب. أعظم وحدة مركزية يف اتمع    

تمعات احلديثة من كثرة عظيمة يف      احد كبري ما جنده اليوم يف العامل يف         
أعداد املهجورين من املسنني والعجزة واآلباء واألمهات على أم أعبـاء           

  .على أسرهم

@´ä�½a@òíbÇ‰@ @
هذا ميثل  و. أخذت مسئولية رعاية املسنني تنتقل شيئا فشيئا إىل الدولة        

 ،ومهما كان استعداد الدولة لإلنفـاق     . عبئا ثقيال على االقتصاد القومي    



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  

  

٩٨ 

ففظاعة إحساس املرء أنـه    . فإا ال تستطيع أن تكفل هلم السكينة والرضا       
منبوذ متروك مهجور، وإدراكه األليم بفراغ متزايد من الوحشة والوحدة          

ولقد كاد أن   . لها هو من املشاكل اليت يتعذر على الكثريين ح        ،يف داخله 
يكون من املستحيل اليوم أن تفكر أسرة غربية يف رعاية أحد مـن ذوي              

  . قرباها األبعدين
. يف مثل هذه اتمعات تزداد احلاجة إىل بيوت املسنني يوما بعد يـوم            

ومع ذلك ليس من املستطاع دائما للحكومة أن ختصص األموال بالقـدر            
إن . متطلبات احلياة الكرميـة للمـسنني  الكايف ولو لتوفري احلد األدىن من     

شفاء اآلالم البدنية أو ختفيفها أيسر، أما اجلراح النفسية العميقة اليت يعاين            
منها عدد كبري من األعضاء املسنني يف اتمعات احلديثة فهـي أعـصى             

  . كثريا على العالج
ها  القيم اليت تدهورت في    كثُرتويف البالد ذات األغلبية املسلمة، مهما       

هناك تعد  . فال تزال سائر األحوال األسرية اجلارية فيها بعيدة عن التخيل         
معاملة الكبار واملسنني بشيء من سوء األدب أو الفظاظة عمـال جيلـب          

وإنه لشيء خمجل عند معظم املسلمني أن يتخلوا       . العار واخلزي على فاعله   
انت الدولة راغبة   عن مسئولية رعاية أهليهم املسنني إىل الدولة حىت وإن ك         

  . يف رعايتهم
وهكذا، فإن دور املرأة املسلمة يف بيتها وبني أسرا أبعد من أن ينتهي             

إا ال تنفك مرتبطة باملاضي كما هي متصلة        . مع تقدم األطفال يف السن    
إن عطفها، واهتمامها اإلنساين، وقدرا الفطرية على رعاية من . باملستقبل

. كل ذلك يأيت إىل جندة العناصر املِسنة يف اتمع         ،هم يف حاجة إىل رعاية    
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٩٩
إم يظلون أعزة موقرين كما كانوا من قبل، وال ينفكون أعضاء كاملني            

 ،وتقوم األم بالدور األكرب يف رعايتهم، وتوفر هلم الـصحبة         . من األسرة 
 بل كتعبري حي طبيعي عن وشائج       ،ليس على أنه فرض ممل يؤدي للضجر      

وتطمئن األم إىل أن مثل هذا اتمع لن ينبذها أو يتركها           . ةالقرابة اإلنساني 
  . مهجورة كأثر من املاضي عندما يتقدم ا العمر

بالطبع هناك استثناءات يف كل جمتمع، فهناك بقايا من املاضـي تعـد             
أمحاال ثقيلة لدى بعض األسر املسلمة اليت تعيش حتت تأثري مـا يـسمى              

تمعات اإلسالمية يف جمموعها ختلو من دور       باالجتاهات احلديثة، ولكن ا   
 وذلك على خالف ما يشهد يف اتمعات        ،تؤِوي آباء وأمهات مهجورين   

  . األخرى
ويذكّرين هذا بنكتة قد يضحك هلا البعض، ولكنها تـسيل عـربات            

حيكى أن طفال الحظ بأمل وقلٍق ما يلقاه جده من سوء معاملة            . اآلخرين
ذ األب ينقل اجلد من غرفة نوم واسعة مرحية مؤثثة إىل           وبالتدريج أخ . أبيه

.  حىت قرر يف النهاية أن يضعه يف جناح اخلـدم          ،غرفة أقل اتساعا وراحة   
وذات يوم قارص الربد من أيام الشتاء اشتكى اجلد برودة الغرفـة وِرقـة          

 فبحـث األب عـن غطـاء    ،اللحاف فال يكاد يشعر بالدفء أو الراحة   
عندما شاهد الطفـل    . ة خمزونة وقدمه للجد العجوز    إضايف من خرٍق قدمي   
 بل اترك يل    ،ِمن فضلك، ال تعط جدي كل اِخلرق      «: ذلك رجا أباه قائال   

  . »شيئا منها كي أقدمه لك عندما تتقدم بك السن
تتركز يف هذا التعبري الربيء من طفل ساخط كلُّ آالم األجيال املسنة            

  . وعذاا يف العصر احلديث
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١٠٠ 

ادف يف اتمعات املسلمة مثل هذه احلاالت، كما يندر         ويندر أن تص  
ويزداد ندرة، أن جتد يف اتمعات احلديثة حاالت استثنائية ملعاملة املسنني           

  : يعلم القرآن الكرمي املسلمني. بني األقارب
 ِعندك يبلُغن ِإما ِإحسانا وِبالْواِلديِن ِإياه ِإالَّ تعبدواْ أَالَّ ربك وقَضى�
را الِْكبمهدأَح ا أَومقُل فَالَ ِكالَها تملَّه الَ أُفا ومهرهنقُل تا ومالً لَّهقَو 
 كَما ارحمهما رب وقُل الرحمِة ِمن الذُّلِّ جناح لَهما واخِفض * كَِرميا

  .)٢٥-٢٤:اإلسراء( �صِغريا ربياِني
أي أَمر ربك بأن تعبده وحده، وأن تبدي العطـف واللطـف حنـو              

فإذا بلغ واحد منهما أو كالمها سن الكرب يف حياتك فال تعـرب             . والديك
هما أبدا، بل حتدثْ إليهمـا بأحـسن القـول،          مهلما عن ضيقك وال تلُ    

ـ     . وعاِملْهما بتواضع شديد نابع من رقة بالغة       ا وادع اهللا هلما كي يرمحهم
  . مبثل ما ربياك يف طفولتك

فبعـد  . هذه اآليات هي أكثر ما قيل يف هذا املوضوع أمهية وشـأنا           
 –بدافع من احلب واحلنان والعطف    –توحيد اهللا تعاىل جيب على اإلنسان       

أن يعطي لوالديه األولوية قبل كل شيء عندما يصالن إىل سـن متقـدم              
  . عسري

قف يكون فيها تصرف أحد      تتحدث اآلية عن موا    ،وباإلضافة إىل ذلك  
فـال ينبغـي    . الوالدين أو كليهما مزعجا للغاية، وأحيانا يكون عدوانيا       

عندئذ أن خيرج من شفة املرء أي تعبري عن الضيق أو السخط ولو كـان               
  . خفيفا، بل على العكس جيب أن يعاملهما باحترام عميق
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١٠١
قترب وهكذا التأكيد على أروع العالقات بني جيل قادم وجيل سابق ي          

 تلك الفجوات اليت    ، يضمن أال تنشأ فجوات فيما بني األجيال       ،من النهاية 
  . تعوق دائما سريان املبادئ األخالقية التقليدية

ولذلك تعلمنا فلسفة اإلسالم االجتماعية أال يسمح أي جيل بظهـور           
إن الفجوات بني   . فجوة بينه وبني اجليل املاضي، أو بينه وبني اجليل القادم         

  . ال غريبة ودخيلة على اإلسالماألجي
 ال يقتصر مفهوم األسرة على أعـضاء بيـت          ،وكما ذكرنا من قبل   

 ، ليس على الوالدين فحسب    ،فاآلية التالية تأمر املسلمني باإلنفاق    . واحد
 كـيال تخـدش     ،بل وعلى األقارب اآلخرين حبسب ترتيبهم يف اآليـة        

  : كرامتهم، ولتزداد احملبة املتبادلة بينهم
�واْودباع الَ اللّهِركُواْ وشئًا ِبِه تيِن شياِلدِبالْوا وانسِبِذي ِإحى وبالْقُر 

 والصاِحِب الْجنِب والْجاِر الْقُربى ِذي والْجاِر والْمساِكِني والْيتامى
 مختاالً كَانَ من يِحب الَ هاللّ ِإنَّ أَيمانكُم ملَكَت وما السِبيِل وابِن ِباجلَنِب
  .)٣٧:النساء( �فَخورا

عاِملوا آباءكم باحلسىن، وكذلك األهل واليتامى واحملتاجني واجلار 
القريب واجلار الغريب، والرفيق ااور لك، واملسافر، ومن حتت 

  . واعلموا أن اهللا تعاىل ال حيب املتكرب املتباهي. سلطانك
 أن تكون دائما حريصا على اللطف والعطف مع يوصي القرآن الكرمي

ولو تعلمت اتمعات املعاصرة الدرس من هذه الوصايا الختفت . والديك
كثري من املشاكل اليت تواجهها اليوم، واليت متثل وصمة يف جمتمع متقدم، 
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١٠٢ 

بيوت املسنني إال ملن حرموا لسوء احلظ من إىل وما كانت هناك حاجةٌ 
  . أهل يرعوم

 اتمع اإلسالمي تأكدت احملبة بني الوالدين واألبناء إىل حد ويف
 ففي ذلك ،يستحيل معه على االبن أن يهجر والديه عندما يبلغان الكرب

  .سعادته الذاتية

ÝjÔn�½a@Ýîu@ @
 فيتوىل القرآن الكرمي تعليم اتمع بطريقـة        ،أما بالنسبة جليل املستقبل   

لتحقيق أفضل العالقات بينك وبني     –فمن تعاليمه أنه من األساسي      . فريدة
ويف هذا الصدد فإن    .  أن تكون العالقة بني الزوجني أيضا ممتازة       –أطفالك

 تلقي مسئولية ثقيلـة     �الرجالُ قَوامونَ �اآلية اليت تلوا عليكم من قبل       
فإذا مل يكن مسلكه مؤديا إىل خلِْق جـو مثـايل     . حقا على كتف الزوج   

ولنتذكر أن  . مة لفشل يف القيام مبسئوليته كوصي أو قوام       حلياة عائلية سلي  
على اإلطـالق    �فلم يكن   . املثل األعلى للقوام كان نيب اإلسالم نفسه      

. فظّا وال مستبدا وال عدوانيا وال مبالغا يف فرض نفسه فيما يتعلق بأسرته            
كانت احملافظة على وضعهم على الصراط املستقيم مسئولية خطرية، ولكن          
الطريقة اليت أدى ا هذه املسئولية كانت مثاال رائعا حيا، يصلح لكـل             

  . زمان ملن أراد أن يتحقق ويستوعب املعىن احلقيقي لصفة القوام
  : قال �يف حديث مشهور عن أيب هريرة أن النيب 

 ."أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنـسائهم        "
  ).ى زوجهاالترمذي، باب حق املرأة عل(
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١٠٣
 ، جمتمـع صـاحل    يففإذا أراد الوالدان حقا أن يشب أوالدمها أعضاًء         

فليتذكرا أن العالقة بني الزوج وزوجته تلعـب دورا هامـا يف تـشكيل        
  : يعلمنا القرآن الكرمي. شخصية أبنائهما أو حتطيمها

�الَِّذينونَ لَا ودهشي ورِإذَا الزوا ورِو مو ِباللَّغرا امامِكر  *الَِّذينِإذَا و 
 ربنا يقُولُونَ والَِّذين * وعميانا صما علَيها يِخروا لَم ربِهم ِبآياِت ذُكِّروا

با هلَن ا ِمناِجنوا أَزاِتنيذُرةَ وٍن قُريا أَعلْنعاجو ِقنيتا ِللْمامالفرقان (�ِإم :
٧٥-٧٣(.  

إنه يعلم الزوجني أن    . هلذا الدعاء جاذبية فريدة، وميتلئ حكمة عميقة      
يدعو كل منهما لآلخر وألطفاهلما أن مينحهما اهللا تعاىل الرضا والسعادة           
من بعضهما البعض ومن األوالد، وأن جيعل منهما رائدين وقائدين جليل           

  . من الصاحلني األتقياء
ك متاما مغـزى    رم على نفسه كي يد    ويكفي أن يطَبق املرء هذا التعلي     

إنك إذا رغبت شيئا بشكل غري واضح فإن ذلك قد ال يـؤثر             . هذه اآلية 
أما إذا دعوت بلهفة للحصول عليه فال بد        . بقدر ملحوظ على سلوكك   

إن هناك ِمـن    : ولتوضيح هذا املعىن نقول   .  يتأثر مسلكك ذا الدعاء    وأن
نادرا ما تترجم هذه الرغبـة إىل       ولكن   بيِننا من يرغب يف أن يكون أمينا      

أما الذين يبتهلون إىل اهللا بإخالص كي جيعلهم أمناء فإم          . التطبيق العملي 
هنـاك  . يتأثرون يف سلوكهم ذا الدعاء أكثر ممن يرغبون يف شيء مبهم          

وال شك أن سـلوك  . جهد صادق يبذَل لتشكيل سلوك املرء حنو األفضل    
د هذا الدعاء عامل زوجته وأطفالـه بطريقـة ال    لو أنه بعااملرء يعترب شاذً 

  . تتناسب مع دعائه
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١٠٤ 

فـيعظ   ويلتفت القرآن الكرمي حنو األجيال الناشئة حقوِقهم والتزامام       
 اللَّه واتقُوا ِلغٍد قَدمت ما نفْس ولْتنظُر اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا�: قائال

  .)١٩:احلشر (�تعملُون ِبما خِبري اللَّه ِإنَّ
يحذِّر القرآن اآلباء من أن يفشلوا يف القيام مبسئوليتهم حنو ذراريهـم            

 فسلوف حياسـبهم اهللا     ،ويتركوا وراءهم جيال يكون يف سلوكهم عيب      
  . على ذلك

 مبعىن أال يكونوا أداة أو سببا يؤدي        ،مث يحذِّر اآلباء أال يقتلوا أوالدهم     
  .)١٥٢:األنعام (�وال تقْتلُوا أَوالدكُم�: ب أخالقهمإىل ختري

ومعاملة األبناء، بل واألجيال الشابة كافة، باحملبة والعطف واالحتـرام          
  :�نيب الوصية تؤكد عليها 

ابن ماجة، كتاب األدب، بـاب بـر الوالـد          ( ."أَكِرموا أوالدكم "
  )واإلحسان إىل البنات

هناك .  العامل املعاصر   إليه اما ما حيتاج  وال يغيب عن املرء أن هذا هو مت       
نقاش جاد جيري يف بريطانيا هذه األيام حول التشريعات املمكنة اليت جتعل    

 وبالتايل يقـدمون    ،الوالدين يف نظر القانون مسئولني عن جرائم أطفاهلم       
للمحاكمة يف القضايا املنظورة أمام حماكم األحداث بتهمة التقصري يف أداء       

هناك شعور قوي بأنه لو أدى الوالدون مسئوليتهم يف تأديـب           . واجبهم
ولكن . أطفاهلم جبدية أكثر لقلَّ عدد اجلرائم املشهودة يف طرقات بريطانيا         

إىل أي مدى ميكن للتدابري العقابية املقيدة أن حتسن من نوعية           : املسألة هي 
 فعالة يف كـل   اتمع إذا مل تتوفر فيه قاعدة من األخالقيات الدينية تكون         

  جماالت احلياة؟
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@òÜ�bjÛa@òîÏaŠ�⁄a@pbçb£üa@†•@ @
 يد يف تطوير هذا املوضوع االجتماعي معلناوميضي القرآن ا :  
   .)٤: املؤمنون (�والذين هم عِن اللّغِو معِرضونْ�

. فالعاقلون يتحاشون تبديد طاقام يف مساٍع ال طائل منها وال معىن هلا    
. بعض الوقت يف ترفيه خفيف ليس سيئا وال حمظورا يف اإلسـالم           ومتضية  

 فإنه بالتأكيد ال    ،أما إذا بدأ الترفيه يحِدث تأثريا سلبيا على اتمع ككل         
إذا أصبح الترفيه هدفا يف حد ذاته بدال من أن          . يلقى تشجيعا من اإلسالم   

 ا،صفه لغـو   فيدمغه القرآن حينئذ بو    ،يكفل متنفّسا حقيقيا لضغوط احلياة    
عندما يتدخل الترفيه سلبيا يف مساعي احليـاة  .  ال نفع منه  اأي باطال صرفً  

ق فيما هـو    اليومية، أو يفرض ضريبة على وقت املرء الذي ميكن أن ينفَ          
  . فإنه يدخل حتت مفهوم اللغو،أفضل وأجدى

 ولكن األطفال جيلسون أمامه طول      ،لقد أسدى التلفاز خريا للمجتمع    
وعندما يرجع الرجال من أعمـاهلم ال    . نهم شاخصة إىل شاشته   أعياليوم و 

وهم بفعلهم هذا   . يربحون ماكثني أمامه طويال مهما كان الربنامج املذاع       
. يهملون مسئوليام حنو أطفاهلم وزوجام وأصدقائهم وجمتمعهم كلـه        

ويضيع يف هذا الزمن وقت طويـل يف        .  لعنة عصرية  القد صار التلفاز حقً   
 حىت أصبح أمرا صعبا بل وحتديا ملن يريد أن يقيم ما للتلفاز وما     ،مشاهدته

  . وليس هذا كل شيء. عليه تقييما صحيحا
 ويصور اجلرمية بكيفية ال ختلق يف ،كثريا ما يعرض التلفاز أفالم اجلرائم

وقد . قلوب األطفال إحساسا بالنفور منها وإمنا تؤدي إىل عكس ذلك
طفال شخصيات ختلق الشر عن طريق ابتكار جتد يف األفالم املخصصة لأل



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  

  

١٠٦ 

ومهما كان يف . حركات عبثية ساذجة، توقع الفوضى يف سالم البيت
ال ريب أن . هذه الربامج من تسلية وترفيه فهي بالتأكيد غري تربوية

مشاهدة هذه الربامج قد خلقت كثريا من األطفال املشاكسني الذين 
  . يشبون على استعداد كامن ليكونوا جمرمني

وجيد البالغون يف براجمهم تعليما غري مقصود عن وسـائل مبتكـرة يف    
ارتكاب اجلرائم، وترسم أمامهم صورة وردية حلياة ناعمة مـن اللـهو            

 قليال مـا يـدركون      !وا أسفاه . واللعب تترك انطباعا كاذبا يف العقول     
  . كائن الفارق بني اخليال واحلقائق، وبني ما جيب أن يكون وما هو

 ليست متعا تافهة أو     ،املتع الفارغة احملرمة اليت يصدها القرآن الكرمي      إن  
ثانوية كما حيسبها الكثريون، بل إا من الوسائل الترفيهية اليت تلعب دورا            

ويتعجب املرء مىت الوصول    . هاما يف خلْق جو يؤدي إىل اإلحباط املتزايد       
  إىل نقطة التشبع يا ترى؟ 

paìè’Ûa@|žj×@@@ @
لقرآن الكرمي بكبح الرغبات؛ فال يـسمح للحـسد أن يِلـد     يطالب ا 

وحيتوي هذا التعليم على رسالة هامة جـدا  . شهوات جاحمة مة ال تشبع    
وليس اإلسالم بالطبع ِدينا يصرف عن      . تتعلق بضبط وتشذيب الشهوات   

 حيـث   ،الواقع ويفر إىل اخليال، أو يرفضه ويلجأ إىل التنسك والرهبانية         
أي » النرڤانا« أن ينفي كل رغباته الطبيعية ألجل حتقيق         يراد من اإلنسان  

وفلسفة النرڤانا هي أن الشهوات تقيدنا باملـادة        . اخلالص من قيود املادية   
وتعبدنا للمادية؛ والعالج البسيط لذلك هو أن حيرم املرء نفسه من كـل             
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يرفض اإلسالم هذه الفلسفة ألا من صنع البـشر وختـالف           . الرغبات

ومفهوم النرڤانا أقرب إىل املوت منه      . ة وغري كافية حلل املشكالت    الطبيع
ويقدم اإلسالم حال خمتلفا متاما، ألن اإلسـالم ال         . إىل السالم والطمأنينة  

  . يرى يف قتل الرغبات اإلنسانية حال للغز احلياة
 منها النـصح بـأن يقـوم        ،ومثة تدابري كثرية مقترحة لتحقيق السالم     

 وإال استحال على أي إنسان أن       ،باته وحيد منها ويتحكم فيها    اإلنسان رغ 
 جتري  –كما أسلفنا – فإن الرغبات    ،يبلُغ السالم من خالل إشباع رغباته     

ومع أن هذه التدابري تبدو صغرية إال أـا ذات          . بأسرع مما يالحقها املرء   
  :فمثال ينصح القرآن الكرمي. إمكانيات شديدة التأثري واألمهية

 الـدنيا  الْحيـاةِ  زهرةَ منهم أَزواجا ِبِه متعنا ما ِإلَى عينيك تمدنَّ اولَ�
مهفِْتنِفيِه ِلن قِرزو كبر ريقَى خأَب١٣٢: طه (�و(.  

ال تجهد عينيك يف التطلُّع إىل ما أنعمنا به على فئات من الناس مـن               
  .  فما ميدك ربك به أحسن وأبقى،نبتليهم فيهمتاع دنيوي قصري األجل 

ويحرم القرآن الكرمي إساءة الظن باآلخرين، والتدخل يف خصوصيام،      
  : والسؤال عما ال يعين السائل، وحديث الغيبة فيقول

 الو ِإثْـم  الظَّـن  بعض ِإنَّ الظَّن من كَِثرياً اجتِنبوا آمنوا الَِّذين أَيها يا�
 ميتا أَِخيِه لَحم يأْكُلَ أَن أَحدكُم أَيِحب بعضا بعضكُم يغتب ولَا تجسسوا

وهمتقُوا فَكَِرهاتِإنَّ اَهللا و اللَّه ابوت ِحيم١٣: احلجرات (�ر(.  
املؤمنني أن يتحاشوا كثريا سوء الظن ألنه خطيئـة يف بعـض   اهللا  يأمر  
كما ينهى عن التجسس وحيرم الغيبة ويشبهها بأكل حلـم أخ           . األحيان
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ويوصيهم خبشية اهللا تعاىل الذي يعود عليهم كثريا بعطفه ويشملهم          . ميت
  . برمحته

pa†çbÈ½a@æì•ë@pbãbßþa@ÅÐy@@ @
وتعـد  . يف اتمع اإلسالمي يقوم احترام املواثيق بدور شديد األمهية        

دات الدولية مفهوما أساسـيا مـن مفـاهيم       احملافظة على املواثيق واملعاه   
 الَّـِذين �: يصف القرآن مجاعة املؤمنني بأم    . الوحدة يف اتمع اإلنساين   

مه اِتِهمانِلأَم ِدِهمهعون واع٩: املؤمنون (�ر(.  

@òîÇbº@òîÛì÷�ß@Š’Ûa@‰ëˆu@tbrnua@ @
 فعـل  مل يعهد مبسئولية تعليم اجلمهور إىل احلكومات وحدها بـل إن     

ففـي اتمعـات    . اخلريات واجتناب الشرور هي مسئولية الشعب نفسه      
املتطورة يقوم جامعو القمامة جبمع النفايات مـن البيـوت والطرقـات            
للتخلص منها، أما يف البالد الفقرية فتلقي ربة البيت ببساطٍة املهمـالت            

طبعـا  و. والنفايات يف الطرقات العامة فتمتلئ باألقذار وال تصلح للمارة        
تقع على السكان مسئولية احملافظة على النظافة داخل البيوت، ولكن ال بد         

  . من أن يكون هناك نظام حيفظ الطرقات وسبل املرور نظيفة
ومما يؤسف له أن الغرب الذي تعلم أمهية املسئولية اجلماعية يف احملافظة            

ـ         ،على نظافة األماكن العامة    سئولية  مل يدرك بعد حاجته املاسة إىل محل م
 اليت تنسكب كـل يـوم يف        ،تطهري اتمع من نفايات اإلجرام البشري     

  !البيوت والطرقات واألماكن العامة
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ويقع العبء األول على . يعامل اإلسالم هذه املسألة بشمول أوسع

 كي يكون اإلسهام باخلري حنو ،كبار العائلة لتقليل النفايات اإلنسانية
على –بت اإلسالم املسئولية على اتمع مث يث. اتمع أكثر منه بالشر

 وال يتوسل ، يف شن حرب مقدسة ضد الشر–املستوى الفردي واجلماعي
بل بالوعظ والنصح واحلكمة  إىل ذلك بالسيف أو بالقوانني املقيدة للحرية

 مها أفضل –يف نظر القرآن–إن الوعظ والترغيب بصرب . وحسن املشورة
  : ن األمراض االجتماعيةالوسائل لتطهري اتمع م

 عِن وينهونَ ِبالْمعروِف ويأْمرونَ الْخيِر ِإلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن�
  .)١٠٥: آل عمران (�الْمفِْلحونَ هم وأُولَـِئك الْمنكَِر

ينبغي أن يكون من بينكم مجاعة تكرس جهودها لوعظ الناس بفعـل            
. هم بفعل ما هو طيب واتباع اإلنصاف، وتنهاهم عن الشرور         اخلري، وتأمر 

 أي أن مثل هذه اتمعات سوف تفلح وتزدهـر          ،وهؤالء هم املفلحون  
  . ألنه ميكن فهم املفلح هنا على أنه األصلح للبقاء،ويكتب هلا البقاء

وينبغي أال يفهم من هذه اآلية أن أسلوب اإلسالم يف صيانة الـصحة             
 كـال، فاجلانـب     ،يعفي احلكومة فال تؤدي أي دور فيه      العامة والرخاء   

القانوين وتطبيقاته هي بالطبع من اختصاص احلكومات، ولكن احلقيقـة          
 هي أن األجهـزة احلكوميـة       – لإلسالم اطبقً–اليت أحاول التأكيد عليها     

   .وحدها غري كافية لكبت ومنع وتقليل اجلرمية
ر يف البيوت واتمعـات     فإذا سمح للميول اإلجرامية أن تنمو وتزده      

 فإن خري ما تستطيع احلكومة فعله هو إزالة أعراضـها مـن             ،بصفة عامة 
أما اجلذور املسببة للشر فهي أعمق من أن تصل إليها ذراع           . وقت آلخر 
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إن اجتثاث الشر هو املهمة األولية لألسر والقـادة         . القانون مهما طالت  
  . الدينيني وقادة الرأي العام يف كل جمتمع

 أعلن  �وذه اآلية ونظائرها من القرآن الكرمي حتت نظر نيب اإلسالم           
ذات مرة أن األمم السابقة وصلت إىل حال مأساوي ألن النـاس عـصوا              

مث .  فلم ينه بعضهم بعضا عن ارتكاب املظامل       ،السلطات ومالوا إىل العدوان   
عـن املنكـر   كال واهللا لتأمرنَّ باملعروف ولتنهونَّ      : "عقَّب على ذلك بقوله   

 ولتقصرنه  ا على احلق أطْر   – أي تردنه    –ولتأخذُنَّ على يد الظامل ولتأِطرنه      
 على احلق قصرا أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض مث        –أي حتبسنه –

  .)رواه أبو داود والترمذي( ."لَيلعنكُم كما لعنهم
قـدون  أن من أخطر عالمات احنطاط األمم أن الناس يف       �وعن النيب   

 ،الشجاعة فال يبدون سخطهم على ااهرة بأعمال الفسق وسوء السلوك         
عن النعمان بن بـشري      �مثلَ هذه األمم يف حديث له        �ويضرب النيب   

   :�  النيبقال: رضي اهللا عنهما قال
 أي من يدفع ويزيل احملارم اليت ـى اهللا          –مثل القائم يف حدود اهللا      "

 –أي اقترعـوا – كمثل قوم اسـتهموا  –بهاأي مرتك–عنها والواقع فيها  
وكان الذين يف أسفلها    . على سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها      

لو أنا خرقنا يف نـصيبنا      : إذا استقَوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا        
فإن تركوهم  .  ومل نؤذ من فوقنا    –أي فرجة يصلون منها إىل املاء     –خرقا  

أي منعوهم من فعـل     –يعا، وإن أخذوا على أيديهم      وما أرادوا هلكوا مج   
  ).رواه البخاري( ." جنوا وجنوا مجيعا–ذلك

  . وأخشى أن هذا املثلَ ينطبق إىل حد كبري على اتمعات يف عاملنا املعاصر
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@ñêaìãë@Šßaëc@ @
 تتناول بعض املسئوليات    ،وأتلو على مسامعكم آيات من القرآن الكرمي      

  :  توطد أركان السالماالجتماعية األخرى اليت
�ادِعبِن ومحالر ونَ الَِّذينشملَى يضِ  عـا  الْـأَرنوِإذَا هو  مهـاطَبخ 

  .)٦٤:الفرقان (�سلَاما قَالُوا الْجاِهلُونَ
فعباد اهللا ميشون على األرض برزانة ووقار، وجوام للجاهلني هو          ..

  . السالم
 كُلِّ علَى كَانَ اللّه ِإنَّ ردوها أَو ِمنها ِبأَحسن فَحيواْ ِبتِحيٍة حييتم وِإذَا�
  .)٨٧: النساء (�حِسيبا شيٍء

، فاهللا تعاىل حيصي كـل      ا أو مبثله  ا فردوا بأحسن منه   بتحيةإذا حييتم   
  . صغرية وكبرية

 يِحب لَا اللَّه ِإنَّ امرح الْأَرِض ِفي تمِش ولَا ِللناِس خدك تصعر ولَا�
 أَنكَر ِإنَّ صوِتك ِمن واغْضض مشِيك ِفي واقِْصد * فَخوٍر مختاٍل كُلَّ

  .)٢٠-١٩: لقمان (�الْحِمري لَصوت الْأَصواِت
 فإن اهللا ال    ،ال تلفت وجهك عن الناس ِكربا، وال متِش يف استعالء         .. 

 يف مشيتك واخفض من صوتك فإن يـق         واعتدل. حيب املتكرب املتباهي  
  . احلمري أبغض صوت

إن الشخصية اليت يسعى اإلسالم إىل طبعها يف نفوس املسلمني هي يف            
وخيلق اإلسـالم تربـة     . نفسها مانعة لنمو اجلرمية والسلوك غري املسئول      
  . صحية مانعة لنمو الطفيليات واألعشاب الضارة



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  

  

١١٢ 

ر والنواهي تتسم بغاية التفـضيل      ويتحقق هذا اهلدف بتعاليم من األوام     
. ولب هذه التعاليم مألوف يف معظم الديانات. والشمول وتبلغ عدة مئات   

 أضع أمام ،وبدالً من تركيز األضواء على الفوارق املذهبية بني ملة وأخرى   
 يد           اأنظاركم بعضمن هذه التعاليم مع اإلشارة إىل بعض آيات القرآن ا 
  . اليت تتصل ا
  : امر ما يليفمن األو

òÐÈÛa@Z@ @
  .)٣٢: اإلسراء (�سِبيالً وساء فَاِحشةً كَانَ ِإنه الزنى تقْربواْ والَ�

  ، ٦٩: ، الفرقان٦١، ٣٤، ٣١: ، النور٨-٦: املؤمنون: راجع أيضا
  . ٣٢-٣٠: ؛ املعارج٣٦: األحزاب
òÏbÄäÛaZ@ @

�كأَلُونسيِن وِحيِض عقُلْ الْم وأَذًى ه ِزلُواْفَاعاء تسِحـيضِ  ِفي النالْم 
   .)٢٢٣: البقرة (�يطْهرنَ حتى تقْربوهن والَ

  . ٦-٥: ، املدثر٣٠: ، احلج٧: ، املائدة٤٤: النساء: راجع أيضا
kšÌÛa@áÄ×@Z@ @

�نِفقُونَ الَِّذيناء ِفي يراء السرالضو الْكَاِظِمنيظَ ويالْغ اِفنيالْعو ِنع 
  .)١٣٥: آل عمران (�الناِس

�¨a@¿@æëbÈnÛa@Z@ @
  .)٣: املائدة (�والتقْوى الْرب علَى وتعاونواْ....�
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١١٣
pb§b–Ûa@ÝÈÏ@Z@ @

�...ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَح١٩٦: البقرة (� و(.   
  . ٧٥: ، األعراف٩٤: ، املائدة١٣٥: آل عمران: راجع أيضا

bv’ÛaòÇ@Z@ @
�...اِبِرينالصاء ِفي وأْساء الْبروالض ِحنيأِْس والْب  أُولَــِئك  الَّـِذين 

  .)١٧٨: البقرة (�صدقُوا
، ٧٤ -٧٣: ، طـه ٤٠: ، التوبة١٧٥-١٧٣: آل عمران: راجع أيضا 

  . ١٤: ، األحقاف٤٠: األحزاب
ŠØä½a@åÇ@ïèäÛaë@ÒëŠÈ½bi@Šßþa@Z@ @

�مكُنت ريٍة خأُم تِرجاِس أُخونَ ِللنرأْموِف ترعنَ ِبالْموهنتِن ونكَِر عالْم 
  .)١١١: آل عمران (�ِباللِّه وتؤِمنونَ

pa�¨a@ÝÈÏ@¿@Õib�nÛa@Z@ @
  .)١٤٩: البقرة (�الْخيراِت فَاستِبقُواْ مولِّيها هو ِوجهةٌ وِلكُلٍّ�

òãbßþa@õa…c@Z@ @
   .)٥٩: النساء (�أَهِلها ِإلَى اَألماناِت تؤدواْ أَن مركُميأْ اللّه ِإنَّ�

  . ٣٣: ، املعارج٩: ، املؤمنون٢٨٤: البقرة: راجع أيضا
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١١٤ 

Éöb¦a@âbÈ�g@Z@ @
) ٩: اإلنـسان  (�وأَِسريا ويِتيما ِمسِكينا حبِه علَى الطَّعام ويطِْعمونَ�

  . ١٥ -٧: البلد: راجع أيضا
@ìÐÈÛa|Ð–Ûaë@Z@ @

) ١٥: التغابن (�رِحيم غَفُور اللَّه فَِإنَّ وتغِفروا وتصفَحوا تعفُوا ِإن�
، ١٥٠: ، النساء١٣٥،١٦٠: ، آل عمران١١٠: البقرة: راجع أيضا

  . ١٦: ، األحقاف٦٧، ٨: ، الزمر٨: ، إبراهيم٩٠ و٧: املائدة
Õ§bi@ñ…bè’Ûa@Z@ @

) ٩: املائدة (�ِبالِْقسِط شهداء ِللِّه قَواِمني كُونواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
  . ٧٣: ، الفرقان١٣٦: النساء: راجع أيضا

òÜßbÈ½a@å�y@Z@ @
 ِذي والْجـارِ  والْمساِكِني والْيتامى الْقُربى وِبِذي ِإحسانا وِبالْواِلديِن�

 ملَكَـت  ومـا  الـسِبيلِ  وابِن ِباجلَنِب والصاِحِب الْجنِب والْجاِر لْقُربىا
   .)٣٧: النساء (�أَيمانكُم

  . ٣٩: ، الروم٩١: ، النحل١٧٨: البقرة: راجع أيضا
Éîä–Ûa@ŠØ‘ë@Ýîà¦bi@Òa�Çüa@Z@ @

  .)٨: إبراهيم (�َألِزيدنكُم شكَرتم لَِئن ربكُم تأَذَّنَ وِإذْ�
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١١٥
، ١٤٥: ، آل عمران  ٢٤٤،  ١٨٦ ،١٧٣،  ١٥٣: البقرة: راجع أيضا 

  . ١٦: ؛ األحقاف٦٧، ٨: ، إبراهيم٩٠، ٧: املائدة
É™aìnÛa@Z@ @

   .)٥٦: األعراف (�وخفْيةً تضرعا ربكُم ادعواْ�
، ٣٠،  ٢٤: ، النحل ١٤٧،  ١٤: ، األعراف ٦٤: األنعام: راجع أيضا 

  . ٣٦: ، غافر٢٠، ١٩: ، لقمان٨٤: ، القصص٣٨: اإلسراء
Þ†ÈÛa@Z@ @

 يجـِرمنكُم  والَ ِبالِْقسِط شهداء ِللِّه قَواِمني كُونواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
  .)٩: املائدة (�ِللتقْوى أَقْرب هو اعِدلُواْ تعِدلُواْ أَالَّ علَى قَوٍم شنآنُ

  . ١٠: ، احلجرات٩١: ، النحل١٥٣: األنعام: راجع أيضا
ý�Ûa@òÇb‘g÷bäÛa@´i@â@Z@ @

 أَو معروٍف أَو ِبصدقٍَة أَمر من ِإالَّ نجواهم من كَِثٍري ِفي خير ال�
  . ١٠: احلجرات:  راجع أيضا.)١١٥: النساء (�الناس بين ِإصالٍَح

�–Ûa@Z@ @
�...اباللَِّه ثَو ريخ نلِّم نِملَ آمعا واِلحلَا صا ولَقَّاهونَ ِإلَّا ياِبرالص� 

   .)٨١: القصص(
: ، الرعـد  ١٢: ، هود ١٧٨،  ١٥٦،  ١٥٤،  ٤٦: البقرة: راجع أيضا 

، ٤٤: ، الشورى ١١: ، الزمر ٦١: ، العنكبوت ١٢٨،  ١٢٧: ، النحل ٢٣
  . ٤: العصر
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١١٦ 

òßbÔn�üa@Z@ @
 تخافُوا أَلَّا الْملَاِئكَةُ علَيِهم تتنزلُ استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَِّذين ِإنَّ�

 راجـع   .)٣١: فصلت (�توعدونَ كُنتم الَِّتي ِبالْجنِة وأَبِشروا تحزنوا ولَا
  . ٢٣: الرعد: أيضا

ŠèĐÛaë@õbÔäÛa@Z@ @
 �الْمطَّهـِرين  يِحـب  واللّه يتطَهرواْ أَن يِحبونَ ِرجالٌ  ِفيهِ ....�

، ١٠٣: ، التوبة ٧: ، املائدة ٢٢٣: البقرة: راجع أيضا ). ١٠٨: التوبة(
، ١٠: ، الـشمس  ١٥: ، األعلى ٥: ، املدثر ٣٤: ، األحزاب ٢٢: النور
١١ .  

�ÐäÛa@Áj™@Z@ @
 ِهـي  الْجنةَ فَِإنَّ  *الْهوى عِن النفْس ونهى ربِه مقَام خاف من وأَما�

   .)٤٢، ٤١: النازعات (�الْمأْوى
: ، الـروم  ٢٩: ، الكهف ٢٠٢: ، ااألعراف ١٣٦: النساء:  أيضا راجع

  . ٢٧: ، ص٣٠
˜ý�⁄a@Z@ @

أَلَا  * الدين لَّه مخِلصا اللَّه فَاعبِد ِبالْحق الِْكتاب ِإلَيك أَنزلْنا ِإنا�
اِلصالْخ يناملاعون٦: البينة: راجع أيضا). ٤- ٣: الزمر (�ِللَِّه الد ، :

٧، ٥ .  
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١١٧
Ö†–Ûa@Z@ @

 .)١١٩: التوبة (�الصاِدِقني مع وكُونواْ اللّه اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
، ٣١: ، احلـج  ٨٢: ، اإلسـراء  ١١٩: ، التوبة ١٣٦: النساء: راجع أيضا 

  .٣٣: ، الزمر٧١، ٣٦، ٢٥: ، األحزاب٧٣: الفرقان
‰brí⁄aZ@ @

�و ارُءوا الدوبت الَِّذينانَو١٠: احلشر (�..... الِْإمي .(  
: ، اإلنسان ١٧: ، التغابن ٥٢: ، هود ٢٦٣،  ٢٠٨: البقرة: راجع أيضا 

  . ٢٠،٢١: ، الليل١٠، ٩
  

  : ومن النواهي ما يلي
bãŒÛa@Z@ @
  .)٣٣: اإلسراء (�ولَا تقْربوا الزنا ِإنه كَانَ فَاِحشةً وساَء سِبيلًا�

�ØnÛa@Z@ @
 �..بوا ِبَآياِتنا واستكْبروا عنها أُولَِئك أَصـحاب النـارِ        والَِّذين كَذَّ �

  . ١٧٤: ، النساء٨٨، ٣٥: البقرة: راجع أيضا. )٣٧ :األعراف(
òjîÌÛa@Z@ @

   ).١٣: احلجرات (�..أَحدكُم أَيِحب بعضا بعضكُم يغتب ولَا�
@ @



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  

  

١١٨ 

Š�bÐnÛa@Z@ @
  ). ٢٤: احلديد (� فَخوٍر مختاٍل كُلَّ يِحب لَا اللَّه ِإنَّ... �

õaŒèn�üaë@òíŠ‚�Ûa@Z@ @
  ). ١٢: احلجرات (�... يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا يسخر قَوم ِمن قَوٍم�

÷dîÛa@Z@ @
 �..قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَّهِ           �

  ). ٥٤: الزمر(
†�§a@Z@ @

�دساِسٍد ِإذَا حح رش ِمن٦: الفلق (�و .(  
ÒaŠ�⁄a@Z@ @

�...ِرِفنيسالْم ِحبلَا ي هِرفُوا ِإنسلَا ت٣٢: األعراف (� و(.   
  . ٢٨، ٢٧: اإلسراء: راجع أيضا

Þìè�a@Êbjma@Z@ @
�ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفلَا ت٣٧: اإلسراء (�و.(   

ò�ŠĐÌÛa@Z@ @
: لقمـان  (�...مرحـا  الْأَرِض ِفي تمِش ولَا ِللناِس خدك تصعر ولَا�
  . ٤٧: ، املؤمنون٣٨: اإلسراء:  راجع أيضا.)١٩
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١١٩
æaŒî½aë@ÝîØÛa@“Ë@Z@ @

�  طَفِِّفنيلٌ ِللْميفُونَ    *ووتـسـاِس يلَـى النالُوا عِإذَا اكْت ِإذَا * الَِّذينو 
  ). ٤-٢: املطففني (�...وهم أَو وزنوهم يخِسرونَكَالُ

Ý‚jÛa@Z@ @
 �وأَنِفقُوا خيرا ِلأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ         �

  ). ١٧: التغابن(
  . ١٠: ، احلشر٥-٢: ، احلديد٣٩: ، حممد٣٨: النساء: راجع أيضا

‰†ÌÛaë@òãbî¨a@Z@ @
�ي           ـاِتكُمانـوا أَمونختولَ وسالرو وا اللَّهونخوا لَا تنَآم ا الَِّذينها أَي� 

  . ٥٩: ، األنفال١٠٨، ١٠٦: النساء: راجع أيضا). ٢٨: األنفال(
ÙØ’nÛa@Z@ @

  ). ١٣: احلجرات (�...الظَّن من اكَِثري اجتِنبوا آمنوا الَِّذين أَيها يا�
lˆØÛa@Z@ @

  . ٧٣: الفرقان:  راجع أيضا.)٣١: احلج (�واجتِنبوا قَولَ الزوِر�
òÓŠ�Ûa@Z@ @

 �..والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما جزاًء ِبما كَسبا نكَالًا ِمن اللَِّه�
  ). ٣٩: املائدة(
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١٢٠ 

 اخلـري   ويدعو اإلسالم قادة األديان مجيعا ليتكاتفوا معا يف الدعوة إىل         
ولو كان احلـال هكـذا      . وتروجيه، والنهي عن املنكر وارتكاب الشرور     

  . لكانت الدنيا أفضل كثريا مما هي عليه
@ðŠ–äÈÛa@ŒîîànÛa@ˆjã@@ @

.  العنصري هو أشد اللعنات العصرية خطورة على سالم العـامل      التمييز
  :  بل وبين البشرية مجيعا قائال،ويذكِّر القرآن الكرمي املسلمني

�ا            يهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَي
   ).٢: النساء (�...زوجها
  : ويقول القرآن ايد أيضا. فليس ألحد متيز على اآلخرين... 
�        عجثَى وأُنذَكٍَر و ِمن اكُملَقْنا خِإن اسا النها أَياِئـلَ    يقَبا ووبعش اكُملْن

          ـِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت دِعن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاحلجـرات  (�ِلت :
١٤ .(  

 ليس متييزا ألحد علـى      ،فالتنوع يف بين البشر جنسا أو لونا أو شكال        
 اهللا تعـاىل    أما التفاضـل يف نظـر     . غريه، بل تيسريا للتعارف فيما بينهم     

  : ويقول.  وهذا ما حييط به العليم اخلبري،فأساسه التقوى
  ). ١٢: احلجرات (�...يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا يسخر قَوم ِمن قَوٍم�

فلعل هذا أفضل عند اهللا من الـساخر        .. فال يسخرنْ أحد من أحد    ...
فهذا كله سلوك معيب مـن      . رهوال يرمين أحد أحدا مبا يشينه أو يعي       . به

 فهـو  ومن ال يكف عن ذلك       ،مساوئ اجلاهلية ال يليق مبن حتلّى باإلميان      
  . من الظاملني
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١٢١
من حيث الظاهر أن اتمع املعاصر ميضي مبتعدا عـن احلقـد            يبدو  و

العنصري والتفرقة، ويزداد إدراكه ألهواهلا، ولكن لو نظرمت يف املوضـوع    
  . ق لتبني لكم أن العنصرية موجودة يف كل مكانمبزيد من العناية والتعم

ومن املصاعب األساسية يف تعريف التمييز العنصري أنه يبدو خمتلفا من           
من العسري أن ترسم خطا فاصال بني التمييز العنصري وبني          . زوايا خمتلفة 

اإلحساس بالتفوق الطبقي أو الديين؛ أو بينه وبني القَبليـة؛ والفاشـية؛            
قد يعترب االضطهاد املأساوي واملعاملة الالإنـسانية       .  والقومية واإلمربيالية؛

اليت تعرض هلما اليهود على يد املسيحيني يف أوروبا الغربية لفترة تزيد عن             
 ولكن ما تعرض له     ،األلف عام، من أمور املاضي اليت دفنت مبرور السنني        

ألملان ال يـزال    اليهود أخريا يف الثالثينيات واألربعينيات على يد النازيني ا        
  . حيا يف ذاكرتنا ال ينسى

تتجه أفكارنا على   " احلقد العنصري "ولذلك فبمجرد أن نسمع كلمة      
والتاريخ الطويل من سوء املعاملة جتاه اجلـنس     " معاداة السامية "الفور حنو   

  ". األمميني"على يد " السامي"
ة أنـه   إنه فهم حمدود لدرج   . وهذا بالطبع فهم حمدود للحقد العنصري     

يصرف انتباهنا بعيدا فال نلحظ املضامني األخرى لنفس املشهد، وال نكاد           
 بنظـرة   "األمم"نتوقف للتفكر يف املتطرفني من اليهود الذين ينظرون حنو          

  . التعصب البغيض ذاته الذي كانوا هم أنفسهم هدفا له
 فهناك كثري من احلقد العنصري يفوق مـا         ،وليس هذا كل ما هنالك    

 وإن مل ينطبق عليه هذا التعريف انطباقا        -فاحلقد العنصري   . ني منه تراه الع 
مث إن  .  فهو موجود بالفعل حتت أزياء خمتلفة والقومية واحد منها         -واضحا
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١٢٢ 

التحامالت الدينية والقَبلية واإلقليمية ما هي إال أمثلة قليلة يعمل احلقـد            
ضاء ضد غري   وحتامالت العناصر البي  . العنصري فيها حتت مسميات خمتلفة    

 وإن كـان ممـا خيـالف        ،البيضاء أشكال أخرى للحقد العنصري أيضا     
اإلنصاف لوم البيض وحدهم على ما يِكنونه من حتيز ضد من ال مياثلوم             
يف اللون واملالمح؛ فهناك أيضا حقد عنصري أسود، وحقـد عنـصري            

  . أصفر، وحقد عنصري لأللوان األخرى
ولعل هذا هو أفـضل     . يز الطائفي إن جوهر احلقد العنصري هو التح     

فعندما يشرع قوم يف التصرف املتحيـز ضـد         . تعريف للحقد العنصري  
طائفة أخرى من الناس متذرعني مبصاحلهم الطائفية فإن احلقد العنـصري           

وعند التعبري عن مثل هذه البغـضاء ال        . يزحف ويرفع رأسه القبيح السام    
  . عميم هو القانون بل يكون الت،يؤخذ يف االعتبار ميزة فردية

 كان العامل الغريب بصفة أساسـية منقـسما يف          ،منذ قرون غري بعيدة   
وكان الدور الذي لعبه اليهود خالل هـذا  . جانب النصرانية ضد اإلسالم 

وكـان  . العصر من حتيزات دينية قوية إزاء املسلمني دورا خفيـا نـسبيا   
با النـصرانية    أن اليهود كانوا جزءا من أورو      –من ناحية أخرى  -املعروف

اليت كانت تكره األمم اإلسالمية الواقعة حول حوض البحر املتوسط وال           
وأثناء . تثق فيها، وكانت قلقة متخوفة من اندفاع هذه األمم حنو الغرب           

هذه الفترة من األعمال العدائية الشديدة بني مـسيحيي الغـرب وبـني             
 اخـتالف   املسلمني كان هناك عامل إضايف من احلقد العنصري أساسـه         

ويف ذلك الوقت بقي مسلمو إندونيسيا وماليزيا والصني واهلنـد          . اللون
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١٢٣
كان الرتاع أشبه بأن يكون بني احملور التركي العريب         . آمنني وبعيدين متاما  

  . ضد مسيحيي أوروبا بصفة عامة
 فإين أراه يرفع رأسه مرة      ،وبالرغم من أن هذا التاريخ يبدو دفينا منسيا       

 اوعـود . اكل البشرية ال متوت أبدا مهما بدا قربها عميقا       ولعل املش . ثانية
 فما دام العامل مـستقطَبا بـني القـوتني العظمـيني            ،إىل عصرنا احلاضر  

. وحلفائهما كان من صاحل الغرب أن يثري هذه القضايا أو يسمح بإثارا           
 يوشك ،ولكن منذ أن بزغ فجر العصر اجلديد للعالقة بني الشرق والغرب 

سود من فرسان العصور الوسطى أن يلقي أيضا بظل هذه العصور           فارس أ 
  . املشئومة

هناك خطر حقيقي من إحياء املنافسات الدينية والسياسية التارخيية بني          
النصارى واملسلمني يف املناخ اجلديد الذي خلقته الـتغريات اخلطـرية يف            

احل املوروثـة   وميكن أن تزيد املص   . االحتاد السوفيييت ودول أوروبا الشرقية    
وأخشى يف هذا الصدد أن يقوم رجال       . من هذه اإلثارة بني كال اجلانبني     

الدين من النصارى ومن املسلمني بدور مقيت يف تفاقم هذا املوقف ومزيد       
ولـو  . من التدمري الحتماالت السالم والوفاق بني املسلمني والنـصارى        

سرائيل بعيـدة    وإن كانت إ   ،حدث هذا لكان بالتأكيد يف صاحل إسرائيل      
عن أن ختطر يف بال مراقب غِري مهتم أو غري معِني .  

مث إن هناك خطوطَ انقسامات سياسية واقتصادية تولَّد منها نوع جديد           
 ذلك هو احلقد العنصري بني الشمال الثري واجلنوب      ،من احلقد العنصري  

  :  يعرب عنه قوهلم،الفقري وبني الغرب والشرق
  . هيهات ِللفريقني أن يتالقياالشرق شرق، والغرب غرب
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١٢٤ 

ولرمبا أدى التقارب والوفاق احلديث بني القوى العظمـى إىل إحيـاء        
اخلالفات واخلصومات التارخيية يف الدين والسياسة بني الغرب النـصراين          

وال يندهشن أحد أبدا إذا ما طفـق الـشرق والغـرب         . والشرق املسلم 
 عن  اصري عريض ينجم حتم   يتباعدان نتيجة لالستعمار اجلديد وِحقد عن     

  . هذا الوفاق بني القوى العظمى
ـ خت أين أ-حبسب التسمية املقبولة عامليا -وقد يبدو   خارجـا عـن   ىط

 وأمده إىل منـاطق ال يفهـم أن هلـا دالالت            ،تعريف احلقد العنصري  
عنصرية، ولكن مالحظيت مؤسسة على دراسة مستقلة عميقـة للـدوافع           

 فيستوي أن تـسمي تعـبريا   ،حملركة هي ذااوما دامت القوى ا   . البشرية
معينا لسلوك بشري شائه باسم احلقد العنصري، أو تسميه بأي اسم آخر            

  .  إذ يظل الداء أساسا هو نفسه،متلطف متحضر
وينبغي أن يفهم احلقد العنصري مبفهومه األوسع على أنه حتـامالت           

  . إلنصافوحتيزات طائفية تتعارض مع اعتبارات العدالة املطلقة وا
كية والروسية قد أدخلنا يف عهد      ريإن احنسار التناقض بني الكتلتني األم     

 نتحرك فيه باألحرى حنو تعديالت عاملية بدال مـن اختفـاء            ،جديد متاما 
ومع تالشي األقسام األيديولوجية فإن املقدر لألقسام املعروفة يف         . األقسام

 أن تكون أكثـر منـاء       السابق عند مستويات خمتلفة من العالقات الدولية      
وخالل عصر املنازعات املتصاعدة بني الرأمسالية واالشـتراكية        . وحتديدا

تراجع التقسيم التقليدي القدمي بني الغرب والشرق إىل مرتبة ثانوية عدمية           
فإن التقسيم إىل شـرق وغـرب   .. وملا مل يعد احلال هكذا . األمهية نسبيا 
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١٢٥
 بني أمم الغرب املتطورة     سوف يربز مرة أخرى ليكون أوضح خط فاصل       

  . وأمم الشرق املتخلفة
أما بالد شرق أوروبا اليت حتررت، وروسيا باملثل، فـسوف تتحـول            
بالتدريج حىت تندمج يف النهاية مع احلكومات الرأمسالية وتتخـذ نفـس            

ومع أنه سوف تنشأ منازعات جديـدة مـن         . مواقفها جتاه العامل الثالث   
 لكن بالد الغـرب يف      ،ة وحماولة احتكارها  التنافس على األسواق األجنبي   

 أكرب كثريا مما كانت عليه      جمموعها سوف تقف كوحدة سياسية اقتصادية     
من قبل، هادفة إىل استيعاب الكتلة الشرقية، ولسوف يحدث هذا جـالء        

  . وتأكيدا للتقسيم التقليدي بني الغرب والشرق
ألمم حمل األفراد أَِضف إىل هذا مولد االشتراكية اجلديدة حيث حتل ا

بني " معدمني" و"مالكني"وعندئذ لن يكون االستقطاب إىل . والطبقات
قد يبقى هذا االستقطاب . األغنياء يف أمة وتفاعلهم مع فقراء بلد آخر

 ولكن املواجهة النهائية ،الفاجع لسنوات معدودة قادمة خامدا كليال
  . الواسعة ال ميكن تفاديها

ننا ندخل اآلن إىل عصر جديد لعنـصرية        إن لدي خماوف عميقة من أ     
عاملية شاملة من أبشع نوع جتد دفعا مساعدا وحتريضا من قطاع يف القيادة    

" حلمي-بنيامني البيت "فلو أخذنا مأخذ اجلد كتاب      . السياسية الصهيونية 
 من تسلحهم إسرائيل وملاذا؟ ): أصدقاء إسرائيل (من جامعة حيفا، ومؤلف     

؛ ولو اعتربنا الشواهد الـيت سـاقها يف         )١٩٨٨توريس وشركاه، لندن    (
تشكيل جيد وحتديد دقيق لفلسفة السياسة الصهيونية حقيقيـة وأصـيلة           

  . لكانت نذير شر حقا الحتماالت السالم العاملي
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١٢٦ 

وتربز أمامنا هذه الصورة للدور الذي تلعبه وسوف تلعبه إسـرائيل يف            
  : ون العامليةئالش

  : ن جوريون األب املؤسس إلسرائيل قال دافيد ب١٩٥٧يف يناير * 
 واحٍد أفـضل    من وجهة نظر وجودنا وأمننا فإن صداقة قطر أورويب        "

   ).٧٥، ص١٩٧٦، Medziniمدزيين ( "كثريا من كل شعوب آسيا
إن اهتمام إسرائيل باستعادة تفوقها على العرب يتوافق مع اهلـدف           * 

  .٢٠٥ص. اإلمربياليةاألمريكي لوقف تدهور 
اإلسرائيلي الطويل الفـارع،    : ه اجلناح اليميين احلديث هو    إن ما حيب  * 

 ،، يقتل به ذوي البشرة الداكنـة      )Uzi( برشاش األوزي الشديد، املسلح   
وهذا مـا جعـل جنـراالت       . منتصرا على عنصرية قوى العامل الثالث     

الت الباراجواي وبرجيـاديرات األفريكـان حيبـون        نياألرجنتني وكولو 
  .٢١٨ص. اإلسرائيليني

الذي نشأ يف الواليـات     " فليسقط العامل الثالث  "إن الشعار اجلديد    * 
املتحدة منذ السبعينيات كان مرتبطا بإسرائيل، وكان أبطاله مـن أمثـال          

وجـني كـري    Daniel Patric Moynihamدانييل باتريك موينيهام ’
. يعتـربون إسـرائيل حليفـا ملـهما    ‘  Jean Kirkpatrickكباتريك 

  .٢٢٢ص
ـ فالدمي’كان *   زعـيم –‘  Vladimir Jabotinskyسكي ري جابوتن

 صـرحيا متامـا إزاء      -اجلناح اليميين الصهيوين قبل احلرب العاملية الثانية      
 وللحركة الصهيونية عـزم ال يهتـز        ،التحالف بني الصهيونية واإلمربيالية   

   .بيةولالحتفاظ بكل منطقة البحر املتوسط يف أيٍد أور
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١٢٧
 ألن ، كل نزاع بني الشرق والغرب   سنكون دائما يف جانب الغرب يف     "

الغرب ما برح ميثل تراثا أمسى من الشرق على مدى األلف سنة املاضـية              
 حملَِة هـذا     وحنن اليوم أبرز   ،بعد تدمري اخلالفة يف بغداد على يد املغول       

ضدنا  ال ميكن أبدا أن نساند احلركة العربية اليت تقف           .التراث املخلصني 
  ". اما بكل سيئة تصيب هذه احلركةاليوم، وحنن سعداء مت

  . ٢٢٧ص). ٧٧ -٧٥ ص١٩٨٤برنر،  (
  . إن فكرة التحرر لدى جمموعة العامل الثالث دد جوهر الصهيونية* 

كما أن مفهوم احلقوق اإلنسانية شديد اخلطورة على اجلهاز الـسياسي           
ه  إن ما نزل بالفلسطينيني من ظلٍم واضح وملفت للنظر حىت إن ،اإلسرائيلي

ال ميكن مناقشته عالنية، وكل مناقشة ملا تقوم به إسرائيل يف العامل الثالث             
 يسارعون  "اإلسرائيليون" .ال بد وأن يؤدي إىل دراسة حقوق الفلسطينيني       

إىل اام سائر العامل بالنفاق عندما تبحث مسائل احلقوق اإلنسانية والعدل           
  .٢٣٧-٦ص. وهم يف هذا مياثلون األفريكان البيض. الدويل
من مانيال بالفليبني إىل تيجوسيجالبا يف هندوراس إىل ونـدهوك يف           * 

ناميبيا ما برح املبعوثون اإلسرائيليون مشتبكني يف حرب مستمرة، وهـي           
وأي عدو حتاربه إسرائيل؟ إم سكان العامل الثالـث         . حرب عاملية حقا  

  .٢٤٣ص. لثورم باالنتصارالذين ال ميكن أن يسمح 
 العـامل العـريب     دام ما   فقط،لتكهنات طيبة بالنسبة إلسرائيل     تبدو ا * 

وأي تغري يف هذه الـصورة ينـذر        . وسائر العامل الثالث منقسما وضعيفا    
  .٢٤٧ص. بالشر
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١٢٨ 

إن الذي تصدره إسرائيل هو منطق املستبد، أَي رؤية العالَم مقيـدا            * 
سـلحة  وما يصدر ليس جمرد التكنولوجيـا واأل      . حتت السيطرة الناجحة  

  .٢٤٨ص. واخلربة، ليس جمرد املعرفة بل إطار فكري معني
ومن املأمول بقوة يف مواجهة صيحة احلرب الصهيونية هذه أن يتغلب           

 "Harkabiهـركَيب   "ويبـدو   . صوت القطاع املعتدل يف قيادة إسرائيل     
.  إسرائيل منوذجا مثاليا بني من ميكن وصفهم باالعتدال واملنطق يف كُتاب         

تهجن موقف صقور الصهاينة املتطرفني فحسب بـل ويعتـربه          فهو ال يس  
وال تلقـى هـذه     . بإخالص عمال انتحاريا ضد مصاحل الصهيونية نفسها      

 مشاركة بنفس القدر لـدى غـريه مـن          "هركَيب"اآلراء اليت يعرب عنها     
 وجهـة   "هركيب"وعلى سبيل املثال يتخذ     . املفكرين واملثقفني بني اليهود   

األرض يف  "ملية حنو نفس املشكلة وخصوصا اقتراحه       نظر أكثر واقعية وع   
  .  الذي يفتح سبيال لألمل لدى العرب"مقابل السالم

وإين أعتقد اعتقادا راسخا بأن التحامل، وأي جهد للتفرقة بني البـشر     
 ولكن عواقبه علـى     ،عند أي مستوى قد ينتج عائدا قصري األجل للبعض        

  . ينياملدى الطويل ستكون شرا حتما لكل املعن
ويف املشهد العاملي املعاصر ميلك اإلسالم رسالة إجيابية للغايـة، ودورا           

إن اإلسالم ليشجب احلقد العنصري والتباغض بني الطبقات        . مؤثرا ليؤديه 
 صـورة عمـل      بأية كما أن إثارة الفوضى واالضطراب    . بأشد العبارات 

  . واآليات القرآنية اليت سقناها آنفا قليل من كثري يف هذا املوضوع. ممقوت
 هي أنه نور اهللا الذي ال ينتمـي إىل          �إن الصفة املميزة لنيب اإلسالم      

  :يقول القرآن الكرمي. هو مشترك بني اجلميع وإمنا ،شرق أو غرب
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١٢٩
�     ثَلُ نِض مالْأَراِت واومالس ورن اللَّه       احبـا ِمـصكَاٍة ِفيهوِرِه كَِمـش

الِْمصباح ِفي زجاجٍة الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد ِمـن شـجرٍة            
              ـارن هسسمت لَم لَوِضيُء وا يهتيز كَادٍة يِبيلَا غَرٍة وِقيرٍة لَا شونتيكٍَة زاربم

واللَّه   يهِدي اللَّه ِلنوِرِه من يشاُء ويضِرب اللَّه الْأَمثَالَ ِللناس         نور علَى نورٍ  
ِليمٍء عي٣٦: النور (�ِبكُلِّ ش(.  

كما قدمه للدنيا بصفته رمحة ومنبع بركة للعامل أمجع ولكل بين البشر            
  : فقال
�الَِمنيةً ِللْعمحِإلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٨: األنبياء (�و(.  

وإنه لريوعين أن أرى كثريا من علماء الدين املسلمني املتمسكني بفكر           
 يقرون الـرأي    ،)ونالسلفي(القرون الوسطى املتخلفة الذين يسمون خطأ       

 مواجهة غري املسلمني جبهاد مـسلح، وأن        القائل بأنه جيب على املسلمني    
-واإلسالم  . يف اإلسالم تستمر احلرب معهم حىت تستأصلهم أو يدخلوا        

 ال عالقة لـه بتاتا ذا املفهوم الشائن الفاسـد          -كما يؤكد القرآن ايد   
السالم "لقد اقتبسنا آيات قرآنية عديدة حتت عنوان        . "اجلهاد املقدس "عن  

  . تكرارها هناإىل  فال حاجة "الديين
      مرة أخرى على أن اإلسـالم       اامسحوا يل أن أختتم هذا الباب مؤكد 

ؤيد ويقدم التدابري اليت تقرب بني بين البشر من خالل عمليـة سـلمية              ي
  . دف توطيد السالم العاملي وتوحيد اجلنس البشري

 فيكفـي أن تـستمعوا إىل       �وفيما يتعلق مبوقف نيب اإلسالم الكرمي       
وهي خطبته األخرية اليت ألقاها قبيل      ،  "خطبة الوداع "املقتطفات التالية من    

  :  أكرب حشد من البشر خطب فيهوفاته أمام
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أيها الناس، امسعوا قويل، فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا             "
  . ذا املوقف أبدا

أيها الناس، إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأمـوالكم إىل أن تلقـوا              
، وأنه ال جتوز )يعين من املرياث( إن اهللا قد أدى لكل ذي حق حقه       . ربكم

، )أي ال تقبل شهادة بوصية تضر بصاحل الوارث الـشرعي     (رث  وصية لوا 
، وللعاهر  )أي ينسب الطفل إىل رب البيت الذي يولد فيه        (الولد للفراش   

ومن ادعى إىل غري    ). أي من طعن يف أبوته أقيم عليه احلد الشرعي        (احلجر  
  . أبيه أو تولَّى غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

لكم عليهن  . ، وهلن عليكم حقا   اها الناس، فإن لكم على نسائكم حقً      أي
فـإن  ،  وعليهن أال يأتني بفاحشة مبينة    . أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه    

 نواستوصوا بالنساء خريا، فإ   . انتهني فلهن رزقهن وكسون باملعروف    
، عندكم عواٍن ال ميلكن ألنفسهن شيئا، وأنكم إمنا أخذمتوهن بأمانـة اهللا           

أوصيكم، وتواصوا فيما بيـنكم     : يعين( واستحللتم فروجهن بكلمات اهللا   
حبسن معاملة النساء، فقد تزوجتموهن أمانة من اهللا تعاىل، وحبسب شريعة           
اهللا، وجعلكم قوامني على رعايتهن، وهن ضعيفات ال يـستطعن محايـة            

  ). حقوقهن، فال ختونوا أمانة اهللا اليت وضعها يف أيديكم
 أَطِعموهم مما تأكلون واكـسوهم ممـا        ،س، أرقّاَءكم أرقاءكم  أيها النا 

وإن جاءوا بذنب ال تريدون أن تغفروه فبيعـوا عبـاد اهللا وال             . تلبسون
  .تعذبوهم

. تعلمن أن كل مسلم أخ للمـسلم      . أيها الناس، امسعوا قويل واعقلوه    
 فال حيل المرئ من أخيه إال ما أعطاه عـن طيـب             ،وأن املسلمني إخوة  
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الناس مجيعا سواء مهما اختلفت     . كلكم سواء .  فال تظلمن أنفسكم   ،نفس

ه وشبك أصابع يديه مع بعضها      يمث رفع يد   .أممهم أو قبائلكم أو أحسام    
ال فضل ألحد علـى     . الناس متساوون كتساوي أصابع اليدين    : وأضاف

  . كلكم إخوة. أحد
ريب علـى   ال فضل لع  . وإن أباكم لواحد  . أيها الناس، إن إهلكم لواحد    

وال فضل ألبيض علـى أسـود، وال        . أعجمي، وال ألعجمي على عريب    
  .إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم. ألسود على أبيض إال بالتقوى

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم       
إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأمـوالكم إىل أن          . هذا، يف شهركم هذا   

  . رمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذاتلقوا ربكم كح
الـصحاح  ( ."ٍع مبلٍَّغ أَوعى ِمن سامِ    بلِّغوا عين إىل أقصى األرض فرب     

الستة، تاريخ الطربي، السرية النبوية البن هـشام، تـاريخ اخلمـيس،             
  ). البيهقي

ره  ولكن جيدر بنا التنبه إىل ما ذك       ،إا خلطبة قوية بينة غنية عن التعليق      
وهذا يف احلقيقة داللة بينة على      .  من أننا أبناء ألب واحد     �النيب الكرمي   

أنه ال يسمح الختالف الديانات بتفتيت األخوة البشرية العاملية املنبثقة من           
  . أبوة واحدة



  



  

 )٣(@ @

ð…b–nÓüa@ïÇbànuüa@âý�Ûa@ @

  
  . مقدمة-١
  . رأمسالية واالشتراكية واإلسالم العدالة االقتصادية يف ظل كل من ال-٢
  .  اخلري يف السراء والضراء سبل اإلنفاق يف-٣
  .  اإلنفاق على الفقراء-٤
@.عرفان اجلميل والشكر عليه -٥ @
  .  ال جزاء على املعروف من البشر-٦
   ماذا يعطى للسائل؟ -٧
٨-وعالنيةا العطاء سر  .  
  .  املسئوليات االجتماعية-٩

  . إلسالم مثال من صدر ا-١٠
  . حدود ممتدة لإلنفاق-١١
   خدمة اآلخرين-١٢
  .  حترمي اخلمر وامليسر-١٣



  

  
  
  

  
 من وتثِْبيتا اللِّه مرضاِت ابِتغاء أَموالَهم ينِفقُونَ الَِّذين ومثَلُ����

ثَِل أَنفُِسِهمٍة كَمنٍة جوبا ِبرهاباِبلٌ أَصو تا فَآتأُكُلَه فَيفَِإن ِنِضع 
ا لَّمهِصباِبلٌ يفَطَلٌّ و اللّها ولُونَ ِبممعِصري تب����  

  .)٢٦٦: البقرة(
  
  

����نياِس زِللن باِت حوهالش اء ِمنسالن ِننيالْباِطِري والْقَنو 
 اِمواَألنع الْمسومِة والْخيِل والِْفضِة الذَّهِب ِمن الْمقَنطَرِة

  ����الْمآِب حسن ِعنده واللّه الدنيا الْحياِة متاع ذَِلك والْحرِث
  .)١٥: آل عمران(
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@òß†Ôß@ @
 االت اليت تتالقى عندها آفاق لإلسالم أيضا كلمة نصح فيما يتعلق با

ولو وضعت هذه التعاليم موضع التنفيذ فإا قادرة على      . اتمع واالقتصاد 
  . سقنا وشفقنا إىل سطوع نور غاية يف اجلمالتبديل غ

òí…b–nÓüa@òÛa†ÈÛa@@¿@ÝÃ@òî×a�‘üaë@òîÛb�cŠÛa@åß@Ý×
âý�⁄aë@ @

ومع أن حماوالت جرت الحتكار هذا      . العدالة االقتصادية شعار مجيل   
الشعار وحجبه عن اآلخرين إال أنه مشترك بني كل من اتمع الرأمسـايل             

واملذهب االجتمـاعي العلمـي يف املاديـة        ذي السوق االقتصادي احلر     
مـع تقـدمي    – جيب علـي     ولكن. اجلدلية؛ فكالمها يتحدث عن العدالة    

 أن أعرب عن خشييت من أن النظامني قد فشال يف حتقيـق            –االعتذار الالئق 
مبدأ العدالة االقتصادية الذهيب؛ وسنعرض الكثري من هذا        العدل التام حنو    

  . فيما بعد
املطلقة سيظل متفوقا وعبقا بـني مجيـع        سالمي للعدالة   إن املفهوم اإل  

لـيس ذلـك    . املبادئ األخرى، إنه يشمل كل جانب للتعليم اإلسالمي       
   . يتقدم خطوة أخرى إىل األمامفحسب، بل إن اإلسالم

يف االشتراكية العلمية هناك حماولة لتسوية أرض االقتصاد تسوية تامـة           
 وعند ري هذه األرض فإا تأخـذ        .حىت ال يبقى فيها ارتفاع أو اخنفاض      

فليس هناك أي مطالبة ممن ال ميلكون، أو أي         . نصيبها من املاء بالتساوي   
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ديد ملن ميلكون من جانب قطاعات اتمع األقل حظا عن طريق سلبهم            
  . اجلربي من فائض ثروم

ويف اتمع الرأمسايل يتحدثون عن الفرص املتكافئة، واملالعب املمهدة،         
وهكـذا  . ثر مما يتحدثون عن التوزيع املتساوي للثروة      ك أ ،القتصاد احلر وا

يكون هناك جمال دائم للمطالبة باحلقوق وخلق مجاعات الضغط كنقابات          
 اليت تسعى للحصول على أقـصى مـا يـستطاع مـن             ،العمال وغريها 

احلكومات أو من الرأمساليني اآلخرين من أجل املوظف والعامل اللـذين           
  .  إحساس دائم باحلرمانيعيشان حتت

ولو طُبقت االشتراكية العلمية بصورة مثالية ما كانت هناك حاجة ألي 
وإما أن يكون هذا اتمع غنيا مبا       . قطاع من اتمع يف أن يتقدم بطلبات      

فيه الكفاية لتوزيع الثروة القومية بالقسطاس طبقا للحاجات؛ أو أن يكون           
 فيبقى كل عضو يف اتمع مشاركا       ،مفقريا حبيث يعجز عن الوفاء حباجا     

 يؤول األمر إىل    ،ويف كال احلالني  . بنصيب من البؤس معادال لنصيب غريه     
  . جمتمع مل تعد للحاجات فيه دور ذو مغزى يؤدى

وال بد لقطاعـات    . والنظام الرأمسايل على اجلانب اآلخر له اجتاه طليب       
تعبري عن عـدم رضـاها،       من أن يعطى هلا احلق يف ال       ااتمع األقل حظً  

 ومن ثَم كانـت احلاجـة إىل تكـوين          ،وفرصة حرة كي يسمع صوا    
مجاعات الضغط، واإلضرابات، واملنازعات الصناعية، ووقف العمال، وما        

  . إىل ذلك
يسعى اإلسالم إىل خلق موقف عن طريق تذكري احلكومـات وأهـل            

. تصاديا عـادال  الثراء بأن مصلحتهم النهائية هي يف أن يؤسسوا نظاما اق         
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جيب أال ينكـر    . كما أنه حيثهم حثا متواصال كي يتنبهوا حلقوق اآلخرين        

مثل حرية املـرء يف     :  الضعفاء والفقراء حقوقهم االقتصادية األساسية     على
. اختيار مهنته، واملساواة يف إتاحة الفرص واملتطلبات األساسـية للحيـاة          

ية الكربى يف كـثري مـن       ولقد تسبب االفتقار إىل هذا املوقف ذي األمه       
       لذلك جند  .  للبقاء االشقاء واألمل واالضطراب يف تاريخ نضال البشرية طلب

فيجب . يف اإلسالم تأكيدا أكرب على العطاء أكثر من األخذ أو االحتفاظ          
على احلكومات واألثرياء أن يكونوا دائما متيقظني كيال يكـون هنـاك            

. ين األساسي يف احلياة الكرميـة      من احلق اإلنسا   ماقطاع من اتمع حمرو   
واحلكومة اإلسالمية احلقيقية هي اليت تشعر باحلاجات وتتخـذ التـدابري           
الالزمة للوفاء ا قبل أن يصبح الغم صراخا واحتجاجا، وقبل أن يتهـدد             

  . األمن والنظام جيب إزالة أسباب الغم والوفاء باحلاجات
سالم يشترك مع اتمع    ويف هذا الصدد، يبدو من حيث الظاهر أن اإل        

إن اإلسـالم   . االشتراكي يف صفته هذه، والواقع أن التشابه سطحي فقط        
 ولكنه ال يلجأ إىل وسائل اإلكراه نفسها اليت تـسنها           ،يتوصل إىل هدفه  

  . االشتراكية العلمية لتحقيق ذلك
ال يتيح يل الوقت أن أعرض أمامكم وصفا تفصيليا للكيفية اليت يسعى            

م لتحقيق هذا اهلدف السامي، ولكن بوسعنا أن نذكُر هنـا أن            ا اإلسال 
املدخل اإلسالمي إىل هذه املسألة ليس مدخال آليا أو عدمي احليـاة مثـل           

ويبقى النظام االجتماعي اإلسالمي على ارتبـاط       . الفلسفة اجلدلية املادية  
  . عميق بالقوانني الفطرية للنفس البشرية
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املـرء حلقوقـه    سالم جوا جيعل طلب      خيلق اإل  ،ومن بني أشياء أخرى   
ويسمو مستوى وعي املرء ملعاناة     . يتراجع أمام اعتبارات حقوق اآلخرين    

إخوانه يف اإلنسانية إىل درجة جتعل أعضاء اتمع يف جمموعه يهتمون مبا            
: جاء يف احلديث النبـوي    . عليهم للمجتمع أكثر مما يهتمون مبا هلم عنده       

ذا كان النيب األكرم يذكّر أتباعه مبثل قولـه         هك. أعِط األجري فوق حقه   
 اهللا حتت   هم إخوانكم، جعلهم  . أعط األجري أجره قبل أن جيف عرقه      : �

أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلـبس،             
إذا أتى أحدكم خادمه . وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم   

.  فليناوله أكلة أو أكلتني فإنه وِلي ِعالجـه        –سه معه فإن مل جيل  -بطعامه  
 أحد صحابته األجالء من عقاب اهللا تعاىل عندما آذى          �ولقد حذَّر النيب    

  . اعلم أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم: عامال حتت يده بقوله

@ÖbÐã⁄aÝj�@¿@õaŠšÛaë@õaŠ�Ûa@¿@�¨a@@ @
. مة اإلنسان يف كل مناحي احلياة     يؤكد اإلسالم بعبارات قوية على كرا     

وتقدم اآليات القرآنية التالية قانون األخالق فيما يتعلق حباجات الفقـري           
  : فاهللا تعاىل جيزل ثوابه هلؤالء. واحملتاج وكيف ميكن الوفاء ا

�نِفقُونَ الَِّذيناء ِفي يراء السرالضو الْكَاِظِمنيظَ ويالْغ  ـاِفنيالْعـنِ  وع 
  .)١٣٥: آل عمران (�الْمحِسِنني يِحب واللّه الناِس

@õaŠÔÐÛa@óÜÇ@ÖbÐã⁄a@ @
فهي من ناحية ثناء على اخلصال      : إن للصدقة عند الناس عموما جانبني     

املمتازة اليت يتمتع ا املعطي، وهي من الناحية األخرى صورة حمرجة إن            
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ولكن . ته حيط من مركزه   إن أخذ الصدقات يف ذا    . مل تكن خمزية ملتلقيها   

  . اإلسالم يطور هذا املفهوم وحيدث فيه ثورة
يف اآلية القرآنية التالية جند حتليال مبهرا لكون بعض الناس فقريا معدما            

  : والبعض اآلخر كثري املال
  .)٢٠: الذاريات (�والْمحروِم لِّلساِئِل حق أَمواِلِهم وِفي�

ء حق واجب للسائلني أي الشحاذين، وملن       أي أن جزًءا من ثروة هؤال     
  . ال يسألون، أي الفقراء

وهو ، وعموما فإن احللقة املفقودة عادة هي استخدام مدلول كلمة حق     
. مدلول ميأل جملدات عن موقف من يعطي الصدقات وموقف من يتلقاها          

د ال ب . يذكّر القرآن احملسن على الفقري أن ما يعطيه هو يف احلقيقة ليس له            
أن هناك خطأ كبريا يف اقتصاد يترك فيه الناس حمرومني أو جمربين علـى              

 -يف ظل نظام اقتصادي سليم    -ال ينبغي . االستجداء كي يستطيعوا العيش   
أن يوجد حمروم، أو توجد حاجة حقيقية ليستجدي أحد مـن أجـل أن             

  . يعيش
ورسالة القرآن إىل من يتلقى الصدقات تـذكّره أال داعـي للـشعور     

 ذلك ألن اهللا تعاىل قد أعطاه  ،حلرج من جانبه، أو ملعاناة أي عقدة نقص       با
حقا أساسيا يف العيش بكرامة وشرف؛ وكل ما يعطيه لك احملسن هو يف             

  .  وصل إىل يد احملسن على حنو ما،الواقع حقك
 ترون أن التعاليم اإلهلية تتعلق تعلقا مباشرا بالطبيعـة          ،وكما سبق بيانه  

مر يحتمل منه اإلخالل ذا التوازن يوضع لـه التـدابري           كل أ . اإلنسانية
  . التصحيحية للمحافظة عليه
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١٤٠ 

éîÜÇ@ŠØ’Ûaë@Ýîà¦a@æbÏŠÇ@ @
على ضوء ما قلناه آنفا هناك خطر حمتمل بالطبع من أن يكون بعـض              
الناس ناكرين جلميل احملسنني، وبدال من إبداء امتنـام ألي معـروف            

إننا ما أخذنا سوى حقنـا، ولـسنا    : قوليتلقونه قد ينتهي م احلال إىل       
وإذا وجد هذا امليل فيهم تشجيعا لكان ذلك        . المتنان حنو أحد  إىل ا حباجة  

ويتوجه القرآن الكـرمي إىل مـن       . على حساب السلوك وااملة واألدب    
يتلقى إحسانا، ويذكّره مرارا بواجب عرفان اجلميل والتعبري عن امتنانـه           

 كما يخرب املؤمن أن اهللا تعاىل ال حيـب جاحـد            .ألقل إحسان يقدم إليه   
  : الفضل، فيقول مثال

 تشكُروا وِإن الْكُفْر ِلِعباِدِه يرضى ولَا عنكُم غَِني اللَّه فَِإنَّ تكْفُروا ِإن�
هضري لَا لَكُمو ِزرةٌ تاِزرو رى ِوزرأُخ كُم ِإلَى ثُمبر كُمِجعرئُكُمفَ مبنا يِبم 
ملُونَ كُنتمعت هِإن ِليمور ِبذَاِت عد٨: الزمر (�الص(.  

إذا كفرمت النعمة والفضل، فإن اهللا تعاىل غين ولكنه ال يرضـى لكـم              
ولن حيمل أحد عن غريه محلـه،       . الكفر، ويرضى منكم الشكر واالمتنان    

وإنه ملطلع متامـا    . ومصريكم النهائي إىل ربكم فيخربكم بكل ما عملتم       
  . على كل ما جيول بأفكاركم

 على أمهية موقف الشكران ويذكِّر املؤمنني بأن من مل   �مث يؤكد النيب    
  . يشكر الناس مل يشكر اهللا

جحد معروف إخوانه من البشر،     من  ومضمون هذا القول النبوي أن      
يـد يف   فرسالة القرآن ا  . فإن اهللا تعاىل لن يتقبل منه الشكر إذا شكر له         

 رسـالة   ا ولكنـه  ،ثبط مواقف األدب واللياقة واالمتنان    تاآلية السابقة ال    
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١٤١
هادئة إىل من يتلقى معروفا أال يعاين من أي عقدة نقـص وأن كرامتـه               

والنتيجة أن التعبري عن الشكر ليس ضد كرامـة         . ستبقى مصانة ال تمس   
  . اإلنسان، بل إنه يسمو ا

ويعلمه أنـه   . ويقف منه موقفا خمتلفا متاما     اإلسالم إىل احملسن     فتويلت
. ملما يناقض الكرامة والتواضع أن يتقبل الشكر كما لو كان مستحقا لـه          

وهذا امليل موجود كجزء من السلوك املتحضر يف كل مكان من العـامل،             
ولكن مثة فرق جوهري بني هذا السلوك العاملي املتكلِّف وبـني تعـاليم             

 يعلم اإلسالم احملسن أن خيدم البشرية هلـدف         .اإلسالم عن السلوك النبيل   
أمسى وأنبل من جمرد إشباع حافز فطري، أو الكتساب مسعة طيبة علـى             

ال ينفك يذكِّره أن يفعـل اخلـري يف سـبيل اهللا تعـاىل              ، و أعمال اخلري 
  . والكتساب مرضاته ونيل فضله وحده

ج فإنه يف   ومن هذا يتبني أن املسلم الصادق احلق عندما يعطي شيئا حملتا          
احلقيقة ال يفعل ذلك من أجله ومن أجل أي إنسان آخر وإمنا إلرضـاء              

  . خالقه الذي أنعم عليه أصال بكل ما لديه
 فإن كل ما ينفقه على اآلخرين ما هو إال تعـبري            ،ويف ضوء هذا املبدأ   

وهلذا املوقف الـسامي    . عن امتنانه لربه وليس على سبيل اإلحسان ألحد       
وِممـا  �نية يف بداية القرآن تذكّر املـؤمنني بقاعـدة          جذوره يف آية قرآ   

  .)٤: البقرة (�رزقْناهم ينِفقُونَ
وإذن، عنـدما  . إم ينفقون يف سبيلنا من كل نعمة أنعمنا ا علـيهم   

يتحرج املؤمن الصادق من مساع عبارات االمتنان ال يكون ذلك نابعا من            
 أن املتلقي إذا كـان مـدينا         ولكنه يؤمن  ،جمرد التجمل وآداب السلوك   
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١٤٢ 

ويشعر املؤمنون الـصادقون    .  فهو مدين هللا تعاىل وحده وليس يل       ،ألحد
الذين يدركون حقا معىن اإلميان بشعور احلرج الشديد عندما يرد علـى            

  : يصف القرآن هؤالء يف قوله. صنائعهم بالشكر
 نطِْعمكُـم  ِإنما* وأَِسريا اويِتيم ِمسِكينا حبِه علَى الطَّعام ويطِْعمونَ�
  .)١٠-٩: اإلنسان (�شكُورا ولَا جزاء ِمنكُم نِريد لَا اللَِّه ِلوجِه

إن جمرد تقدمي الطعام للناس ليس كافيا، ولكن أطِعمهم وأنت تعرف معىن            
  . اجلوع واملعاناة وتشاركهم أملهم ال تبتغي مكافأة أو شكراً يف مقابل ذلك

لو علِّم املؤمنون أن يبـدوا موقفـا        . ل يف هذه اآلية يبهر النظر     واجلما
 ال، شكرا، فـنحن    : عندما نقول .  لكان فيه خطر النفاق    اسطحيا متواضع

يف الواقع مدركون أن قولنا هذا سوف يرفـع شـأننا يف نظـر متلقـي       
إا تذكر احملسن بأنه ال     . وتعاليم اإلسالم أمسى من ذلك بكثري     . املعروف

ع بيع بضاعته مرتني لعميلني خمتلفني؛ عمل اخلري إما أن يكون ابتغاء            يستطي
وطبقا ملضمون هـذه    . مرضاة اهللا تعاىل أو الكتساب احلظوة عند الناس       

  . اآلية الكرمية ال يستطيع املرء أن جيمع بني املقصدين يف وقت واحد
ففـي  عندما يقول العبد املهذَّب للمحتاج أنه يريد حقا وجه اهللا تعاىل            

هذا تذكري له أن اهللا هو احملسن احلقيقي وهذا يزيل أي عقدة نقص قـد               
  . تتولد يف نفسه

@ÒëŠÈ½a@óÜÇ@õaŒu@üŠ’jÛa@åß@ 

يف نظر اإلسالم ينبغي أال تكون معاملة الناس بلطـف وأدب عـادةً             
ظاهرية مكتسبة من قيم حضارية، وإمنا جيب أن تكون جذورها ضاربة يف            
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١٤٣
وينبغي إعطاء الصدقات للمحتـاجني دون أن       . تعاىلأعماق اإلميان باهللا    

  : يقول اهللا تعاىل. يكون هناك أي دافع للحصول منهم على مقابل هلا
�كِْثرتست ننملَا ت٧: املدثر (�و(.  

  . ال تصنع املعروف لتطلب به معروفا أعظم
أحد أن تنساها كما لـو مل       إىل  يريدك اإلسالم إذا ما أسديت حسنة       

إن الفرح بفعل احلسنات واإلكثار من ذكر األفضال عمـلٌ          . طحتدث ق 
وعلى العكس من ذلك فإن املؤمن الـصادق يتـصرف          . قاتل مدمر هلا  

 وهي تعرض مقارنة شاملة بـني       ،حبسب قول اهللا تعاىل يف اآليات التالية      
  . املسلك الصحيح وغري الصحيح

 سبع أَنبتت حبٍة كَمثَِل اللِّه يِلسِب ِفي أَموالَهم ينِفقُونَ الَِّذين مثَلُ�
 * عِليم واِسع واللّه يشاء ِلمن يضاِعف واللّه حبٍة مئَةُ سنبلٍَة كُلِّ ِفي سناِبلَ
نِفقُونَ الَِّذيني مالَهوِبيِل ِفي أَماللِّه س ونَ الَ ثُمِبعتا يا أَنفَقُواُ منالَ مذًىأَ و 
ملَّه مهرأَج ِعند ِهمبالَ رو فوخ ِهملَيالَ عو مونَ هنزحلٌ  *يقَو وفرعم 

 آمنواْ الَِّذين أَيها يا*  حِليم غَِني واللّه أَذًى يتبعهآ صدقٍَة من خير ومغِفرةٌ
 يؤِمن والَ الناِس ِرئَاء مالَه ينِفق كَالَِّذي واألذَى ِبالْمن صدقَاِتكُم تبِطلُواْ الَ

 فَتركَه واِبلٌ فَأَصابه تراب علَيِه صفْواٍن كَمثَِل فَمثَلُه اآلِخِر والْيوِم ِباللِّه
 �الْكَاِفِرين ومالْقَ يهِدي الَ واللّه كَسبواْ مما شيٍء علَى يقِْدرونَ الَّ صلْدا

  .)٢٦٥-٢٦٢: البقرة(
فاإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل كحبة قمح مثال أنبتـت سـبع سـنابل،              

 واهللا  ،ومحلت كل واحدة منها مائة حبة وبذلك زادت احلبة سبعمائة مرة          
. تعاىل يزيد اجلزاء أكثر من ذلك ألنه واسع العطاء عليم بالنوايا واألهداف      
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١٤٤ 

يرة أو جرح ملشاعر احملتاج صارت عمال باطال؛        والصدقة إذا صاحبها معا   
 كـذلك   ،وأفضل منها عند اهللا تعاىل أن يقول كلمة طيبة واعتذارا رقيقا          

ومن ينفق يف سبيل اهللا تعاىل دون معايرة أو جرح ملشاعر احملتاج فـأجره              
والكلمة الطيبة مع االعتذار الرقيق     . عند اهللا، ولن يقع يف خوف أو حزن       

. عاىل من الصدقة املصحوبة باألذى ألن اهللا تعاىل غين حليم         خري عند اهللا ت   
 وتكون نفقة للتظاهر أمـام      ،إن املن واألذى يبطل أثر الصدقات ونفعها      

الناس، ال يبعث عليها إميان، مثلها كمثل صخرة عليها تراب فهطل عليها            
وهؤالء الناس لن يضمنوا شـيئا      . املطر وتركها ملساء صلبة ال تنبت خريا      

  . واهللا ال يهدي املرائني الكافرين. كسبوامما 

_Ýöb�ÜÛ@óĐÈŽí@a‡bß@ @
  : ويقول اهللا تعاىل

  .)١١: الضحى (�تنهر فَلَا الساِئلَ وأَما�
  . ال جيوز أن تعنف من يطلب املساعدة منك

ومع . ينبغي معاملة الشحاذين باحترام، فال تتحدث إىل شحاذ خبشونة        
حق السائل مكفول ملن كان يف حاجة ملحة        أن الشحاذة مستنكرة إال أن      

 إىل  وال يسمح ألحد أن جيرح كرامة أولئك الـذين اضـطروا            . شديدة
ويف أيام اإلسالم املبكرة، رغم أن كرامة الفرد كانت حمفوظـة           . لسؤالا

 إال أن اتمع يف عمومه فهم جيدا أن االمتنـاع عـن             ،وإن كان سائال  
 على هـذه املـسألة      �ركز النيب   ولقد  . االستجداء خري على أي حال    

 يعين أن اليد املعطية خري من اليـد         .اليد العليا خري من اليد السفلى     : وقال
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١٤٥
ونتيجة لذلك فضل عدد من املسلمني املوت يف عوز على املسألة           . اآلخذة

  . من أجل العيش
وتوفريا حلاجات هؤالء يذكِّر القرآن الكرمي جمتمع املسلمني عموما أن          

ينهم أناسا وقفوا حيام للعمل يف سبيل اهللا وليس هلم خمرج من هناك من ب  
  : حالة الفقر اليت يعيشون فيها فيقول

 اَألرِض ِفي ضربا يستِطيعونَ الَ اللِّه سِبيِل ِفي أُحِصرواْ الَِّذين ِللْفُقَراء�
مهبسحاِهلُ ياء الْجأَغِْني فُِّف ِمنعم التِرفُهعِب تماهأَلُونَ الَ ِسيمسي  ـاسالن 

  .)٢٧٤: البقرة (�عِليم ِبِه اللّه فَِإنَّ خيٍر ِمن تنِفقُواْ وما ِإلْحافًا
فالصدقات هلؤالء الفقراء الذين احتجزهم السعي يف سـبيل اهللا فـال            

 ويتعففون عن السؤال فيحسبهم من جيهل       ،يستطيعون احلركة طلبا للرزق   
  .  ولكن أمارات الفقر بادية على حاهلم،اءحقيقتهم أغني

  : ويتضح هذا املبدأ من اآلية التالية
 الْقُربى وِلِذي وِللرسوِل فَِللَِّه الْقُرى أَهِل ِمن رسوِلِه علَى اللَّه أَفَاء ما�

 وما ِمنكُم الْأَغِْنياء بين دولَةً يكُونَ لَا كَي السِبيِل وابِن والْمساِكِني والْيتامى
اكُمولُ آتسالر ذُوها فَخمو اكُمهن هنوا عهقُوا فَانتاتو ِإنَّ اللَّه اللَّه  ـِديدش 

  .)٨: احلشر (�الِْعقَاب
جيب أن يوزع ما ينعم اهللا به على رسوله من الغنائم اليت تقع يف يـده                

  . هبدون قتال على مصارفها املذكورة هذ
  : هذا املبدأ يف حديث له�ويذكر رسول اهللا 
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١٤٦ 

اليد العليا خري مـن اليـد       :  أنه قال  �عن حكيم بن حزام عن النيب       
ومن يـستعفف   .  غنى وخري الصدقة عن ظهر   . وابدأ مبن تعول  . السفلى
  .ومن يستغن يغنه اهللا. يعفه اهللا

الصدقة وابدأ العطاء مبن تعول، وخري      . فمعطي الصدقة خري ممن يتلقاها    
ومن .  أي ماٍل فائض بعد النفقات الضرورية      ،ما أعطيت من فضل مالك    

ولكي تكون يـدك    . ميتنع عن السؤال وتعفف فسوف يعطيه اهللا ما يغنيه        
 أنفق وأعط الصدقات وانفع اآلخرين ال أن تأخـذ          .هي العليا يف اخلدمة   

  . منهم الصدقة واملعروف

_pbÓ†–Ûa@¿@óĐÈŽí@a‡bß@ @
طريقة اليت تقدم ا الصدقات فإن نوعية ما يعطى هـام           باإلضافة إىل ال  

إذا أعطيت شيئا تستحيي من أن تأخذه فإنّ هذا الذي أعطيته خيرج            . أيضا
من تعريف الصدقة عند القرآن الكرمي؛ بل هو مبثابة شيء رميت بـه إىل              

  :  يقول اهللا تعاىل،سلة املهمالت
 لَكُم أَخرجنا وِمما كَسبتم ما طَيباِت ِمن أَنِفقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�

نِض مالَ اَألرواْ ومميِبيثَ تالْخ هنِفقُونَ ِمنم تتلَسواْ أَن ِإالَّ ِبآِخِذيِه وِمضغت 
  .)٢٦٨: البقرة (�حِميد غَِني اللّه أَنَّ واعلَمواْ ِفيِه

يت تكسبوا أو حتصلون عليها مما أخرجه     فاإلنفاق يكون من الطيبات ال    
 وال تتعمدوا إنفاق الشيء اخلبيث الذي تأنفون من أخـذه إال            ،اهللا لكم 

  . وتذكروا أن من تنفقون يف سبيله غين محيد. حبرج شديد
  : ويقول تعاىل
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١٤٧
: احلـج  (�ِمنكُم التقْوى ينالُه ولَِكن ِدماؤها ولَا لُحومها اللَّه ينالَ لَن�
٣٨(.  

 ولكن تقواكم هي اليت تصل   ،ال يصل شيء من األضاحي إىل اهللا تعاىل       
  . إليه

õbĐÈÛaĆŠ�@aòîãýÇë@@ @
  : يقول اهللا تعاىل. خيري اإلسالم بني النفقة عالنية أو سرا

ـ  وما يعلَمه اللّه فَِإنَّ نذٍْر من نذَرتم أَو نفَقٍَة من أَنفَقْتم وما�  اِلِمنيِللظَّ
اٍر ِمنواْ ِإن * أَنصدبقَاِت تدا الصفَِنِعم ِإن ِهيا وفُوهخا توهتؤتاء  والْفُقَـر 
وفَه ريخ لُّكُم كَفِّرينكُم ون عم ئَاِتكُميس اللّها ولُونَ ِبممعت ِبريالبقرة (�خ :

٢٧٢-٢٧١(.  
 خري   هي الصدقة العلنية .  نفقة أو نذر   اهللا تعاىل مطلع على أعمالكم من     

  . حقا، ولكن الصدقة املستترة إىل من يستحقها أفضل لكم

òîÇbànuüa@pbîÛì÷�½a@ @
شعور عال  هل السلطة   أليف اإلسالم، يعترب من األمهية مبكان أن يكون         

  . بالشعب إىل درجة ال يكون معها حاجة إىل تكوين مجاعات ضغط
ن احلاكم مسئول وحماسب أمام اهللا تعـاىل        ويتكرر يف القرآن الكرمي أ    
كلكم راٍع  : �كما نقرأ يف حديث النيب      . عن حال رعيته ومن يف أمانته     

  .وكلكم مسئول عن رعيته
. فاحلاكم كراعي األغنام مؤمتن على رعايتها ولسوف يـسأل عنـها          

ـ             ون ئويعدد هذا احلديث العالقات اليت ميكن أن يكون املرء فيها متوليا ش
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السيد مع اخلدم، وربة البيت مع األسرة، ورب البيت         :  مثال ،ينأناس آخر 
 مع � ويكرر النيب ،مع أهل بيته، وصاحب العمل مع عماله وما إىل ذلك    

  .  رعيتهوهو مسئول عن: كل عالقة قوله

@âý�⁄a@‰†•@åß@Þbrß@ @
كان من عادة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يـسري متنكـرا يف               

وذات ليلة، كـان يعـس يف       .  أحوال رعيته بنفسه   طرقات املدينة ليتفقد  
وملا دنا وجد   . ناحية من املدينة فسمع بكاء أطفال ينبعث من أحد البيوت         
فلمـا حيـا    . ثالثة أطفال جيلسون مع أمهم حول نار عليها قدر يغلـي          

إن أطفايل جوعى، وليس عنـدي  : واستفسر عن سبب بكائهم قالت األم 
 ء وحصوات يف القـدر لعلـهم يهـدأون        ما أطعمهم، ولذلك أعللهم مبا    

  .  وهذا ما ترىوينامون
أسرع سيدنا عمر يف أمل عميق وكرب شديد إىل بيت املال، وأحضر            
قدرا من الطحني والدهن واللحم والتمر، ووضع اجلميع يف كيس، وطلب           

ملـاذا ال   : وقال الغالم مندهـشا   . من غالمه أن يعينه ليحمله على ظهره      
ال شك أنك قـادر علـى أن        : أجاب أمري املؤمنني  تدعين أمحلها عنك؟ ف   

  حتمله، ولكن من سيحمل عين وزري يوم القيامة؟ 
 اخلادم لن يقدر على أن جييب عن سيدنا عمر يـوم القيامـة              أراد أنّ 

ولعل ذلك كان نوعا مـن      . فعليه أن يؤديها بنفسه   : كيف أدى مسئولياته  
عن هذه املرأة الفقرية     شعر مبسئوليته    –رضي اهللا عنه  – ألنه   ،عقاب النفس 
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ولعله يف احلقيقة شعر بأن املدينة كلـها        . وأطفاهلا الذين شاهدهم بنفسه   

  . وليته وحده، وأا أمانة ال بد أن يؤديها بنفسهئون أهلها مسئوش
ال ميكن لكل رئيس حكومة أن يفعل بيده ما فعله سيدنا عمر، ولكنه             

هذه هي الروح الـيت ينبغـي       . الروح واملوقف العمري يبقيان مثال رائعا     
إذا أصـبحت احلكومـات     . اتباعها يف اتمعات احلديثة يف كل مكان      

حساسة لقضايا الشعب ومعاناته، فإن املسئولني فيها سوف يضطرون إىل          
اختاذ اخلطوات العالجية ليس بسبب متطلبات اخلوف وإمنا بـدافع مـن            

ه ومـشاعر  صوت ضمريهم قبل أن خترج أصوات الشعب معربة عن آالم        
  . حرمانه

…ë†yñ†n¾@@ÛÖbÐãfi@ @
ميد القرآن الكرمي حدود ما ميكن إنفاقه يف سبيل اهللا إىل أبعاد شاسعة،             

  : جتد له نظريا يف كتاب غريهوتتردد هذه العبارة فيه مبا ال 
  .)٤: البقرة (�ينِفقُونَ رزقْناهم وِمما�

  . ما أنعمنا عليهم بهفاملؤمنون الصادقون ينفقون يف سبيلنا من كل 
 وطبعا كـل    ،وهذا اإلنفاق يشمل كل امللكات واملواهب والقدرات      

كما تشمل أيضا القيم مثل الكرامة . املمتلكات املادية والعالقات والروابط 
ال خيرج شيء عن نطـاق      : وموجز القول . والسالم والدعة وما إىل ذلك    

  . �رزقْناهم وِمما�هذا التعبري الشامل 
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جيعل هذا التوجيه القرآين يف متناول كـل        " ِمن"العجيب أن حرف    و
ليس املراد أن ينفق اإلنسان كل رزقه، أو جزءا حمـدودا منـه يف      . إنسان

  . إمنا املطلوب أن ينفق شيئا من كل ما أنعم اهللا عليه. سبيل اهللا تعاىل
لى وجمال ِمن متغري إىل حد أن الفقراء الضعفاء الذين ال جيدون قدرة ع            

   أن يشاركوا على األقـل بقـدر مـا          االتضحيات اجلسمية بوسعهم أيض 
 اهذا هو جو اخلدمة االجتماعية اليت يـسعى اإلسـالم جاهـد          . يطيقون
 يتعلـق   ا إىل السلوك االجتماعي لإلنسان وجزئي     اإنه ينتمي جزئي  . لتنميته

 .بأنشطته االقتصادية
متالك، وال يهتم إال مبا     ويف نظام اقتصادي يتجه فيه اتمع كله إىل اال        

 يكون رسم خط فاصل بني ما هو إنصاف وما هو جـور             .يستطيع أخذه 
اأمر وغري عملي  ا صعب  . تمع على حدود       ااألكثر ترجيحأن يعتدي هذا ا 

  . من أن يبقى يف حدودهااآلخرين بدلً
 ويربى على العطـاء     ا فإن اتمع الذي يذكّر دائم     ،ويف اجلانب املقابل  

 ال بد أن يكون األبعد عن اغتصاب حقوق         ،خرين أكثر مما يستحقون   لآل
  .يصعب تصور أن االستغالل يزدهر يف مثل هذا املناخ. اآلخرين

åíŠ�Ła@òß†�@@ @
واملبدأ الذي يقوم عليه املفهوم اإلسالمي للخدمة جنده يف آية قرآنيـة            

  : تعرضه جبمال ومشول فتقول،واحدة
�مكُنت ريٍة خأُ أُمتِرجاِس خونَ ِللنرأْموِف ترعنَ ِبالْموهنتِن ونكَِر عالْم 

  .)١١١: آل عمران (�ِباللِّه وتؤِمنونَ
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 ا أنتم خري أمة أقيمت خلري البشرية ألنكم خلقتم لتأمرو         ،يا أمة اإلسالم  

وستظلون خري األمم مـا دامـت       . وتؤمنوا باهللا . وتنهوا عن الشر   باخلري
وإذا قصرمت يف خدمة اآلخرين فلن يكون لكم        . تتجه حنو اخلدمة  أذهانكم  

  .حق التفاخر بتفوق اإلسالم وأمة اإلسالم

à¨a@áíŠ¤Š@‰bàÔÛaë@@ @
. عندما يدور احلديث عن اإلدمان يتجه الفكر عادة حنو املخـدرات          

أِشري هنا إىل   . وهناك مدلول آخر لإلدمان قلّما يذكَر مع كلمة اإلدمان        
وأخص منها شراب اخلمر ولعب     _ تمعات من أساليب املتعة   ما تعتربه ا  

 .اليت ال تساعد على سالم اتمع وصاحله_ امليسر
وهناك بعـض   . لقد نظّم القمار يف كل البالد املتقدمة من هذا العامل         

بالد العامل الثالث حيث مل يتم تنظيم القمار فيها على نطاق واسع، ومع             
وشرب . لة لتزجية الوقت لفترة قصرية    ذلك جتده يف كل مستوى كوسي     

  . اخلمور هو اإلدمان الثاين الذي سقطت فيه جمتمعات العامل
  : وحيرم القرآن الكرمي كلا من امليسر واخلمر يف قوله

 ِرجس واَألزالَم واَألنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
نِل ممطَاِن عيالش وهِنبتفَاج لَّكُمونَ لَعفِْلحا * تمِإن ِريدطَانُ  ييأَن الـش 

وِقعي كُمنيةَ باوداء الْعضغالْبِر ِفي ومِسِر الْخيالْمو كُمدصين وِذكْـرِ  ع 
  .)٩٢ و٩١:املائدة (�منتهونَ أَنتم فَهلْ الصالَِة وعِن اللِّه

فاخلمر وكافة ألعاب احلظ واألصنام دنس من عمل الشيطان، جيـب           
يريد الـشيطان أن يـزرع   . عليكم جتنبها مجيعا كي تفلحوا يف حياتكم      
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بينكم العداوة والكراهية عن طريق اخلمر وامليسر، ويريد أن يصدكم عن 
  فهالّ انتهيتم عن كل ذلك؟ . ذكر اهللا والصالة

وكلتـا العـادتني    .  أم اخلبائـث    على اخلمـر   �ولقد أطلق النيب    
ال يندمج الشرق والغـرب     . املستحكمتني منتشرتان على مستوى العامل    

من الناحية السياسية أبدا، ولعل اجلميع شرقا وغربا، مشاال وجنوبا قـد            
  . التقوا يف ميلهم املتزايد حنو اخلمر وامليسر

خلمـر  وما ينفق على ا   . اخلمر وامليسر كالمها شر اجتماعي اقتصادي     
يف يوم واحد يف بريطانيا مثال، يكفي أسابيع كثرية إلطعـام اجلمـوع             
الفقرية اليت ضربتها ااعة يف أفريقيا ويف قارات أخرى، ومع ذلك فإن            
شرب اخلمر يف معظم البالد اجلائعة من أفريقيا وغريها ال يعتـرب مـن              

يقدرون على  الكماليات اليت ال يطيقوا، ورغم أن املاليني يف أفريقيا ال           
تزويد أنفسهم بضروريات احلياة األساسية وتكاليف تعلـيم أطفـاهلم،          

ويف جنوب اهلنـد الفقـري      . فإم جيدون طريقهم إىل احتساء الكحول     
حيث ال جيدون مخرا من إنتاج املصانع فإم حيتسون مخرا حمليا كبديل            

  . مل يستطع الفقر أن حيد من انتشار أم اخلبائث إىل أي حد. هلا
وإذا ارتفع الدخل العام ارتفع معه اإلنفاق على اخلمـر، ويبـدو أن             

  . أحدا ال يهتم ذه املسألة إال إذا أصبح أحد سكريا مدمنا
وقد يتعجب املرء ملاذا يعامل اخلمر وامليسر على أما من مـشاكل            

احلـق أن اخلمـر     ! العامل املعاصر مع أما قدميان ِقدم تاريخ اإلنسان؟       
ر كانا موجودين يف كل عصر ويف كل مكان من العامل، وألما            وامليس

بطبيعتهما ليس هلما عمر حمدود فمن املمكن اعتبارمها مـشكليت كـل            
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ومن الناحية االقتصادية يكون االعتراض على امليسر أكثر منـه          . عصر

على اخلمر، ألن النقود يف امليسر تتداوهلا األيدي دون أن تدفع عجلـة             
ما مثلما جيري يف أسواق املال حيث تتـداول النقـود يف            االقتصاد، متا 

ويف امليسر تنتقل النقود من يد إىل أخرى        . مقابل نقود دون تبادل بضائع    
ومع أن هناك هدفا    . وال تشارك يف عملية تطور االقتصاد وإنتاج الثروة       

  . اقتصاديا يتحقق يف أسواق املال، فال يكاد يوجد هدف يف القمار
ي وجتاري حر ال يتنقل املال بني األيدي دون خدمة          ويف حميط صناع  

وتبادل القيمة يف اال التجاري والـصناعي       . اقتصادية يف صورة مادية   
نافع لكل األطراف، ففي أكثر األحوال ال يتصور أن معظـم التجـار             
يعانون اخلسارة يف أغلب األحايني، بينما القاعدة أن أغلبية املقـامرين           

فمثال، قليل من الكازينوهات تعلـن      . معظم الوقت يقعون يف اخلسارة    
. إفالسها، ولكي يربح عدد قليل ال بد أن يعاين مئات األلوف اخلسائر           

وكل ما خيرجون به يف مقابل نقودهم اليت خيسروا هو تلـك اإلثـارة       
بعدها يبـدأون   . إىل أن يدركوا أخريا أم قد خسروا رهام       .. والتهيج

مع فرصة ضئيلة لتعويض خسارم إىل أن يـصل         يف املراهنة مرة أخرى     
التوتر والضغط إىل ما وراء متعة اإلثارة اليت يتلقوا يف هذه الـصفقة،             
عندها ال يبقى األمل وحرقة القلب مسألة شخصية للفرد وحده، وإمنـا            

ويف القطاعات الفقرية من    . تلقي بظالهلا الكئيبة على العالقات األسرية     
  . حلاجات اليومية ألعضاء األسرة على مذبح املقامرةاتمع يضحى با
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وعندما حيرم القرآن الكرمي اخلمر وامليسر، يعترف أن هناك منفعـة           
جزئية لبعض الناس، ولكن ال شك أبدا يف أن ضررمها يفوق أي نفـع              

  : منهما
�كأَلُونسِن يِر عمِسِر الْخيالْما قُلْ وِفيِهم ِإثْم كَِبري مواِفعاِس نِللن 

 يبين كَذَِلك الْعفْو قُِل ينِفقُونَ ماذَا ويسأَلُونك نفِْعِهما ِمن أَكْبر وِإثْمهمآ
اللّه اِت لَكُماآلي لَّكُمون لَعفَكَّرت٢٢٠: البقرة (�ت.(  

نعم هناك قليل من املنفعة لبعض الناس، ولكن ضررمها أكرب كثريا من         
وتفكروا يف . أنِفقوا مما فاض عن حاجتكم  . ويسألون ماذا ينفقون  . هانفع

  . آيات اهللا اليت يوضحها لكم
وقد يحتج بأن املسرة اليت حيصل عليها املرء بنقوده ال م أحدا آخر؛         

ال حق للمجتمع للتـدخل يف      . فدعوا كل إنسان ميتع نفسه كما يشاء      
  . فق ماله الذي اكتسبهحرية اإلنسان إىل حد أن يقولوا له أين ين

ولكن ينبغي أال يغيب عن البال أن معظم تعاليم الدين هي على سبيل            
فليس يف تعاليم الديانات أية تدابري عقابية دنيوية إال         . املوعظة والتحذير 

إذا ارتكبت جرائم معينة ضد اآلخرين، جرائم معروفة حىت من وجهـة            
غش واإلفساد واغتصاب حقوق النظر غري الدينية، منها القتل والسرقة وال

  . الغري
ولكن هناك جرائم اجتماعية أخرى تعترب يف نظـر الـدين سـامة             
للمجتمع يف جمموعه وال يتلقى عقاا الفرد وإمنا يعاين منها اتمع كله؛            

  . ويصدر احلكم بناء على القوانني االجتماعية األبعد مدى
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ال ليصبح اماكًـا    وال حيتاج تعاطي اخلمور ولعب امليسر وقتا طوي       

  . زائدا من اتمع ككل، وليس مثة مفاجأة يف ذلك
مث إن مثل هذه اتمعات تصبح أكثر تكلفة ونفقة، ويسترتف جانب           

وتسري اجلرمية  . كبري من الثروة القومية، ويزداد اإلحباط يف مثل هذا اجلو         
 تصيب ومن نواجتها تفاقم البؤس واملآسي اليت . يدا بيد مع اخلمر والقمار    

وكم من بيت، وكم من زواج      . بيوتا كثرية بعد أن يتحطم سالم األسرة      
  . اار بسبب اخلمر وامليسر

وهلما عواقب اجتماعية واقتصادية خطـرية أشـارت إليهـا جملـة            
)Scientific American (  فباإلضافة إىل العنف داخل البيوت هنـاك

ـ         سبب انعـدام   إيذاء األطفال، وزىن األقارب واالغتصاب، كل ذلك ب
  . الوازع بتأثري الكحول

pbîÏìÛa@pbîöb–yg@ @
  .  سنوات نقص يف العمر املتوقع للمدمنني١٠ -
 زيادة معدل الوفيات بني الرجال إىل الضعف، وبـني النـساء إىل             -

  . ضعفنيال
  .  زيادة نسبة االنتحار يف مدمين الكحول ستة أضعاف-
 املؤدية للموت يف     الكحول سبب رئيسي يف األسباب األربعة األوىل       -

احلوادث  والقتل واالنتحار وتـشمع      :  وهي ٤٤ إىل   ٢٥الرجال بني سن    
  ). التشمع مرض يصيب الكبد بسبب اخلمر( الكبد
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@òíìä�@Šöb��@ @
    دوالرمليار ١٤,٩    فقد يف اإلنتاج-
  مليار دوالر ٨,٣      نفقات صحية-
   دوالرمليار ٤,٧    خسائر حوادث-
   دوالر مليار ٠,٣     خسائر حريق-
   دوالرمليار ١,٥  خسائر جرائم عنف-
   دوالرمليار ١,٩     خسائر اتمع-

------------------------  
   دوالرمليار ٣١,٦     اموع الكلي-

يف معظم جمتمعات العامل يعد اخلمر وامليسر واملوسيقى والرقص وغريها          
يئـة، وتعتـرب مـن      من وسائل املتعة على العموم من االهتمامـات الرب        

ومع أن األسلوب خيتلف من جمتمع آلخر       . األساسيات يف ثقافات خمتلفة   
وباسـتثناء النحـت    . فإن السمات األساسية تبقى كما هي بدون تغيري       

 مل تعد معظم االهتمامات السابقة مالمح بريئة يف ثقافة          ،والرسم وما أشبه  
مل يعـد   . مع وينكسر اتمع، وإمنا أصبحت عبثا جمهدا ينوء به ظهر ات        

 تمع متحكموقد أخذت اخلمـر والقمـار واملوسـيقى        .  يف اجتاهاته  اا
ولن تلبـث   . والرقص وملحقاا تلقى اهتماما متزايدا من اتمع ال يتغري        

  . خطى الشباب إليها حىت تتحول إىل عدو سريع
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وبالنظر إىل مثل هذه اتمعات قد يعتقد املرء أن اجلـري وراء املتـع              

لباطلة واالستسالم الكلي للرغبات احلسية هو اهلدف احلقيقي من خلـق           ا
  .وليس احلال هكذا يف اإلسالم. اإلنسان
 لِّأُوِلي آلياٍت والنهاِر اللَّيِل واخِتالَِف واَألرِض السماواِت خلِْق ِفي ِإنَّ�

 ِفي ويتفَكَّرونَ جنوِبِهم وعلَى داوقُعو ِقياما اللّه يذْكُرونَ الَِّذين * األلْباِب
 عذَاب فَِقنا سبحانك باِطالً هذا خلَقْت ما ربنا واَألرِض السماواِت خلِْق
  ). ١٩٢ -١٩١: آل عمران (�النار

هذا اإلعالن ينسبه القرآن الكرمي إىل أهل العقل واحلكمة من عباد اهللا            
مث إذا م يهتفون من أعماقهم أن       ..  لغز اخللق واحلياة   الذين يتفكرون يف  

  . الغرض من اخللق مل يكن باطال
ولعل هذه اآليات القرآنية تذكرنا بصيحة عظيمة تعبريا عن البهجـة           

  !لقد وجدا! يوريكا: يدسمخعندما هتف أر
عند القرآن احلكيم خلـق اإلنـسان       .  مناخان خمتلفان متاما   اهناك إذً 
وعن هـذا   .  أال وهو اتباع الطريق املوصل إىل اخلالق       ،ف نبيل لتحقيق هد 

  : املعىن العريض للعبادة قال القرآن الكرمي
  ). ٥٧: الذاريات (�ِليعبدون ِإلَّا والِْإنس الِْجن خلَقْت وما�

وبفحص كل أسلوب من أساليب طلب املتع هذه، جيد املرء يف كـل             
ويصعب على الناس كثريا وخـصوصا يف       . هامنها عيبا كافيا لتربير حترمي    

اتمعات املتحررة أن يفهموا ملاذا يبدو اإلسالم هكذا متشددا إىل درجة           
واحلق أن اإلسالم ليس جافا وال باعثا على الـسأم وإن بـدا              . اجلفاف

  . كذلك من بعيد
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إن الذين يكتسبون ذوق اخلري يتعلمون أيضا اكتـساب املتعـة     : فأوال
  . ٍل قد يبدو بال متعة عند الغريبالرفيعة من فع

إن السعداء القالئل من بني الذين جربوا احلب الصادق هللا تعاىل           : وثانيا
    سمون إىل حال من الرقي يرون عنده املتع الدنيوية وضيعة ومنحطة ولغواي 

  . عابرا
 ال يعود آخر النـهار      ،إن اتمع الذي مل يستسلم ملطاردة املتع      : وثالثا

 ففي مقابل   ،فبالتحليل النهائي يتبني أنه ليس إال مقايضة      . ضخاوي الوفا 
اإلثارة واحلبور، واألحاسيس الشديدة، والطرب املتفجر يأخذ هو السالم         
والسكينة واالتزان واإلحساس املتزايد باألمان، والنبل والقناعة وهذه تعد         

  . أشرف جزاء
 ال يصعب أبدا    ،ةعند مقارنة املناخني االجتماعيني وجوها بنظرة إمجالي      

إدراك أن شجرة حمبة اهللا تعاىل واإلخالص له ال ميكن أن متد جذورها يف              
 ولكن االستثناء ال    ،بالطبع هناك استثناءات  . مناخ مادي تمع حمب للهو    

  . نعم، إما مناخان جد خمتلفني. يصنع قاعدة



  

) ٤(  

ð…b–nÓüa@âý�Ûa@ @

  

  . فلسفة االقتصاد يف اإلسالم والرأمسالية والشيوعية-
  .  الرأمسالية-٢
  .  االشتراكية العلمية-٣
  .  املفهوم اإلسالمي-٤
  .  أربع خصائص للمجتمع الرأمسايل-٥
  .  الرأمسالية تؤدي يف النهاية إىل اخلراب-٦
  . قتصادي متغري النظام اال-٧
  .  النظام االقتصادي اإلسالمي-٨
  .  الزكاة-٩

  .  حترمي الفائدة الربوية-١٠
   .ارتفاع سعر الفائدة الربوية يف بريطانيا -١١
  .  مساوئ أخرى للربا-١٢
  .  الربا ديد للسالم-١٣
  .  حترمي اكتناز الثروات-١٤
  .  البساطة يف أسلوب احلياة-١٥
  .  نفقات الزواج-١٦
  .  قبول دعوة الفقري-١٧
  .  االعتدال يف عادات الطعام-١٨

١



  

  
  
  
  

����قحمي ا اللّهبالْر يِبيوقَاِتا ردلص اللّهالَ و ِحبكُلَّ ي 
  ����أَِثيم كَفَّاٍر

  ).٢٧٧: البقرة(
  

 طَعاِم علَى تحاضونَ ولَا* الْيِتيم تكِْرمونَ لَّا بل كَلَّا����
 الْمالَ وتِحبونَ*  لَّما أَكْلًا التراثَ وتأْكُلُونَ* الِْمسِكِني

  ����جما حبا
  ).٢١-١٨: الفجر(
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òîÇìî’Ûaë@òîÛb�cŠÛaë@âý�⁄a@¿@…b–nÓüa@òÐ�ÜÏ@ @
النظام االقتصادي اإلسالمي ال ينتمي إىل الرأمسالية وال إىل االشتراكية          

إنه نظام مفـروض    . إنه يقوم على فلسفة علمية ولكنها غري آلية       . العلمية
صـة  إنه يسمح بامللكيات واملشروعات اخلا    . ولكن دون مبالغة يف القيود    

 بينما يتحـول    ،ولكنه ال يشجع على اجلشع وتكديس الثروة يف أيٍد قليلة         
القطاع األكرب من اتمع إىل معوزين وأرقاء حتت وطأة نظام اسـتغاليل            

  . قاٍس ال يلني

òîÛb�cŠÛa@ @
ومن املقبول فيـه    . يجازى رأس املال يف النظام الرأمسايل بعائد ربوي       

ويقوم الربا بدور القـوة املركزيـة       . لنموتلقائيا أن لرأس املال احلق يف ا      
الدافعة لنمو رأس املال، مث توجه الزيادة يف القنوات االسـتثمارية كمـا             

وموجز . توجه الطاقة يف األنابيب ليقيم خط جتميع اإلنتاج وحيفظ مسريته         
  . إن الفائدة الربوية متثل حافزا ليبقى رأس املال دائرا: القول

òîàÜÈÛa@òî×a�‘üa@ @
ن رأس املال ال جيد يف االشتراكية العلمية حافز الفائدة الربويـة            مع أ 

ليستمر دورانه يف آلية إنتاجية، إال أن الدولة حتتكر رأس املال، ومن مث فال              
  . إىل التحفيزحاجة هناك 

 فسيان أن يدفع املرء فائدة ربويـة أو      ،أما يف املشروعات احلرة اخلاصة    
لشخصية كاف ليخلق فيه دافعـا كـي         فإحساس املرء مبلكيته ا    ،ال يدفع 
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وإذا كان على املرء أن يدفع      . يعمل على تنمية رأمساله بأكرب سرعة ممكنة      
إنه كنافذة  .  على ما يقترضه من مال فإن معدل الفائدة يعمل كمؤشر          اِرب

.  النسيب يف رأس مالـه     صميكن للمرء أن يرقب من خالهلا النمو أو التناق        
ألن من يـستخدم رأس  : كي ال جتد هذا احلافزويف نظام االقتصاد االشترا  

املال ال ميلكه، وال جتد أي وسيلة للمقارنة كي حيكم املرء على معـدل              
ويؤدي استحواذ الدولة يف هذا النظـام       . النمو االقتصادي ومدى كفاءته   

على رأس املال الكلي إىل أن يصبح نظام الفائدة الربوية غري ذي موضوع             
ك أنك إذا مل تكن حتت ضغط ليكون رحبك أكثر          والسر يف ذل  . وال معىن 

من الربا الذي عليك سداده فإنك سوف تفقد كل حـافز أو إحـساس              
 لو أمكن تقييم رأس املال الكلي يف دولـة          ،وعلى سبيل املثال  . باملسئولية

شيوعية على أساس ما ميكن أن حيققه من فائدة ربوية لـو أنـه أودع يف               
وميكـن إدراك اجلانـب   . ا من الصورة فإن ذلك يعطي جانبا واحد   ،بنك

وبالطبع سيكون  . الثاين بتقييم االقتصاد على أساس من املكسب واخلسارة       
ولكن إذا اهتم ـا     . هناك كثري من التعقيدات مثل تقدير األجور وغريها       

خرباء االقتصاد أمكن التغلب على هذه الصعاب وسوف تقدم املقارنة بني           
  . االثنني احتماالت شيقة

اك احتمال كبري أنه باستعمال هذه الطريقـة يتحـدد ارمـون            وهن
بل إنه ليس من العسري     . احلقيقيون املتسببون يف احنطاط مستويات املعيشة     

 حتديـد األسـباب وراء هـذا    -دون اللجوء إىل هذا العمل الـضخم    –
 حرمت من نظام    -عندما أصبحت رأمسالية  –وأعتقد أن الدولة    . االحنطاط

 حيذرها من الفشل واإلسراف والتخبط فيما يتعلق بطريقـة          املراقبة الذي 
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 ألنه ليس لديها التزامات مالية حتققها، وتستطيع أن         ،تناوهلا لرأمسال الدولة  

ومثل هذا احلـال حيمـل      . تتصرف يف رأس املال دون أن ختشى حسابا       
فانعدام االهتمام الشخصي، وغيبة نظام لإلنذار مبا يترتـب         . أخطارا ذاتية 

ستخدام رأس املال من ربح أو خسارة حيدثان فوضى شـديدة يف            على ا 
  . النسبة بني الدخل واملصروف، ويزداد حجم الفاقد باضطراد

 لـيس  ،فمـثال . مث إنه ال يوجد ضبط على سياسة تصريف رأس املال         
لدى احلكومات االشتراكية مرآة لتحكم ا على املعدل احلقيقي للنمـو           

ومثة . صاديات السوق احلرة يف العامل اخلارجي     االقتصادي باملقارنة مع اقت   
إنفاق أكثر علـى    إىل  فاحلكومات الشيوعية حتتاج    : مشكلة إضافية أخرى  

وإذا كانت الظـروف    . متطلبات الدفاع واملراقبة وإدارات تطبيق القانون     
أي الـدفاع   –األخرى متعادلة فإن مستوى اإلنفاق على هذه األمـور          

 يكون غري متناسب مع إنفاق األسواق يف        -ظامواحملافظة على القانون والن   
 إىل  -باإلضافة إىل عوامل أخـرى مـشاة      –ويؤدي هذا   . االقتصاد احلر 

قد يتأخر االيار النهائي هلذا النظام      . استقطاع إتاوات ثقيلة من االقتصاد    
  . لبعض الوقت ولكن بالطبع ال ميكن جتنبه متاما

ïßý�⁄a@âìèÐ½a@ @
عية أي حافز من أجل االماك املباشر املخلص يف         بينما ال تقدم الشيو   

.  يقدم حافزا هلذا الغـرض     -رغم حترميه للربا  – فإن اإلسالم    ،إنتاج الثروة 
يستغين اإلسالم متاما عن نظام الربا دون أن حيمل نصيبا مـن املـصاعب          

ويف غيبة رأس املال الذي يسحب الفائدة       . النوعية اخلاصة بالعامل الشيوعي   
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. رب قنوات غري إنتاجية يعترض اإلسالم طريق رأس املال اخلامـل          الربوية ع 
 وهـي ضـريبة     ،ويتمثل هذا االعتراض يف ضريبة تعرف باسم الزكـاة        

والتبـاين  . مفروضة على رأس املال نفسه، وليس على الدخل أو الـربح          
ففي اتمعات الرأمسالية يتكتل رأس املال يف أيد قليلة بسبب          . واضح جدا 
ة رأس املال بطريق جتميع الفائدة الربوية، مث يدار مرة أخرى           اجلشع لزياد 

يف عجلة االقتصاد لغرض حمدد هو إنتاج رحبية أكرب من سـعر الفائـدة              
أمـا  . وإذا مل يتحقق هذا اهلدف اجته االقصاد حتما حنو اهلبوط         . الساري

فكيال يتآكل رأس املال العاطل شيئا فشيئا بسبب فريـضة          –يف اإلسالم   
 لزم على كل صاحب مال مدخر أن يستخدمه يف اكتساب الربح       -الزكاة

  . كي يعوض تأثري الزكاة
وطبقا لإلسالم ال يوجد حل للمشكالت االقتصادية يف العـامل، ال يف            

وال يـسعين اآلن تفـصيل هـذا        . االشتراكية العلمية وال يف الرأمساليـة     
ن ولكن ينبغي أن نلقي نظرة موضوعية علـى عـدم التـواز           . املوضوع

  . لعل يف ذلك دروسا لنا. االقتصادي الذي أحدثته الرأمسالية حاليا

@ïÛb�cŠÛa@ÉànvàÜÛ@—öb–�@Éi‰c@ @
السمات اخلاصة لعدم التوازن الذي نشأ يف اتمع تعددها لنا بوضوح           

 : تام اآليات القرآنية التالية

*  الِْمـسِكنيِ  طَعـامِ  ىعلَ تحاضونَ ولَا * الْيِتيم تكِْرمونَ لَّا بل كَلَّا�
  .)الفجر (�جما حبا الْمالَ وتِحبونَ* لَّما أَكْلًا التراثَ وتأْكُلُونَ

  : وميكن إمجال هذه اخلصائص فيما يلي
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  .معاملة سيئة لليتامى_ ١
٢ _اإطعام الفقري ال يلقى تشجيع.  
  .اغتصاب مرياث اآلخرين_ ٣
  .ة بال حدودروتكديس الث_ ٤

@laŠ¨a@µg@òíbèäÛa@¿@ð…ûm@òîÛb�cŠÛa@ @
 عن عدم تأييد اإلسالم لفلسفة االشتراكية العلمية فإنه يـرفض           اوفضلً

  :بعض جوانب الرأمسالية ألم كما يقول هلم القرآن الكرمي
�اكُمأَلْه كَاثُرى * التتح مترز قَاِبركَلَّـا  * الْم  فـوـون  سلَمعت� 

  . )التكاثر(
قد شغلهم التنافس على االستكثار من أسباب الدنيا وصرفهم عن اهللا           ل

ولسوف تتبني هلـم احلقيقـة   . تعاىل واشتغلوا ا حىت أوصلهم إىل القبور  
  .عاجلًا

�Ìnß@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ @
إن االستغالل الرأمسايل القائم على الربا للمواطنني الفقراء ذلك الـذي           

 عن جمرى التاريخ، ولكن الدراسة      ا ابتعاد  يبدو ،جنم عنه التمرد االشتراكي   
      تغري دلقد انقسم العامل   .  يف املظهر فحسب   االعميقة تكشف أن األمر مل يع

 وكان ذلك أساساً بفضل االستغالل الذي       ،من قبلها إىل مالكني ومعدمني    
 أضف إىل هذا احلال ذلك االرتداد اخلطري        .مارسته البالد الرأمسالية الغنية   

وعندئذ ال ميلك املـرء أن      . الية من جانب الكتلة الشرقية التائبة     حنو الرأمس 
مينع رعدة تدب يف أوصاله عندما يتصور الكم اهلائل من الدماء اليت سوف 



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  
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 إذ يبدو أن ،تسترتف من أمم العامل الثالث اليت أكوها وأضعفوها من قبل      
  ! وأكثرمصاصي الدماء الرأمساليني يلزمهم سحب كميات من الدماء أكثر 

من الواضح أن زمان املواجهة بني الفلسفتني االقتصاديتني الرئيـسيتني          
قد انقضى، وودعت النظم االقتصادية     _ الرأمسالية والشيوعية _املتعارضتني

  . ون اإلنسانيةئالقائمة على املاركسية اللينينية مسرح الش
            لـل  ويبدو يف اجلانب اآلخر أن ما يسمى باالقتصاد الغريب احلر قد

ال تزال بـالد الكتلـة       ،وباستثناء دولة الصني  .  بانتصاره الظاهري  افرح 
الشرقية يف عيد حريتها اجلديدة تكافح كي تلطِّف من شقاء مجاهريهـا             

  .احملرومة املعدمة
والفجوة االقتصادية بني الشرق والغرب ليست بقدر تلك الفجوة بني          

فبالد العامل األول الواقعة يف الشمال، ليست بينها وبني         . الشمال واجلنوب 
 أمرييكـا فجـوة جغرافيـة       نوبجبالد العامل الثالث الواقعة يف أفريقيا و      

ومع أن الفجوة بني     .فحسب بل توجد بينهما فجوة اقتصادية كبرية أيضا       
 إال أا ال    ، وجنوا مبعيار التفاوت االقتصادي مؤملة وال شك       أمريكامشال  

وهي األقرب مكانا من    -إن أفريقيا   . تقارن بتلك اليت بني أوروبا وأفريقيا     
  .  تعد األبعد منها مبقياس التفاوت االقتصادي-أوروبا

سرعان ما يتالشى ذلك اإلحساس باألمان الذي أحست به ذات يوم           
بالد العامل الثالث الضعيفة بسبب التنافس الذي كان فيما بـني القـوى             
العظمى، يوم كانوا جيدون يف مياه احلرب الباردة فرصة للصيد تنتفع منها            

 لسوف تكون هناك منافسة أعظم وأشد هلفة بني الواليات          .البالد الفقرية 
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١٦٧
املتحدة وروسيا وسائر دول أوروبا للفـوز بأسـواق العـامل الثالـث             

  . واحتكارها واالحتفاظ ا
كا، ولكن هناك أوروبـا     ريلن تبقى اليابان املنافس اخلطري األوحد ألم      

ـ           افة إىل  جديدة تنبعث بفضل النمو السريع يف اتمـع األورويب، باإلض
 كل  ،املسامهة املتوقعة من جانب أوروبا الشرقية يف سوق مشتركة كربى         

كا أشد منـها بـني   ريذلك سوف يفرض منافسة رهيبة تكون يف وجه أم       
  . بلدان أوروبا املتنافسة

إن املاليني الغفرية من شرق أوروبا وروسيا تتطلع وتقـف يف عـوز             
 إصالح سوق مغلق لسد وال يكفي جمرد. شديد إىل رفع مستويات حيام   

قد . حاجة هذا النظام الشامخ، الذي يتوقع له أن يزداد طوال مبضي الوقت    
كا واليابان بسد هذه احلاجة املاسـة إىل        ريتقوم بالد السوق األوروبية وأم    

أسواق خارجية من أجل مساندة رفع مستوى احلياة يف أوروبا الـشرقية            
امل الثالث، وإا لصورة قامتة حقا      وهذا يترك أمال قليال لبالد الع     . وروسيا

  . هلذه البالد، ويدع أمال ضئيال لشعوب أفريقيا األقل حظا
إن ساسة بالد العامل املتقدم اقتصاديا وسياسيا يزدادون اهتماما بالثورة          

 يف اليابان وجنوب كوريا     ،االقتصادية الرأمسالية اجلارية يف الشرق األقصى     
  ويبدو أنه قد أقيم جسر يصل املسافة بني        . وسنغافورة وهونكونغوفُرموزا  

 الشرق األقصى وأوروبا، مير فوق رؤوس كثري من بالد آسيا األقل حظـا   
 أندونيسيا وماليزيا وكامبوديا وتايالند وبورما وبـنغالديش واهلنـد          مثل

  . وسريالنكا وباكستان
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ومن املمكن أيضا أال تظل سائر بالد الشرق األقصى مـستفيدة مـن             
رأس املال األمريكي يف جماة للتحدي املتنامي من جانب اقتصاد          الرباعة و 

 من املمكن   ،وعلى اجلانب اآلخر  . اليابان العمالق، ولكبح توسعه السريع    
 اعتمادا على حلفائها يف الشرق األقـصى لتواجـه          أمريكاأيضا أن تزداد    

حتديات تتضامن فيها اليابان مع أوروبا جديدة ذات اقتصاد أعظم وأشد           
وينذر ذلك بالشر على مستقبل اجلنس البشري، ومن املمكـن أن           . ادااحت

ينتهي إىل حتطيم تطلعات البشرية حنو سالم يقوم على مستوى خيتلف متاما          
  . عن املنافسات العقائدية بني الرأمسالية والشيوعية

وال يزال الوقت مبكرا على التنبؤ بتأثري التغريات يف شـرق أوروبـا             
 االقتصاد العاملي، وهل ستكون ِردم إىل الرأمساليـة         وروسيا على ميزان  

هناك شيء واحد مؤكد    . ومهما حيدث . كاملة أم جزئية، بطيئة أم سريعة     
ذلك أن هذه التغريات سوف يكون هلا تأثري معاكس على اقتـصاديات            

 فالعامل من قبل    ،وال ميكن ملثل هذا احلال أن يبقى بال اية        . العامل الثالث 
  . و كارثة كونيةذلك متجه حن

ولإلسالم كلمة نصيحة يقدمها للبالد الرأمسالية املزدهرة حاليا بناء على     
إن ايتهم احلتمية هي العثار . أساس أجوف من نظام الربا والربح الدنيوي    

إن ما يزعمونه اآلن نصرا للرأمسالية على االشـتراكية سـوف           . والدمار
لسفات الرأمسالية نفـسها    ولسوف تلد الف  . مينحهم سالما وقتيا فحسب   

شياطني قوية سرعان ما تكرب يف غيبة املنافسني االشتراكيني مث تتحول إىل            
ويف اية املطاف، سوف يثور بركان الرأمسالية بشدة فتهتز لـه           . عمالقة

  . األرض وترتج جنباا وتتزلزل أركاا
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ïßý�⁄a@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ @
 يبدأ النظام   ،ي الذي يتبناه اإلسالم   وكما هو احلال يف النظام االجتماع     

االقتصادي اإلسالمي مبقدمة تقول إن كل ما يف السماوات واألرض خلق           
واإلنسان . هللا تعاىل الذي وهب اإلنسان نعما متنوعة على سبيل االئتمان         

فامتالك الثروة أو احلرمان منها     .  مسئول عن أداء أمانته    –بوصفه مؤمتنا –
سواء يف الرخاء أو –كي يتميز الواعون ملسئوليام     إمنا هو وسيلة لالختبار     

  .  إىل القسوة وعدم املباالة بآالم غريهم من بين البشرمييلون عمن –الشدة
  : يكرر القرآن تذكرينا بقوله

آل  (�قَـِدير  شـيءٍ  كُلِّ علَى واللّه واَألرِض السماواِت ملْك وِللِّه�
  ).١٩٠: عمران

 ما دام كل شيء قد خلقه اهللا تعاىل للجميع فينبغـي أن             مث يعلمنا بأنه  
  . يكون للناس نصيب منه

�أَم ملَه ِصيبن نلِْك مونَ الَّ فَِإذًا الْمتؤي اسا النِقري٥٤:النساء (�ن .(  
هل لو كان هلم شيء من ملك اهللا أال يعطون الناس شيئا ضئيال منـه               

  ولو كان قدر نقري نواة؟ 
 ِبرآدي فُضلُواْ الَِّذين فَما الْرزِق ِفي بعٍض علَى بعضكُم فَضلَ لّهوال�

ِقِهملَى ِرزا عم لَكَتم مهانمأَي ماء ِفيِه فَهوِة سمون اللِّه أَفَِبِنعدحجي� 
  ).٧٢ Zالنحل(
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١٧٠ 

ن حصلوا  لقد زاد اهللا بعضكم عن بعض يف العطايا الدنيوية، ولكن الذي          
 حتت إشرافهم ليكونوا شـركاء      ملن هم على الكثري منها ال يعطون شيئا       

  أهم بذلك جيحدون نعمة اهللا؟ . متساوين يف هذه العطايا
يقول القرآن  . ومسئولية اإلنسان أن يؤدي هذه الوديعة بأمانة وإنصاف       

  : الكرمي
  ).٥٩: النساء (�أَهِلها ِإلَى اَألماناِت تؤدواْ أَن يأْمركُم اللّه ِإنَّ�

فمن تعاليم اإلسالم الواجبة أداُء األمانات إىل مستحقيها، واحلكم بني          
 يراقب اهللا العمل ا وهو مسيع      ، وإا لتعاليم رائعة وال شك     ،الناس بالعدل 

  . بصري ال يفوته شيء من خمالفتها
لقـرآن  والواقع أن الثروة املادية وسيلة لالختبار كما يعرب عن ذلـك ا          

  : الكرمي
  ).١٦: التغابن (�عِظيم أَجر ِعنده واللَّه ِفتنةٌ وأَولَادكُم أَموالُكُم ِإنما�

هو ما عند اهللا     فاألموال واألوالد اختبار، ولكن األجر احلقيقي العظيم      
  . تعاىل

ñb×ŒÛa@ @
 شهادة أال إلـه إال اهللا وأن      : الزكاة ركن من أركان اإلسالم اخلمسة     

حممدا رسول اهللا؛ إقامة الصالة؛ صوم رمضان؛ إيتاء الزكاة؛ وحج البيت           
وتِرد الزكاة كثريا يف أوامر القرآن الكرمي؛ فمثال يقول اهللا          . احلرام يف مكة  

  : تعاىل



������� 	�
����� �����  

  

١٧١
 �ترحمـونَ  لَعلَّكُـم  الرسولَ وأَِطيعوا الزكَاةَ وآتوا الصالةَ وأَِقيموا�

  .٥٧H: النور(
ويف سياق احلديث عن الفريضة     . تطهري الشيء : ة الزكاة يف اللغة   وكلم

  .املالية تعين أن أداء الزكاة يعيد ما تبقى من الثروة طاهرا وحالال للمؤمنني

 على األمـوال املتـوفرة فـوق        E ٢,٥وتقدر الزكاة العادية بنسبة     
ومع كثرة ما قيـل     .  حمدد إذا بقي يف يد مالكه سنة كاملة        "نصاب"مقدار

ن نسبة فريضة الزكاة هذه إال أننا ال جند يف القرآن الكرمي ذكـرا ألي               ع
ويف هذا الصدد امسحوا يل أن أختلـف مـع الـرأي            . قيمة حمددة عنها  

 وأعتقد أن مسألة النسبة     ؛العقائدي الذي يقول به علماء القرون الوسطى      
  . هذه تبقى مرنة، وتتحدد يف كل بلد حسب حالته االقتصادية

 ؛الزكاة ضريبة معينة مفروضة على رأس املاس فوق النصاب  وملا كانت   
 عددها القرآن الكرمي    ،فإنه ال ميكن استعماهلا إال يف نطاق مصارف حمددة        

  : يف قوله
 قُلُوبهم والْمؤلَّفَِة علَيها والْعاِمِلني والْمساِكِني ِللْفُقَراء الصدقَات ِإنما�
 واُهللا اِهللا من فَِريضةً السِبيِل وابِن اللِّه سِبيِل وِفي والْغاِرِمني الرقَاِب وِفي
ِليمع ِكيم٦٠: التوبة (�ح(.  

فينفق منها على الفقراء واملعوزين واملشتغلني جبمع الزكاة وتوزيعهـا،          
ولتأليف قلوب غري املسلمني، ولتحرير الرقيق، وأداء الدين عمن يثقلـهم           

  . ه، والعاملني يف سبيل اهللا، واملسافرين احملتاجنيأداؤ
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 اجلانب اإلداري لتنفيـذ هـذا       –أي خزانة الدولة  –ويتوىل بيت املال    
ويف الفترة املبكرة من تاريخ اإلسالم، كان كل من سيدنا          . القانون الشرعي 

أيب بكر الصديق اخلليفة األول، وسيدنا عمر بن اخلطاب اخلليفة الثاين رضي    
نهما مشهورا عنهما القيام بنفسهما للتأكد من سرعة إنفـاق هـذه            اهللا ع 

. الصدقات يف مصارفها، وقد سمي عهدمها بأنه حكومـة الرخـاء األوىل           
  . ولقد جرى العمل ذا النظام قرونا بنجاح كبري أثناء العصر العباسي

وكما بينت من قبل؛ استبدل اإلسالم القوة الربوية احملركـة لالقتـصاد         
وإذا تفحصنا هذا النظام عند تطبيقه      . ايل بالقوة الدافعة لفريضة الزكاة    الرأمس

لظهرت إىل النور فوارق أخرى عديدة بني النظام االقتصادي اإلسـالمي           
  . وغريه من النظم؛ ولبدت أمام األعني مالمح اقتصاد خمتلٍف متاما

  أن يبقى هكذا   –صغريا كان أو كبريا   –ال ميكن لقدر من املال العاطل       
وهذا بالضبط  .  ملدة طويلة ما دام ال يتزايد بأسرع من نسبة الزكاة          عاطال

  . ما يسير االقتصاد يف حكومة إسالمية حقة
 ال يستطيع أن يشارك     ،افترض حالة شخص ميلك مبلغا صغريا من املال       

لو كان  . به يف عمل جتاري، وليس مثة بنوك تعطيه ربا على وديعته املالية           
نصاب الزكاة جلاءه جامعو الزكاة كل عام يـدقون بابـه           هذا املال بالغا    

هذا .  إىل أن يبلغ قدرا دون النصاب      ،ليأخذوا النسبة املقررة على رأمساله    
إمـا أن يـستخدموا     : الشخص وأمثاله ال جيدون أمامهم سوى اختيارين      

أمواهلم بطريقة تدر عليهم رحبا، أو أن يضموا أمـواهلم إىل بعـضها يف              
  . كبريمشروع صغري أو 
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١٧٣
وهذا سوف يشجع على قيام املضاربات اجلماعية، واملشاركة يف العمل،          
وإنشاء الشركات الصغرية، وشراء األسهم يف الشركات الكبرية على أساس          

ولن تكون مثل هذه الشركات مدينة ألي مؤسسة        . تام من الربح واخلسارة   
 – النظريـة  من الناحيـة  –ولو أنك   . مالية يلزم أن تسدد هلا ديوا ورباها      

قارنت بني مصري مثل هذه الشركات ونظائرها يف االقتـصاد الرأمسـايل،            
.  يواجهان حكمني خمتلفني متاما    - يف زمن احملن واألزمات   –لوجدت أما   

عندما تواجه التجارة والصناعة كسادا يف االقتصاد الرأمسايل فـإن تبـاطؤ            
. صفية األعمـال  اإلنتاج بسبب قلة الطلب ميكن أن يؤدي ما إىل حافة ت          

ولسوف يزداد ما عليهم أداؤه من فوائد ربوية خلدمة ديـوم، ويتـصاعد      
  . مقدارها دون هوادة إىل أن تعجز هذه الشركات عن البقاء على السطح

وعلى اجلانب اآلخر، لو أن عجلة االقتصاد جتـري حبـسب املبـادئ             
          ا إىل حالـة    اإلسالمية؛ فإن البطء يف نشاط األعمال والتجارة سوف يدفع

وهذا ما تؤمن به الطبيعة بقاَء األصلح من الكائنات عندما تكون           . من السبات 
عندما تتنـاقص مـصادر   . أحوال البيئة غري مالئمة والظروف شديدة الوطأة      

وما . الطاقة ال بد من اخلفض منها لئال ينـزل منسوا عن احلد الالزم للحياة       
سالمي ذلك الضغط القاسي خلدمة الـديون       دام ال يوجد يف النظام املايل اإل      

  . الربوية فإن بوسعه أن يصمد أكثر أمام حتدي فترات الركود االقتصادي

òíìiŠÛa@ñ†öbÐÛa@áíŠ¤@ @
. يقوم نظام االقتصاد اإلسالمي على أساس الغياب التام للعامل الربوي         

ومع ذلك فليس هناك يف املاضي أو احلاضر ما يدل على أن غياب الربـا               
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١٧٤ 

إىل انفالت شيطان التضخم من عقاله وأطلق األسعار كالسهم الذي          أدى  
ولدينا يف الزمن احلايل فرصة شيقة كي نعقد املقارنات بني        . ال يوقفه شيء  

ولقـد قامـت    . أثر وجود معدالت الفائدة أو غياا على التضخم املايل        
 ،حكومة الصني يف عهد ماوتسي تونج بتجارب عديدة على اقتـصادها          

خـالل فتـرة    -ولكن الربا   . عضها، وحقق بعضها نتائج ممتازة    تأرجح ب 
 سـواء  ، مل يسمح له أن يلعب أي دور يف االقتصاد     -ماوتسي تونج كلها  

ومع ذلك مل حيدث أن كان هناك أي زيادة         . على الصعيد احمللي أو الدويل    
بارزة يف التضخم، بل الواقع أنه عندما زاد مستوى اإلنتاج اإلمجـايل يف             

  . مر أخذت األسعار تسجل هبوطااية األ
ولعلـها أشـد دول العـامل       - جند يف دولة إسرائيل    ،ومقارنة مع هذا  

 وصل معدل التضخم فيها إىل أعلى الِقيم اليت سـجلت يف أي             -رأمسالية
 الالتينية، وظاهرة التـضخم  أمريكا فيما عدا بالطبع بالد    ،مكان من العامل  

. ولكن هذه مل تكن أياما عادية     . انيايف أوروبا بعد احلرب، وخاصة يف أمل      
وعندما تكون الظروف األخرى متساوية ال ميكن أن يوصف دور الربا يف            

  . أي اقتصاد إال بأنه دور تضخمي

bîãbĐíŠi@¿@òíìiŠÛa@ñ†öbÐÛa@ŠÈ�@ÊbÐm‰a@ @
واجلدل الساخن الذي جيري اليوم يف بريطانيا حول أسـعار الفائـدة            

لقد أبقت حكومة   . يقدم لنا مثاال هاما للدراسة     ،ما هلا وما عليها   : املرتفعة
احملافظني أسعار الفائدة مرتفعة بصفة مؤقتة، ولفترة طويلة حـىت اليـوم،            
وأعلنت أن هدفها الوحيد من ذلك هو كبح مجاح االستهالك اخلـاص،            
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١٧٥
وها هو االقتصاد يصرخ ويئن حتت وطأة هـذه         . والسيطرة على التضخم  

  . السياسة
منها أا تقدم لنـا مثـاال       .  من هذا عدة دروس    وميكن أن يستخلص  

مالئما لقرار اقتصادي فعال اتِخذ بناء على نظرية هي يف ذاـا موضـع              
ويبدو أن الرأي القائل بأنه كلما ارتفع سعر الفائـدة اخنفـض            . خالف

التضخم هو السبب الوحيد لتربير اإلبقاء على أسعار فائدة مرتفعـة إىل             
  .  الفترة الطويلةمستوى غري طبيعي هلذه

 فإن سعر الفائدة مل يكن أبدا       ،ومن دراستنا احلالية ملا جيري يف بريطانيا      
 كان هناك سـوء     نهال بد أ  . املذنب احلقيقي يف مسألة االجتاه التضخمي     

 جنم عنهما   ،إدارة يف كثري من نواحي االقتصاد، وسياسة اقتصادية شاملة        
وكـان دور االرتفـاع يف      . اضرهذا التضخم املرتفع نسبيا يف الوقت احل      

معدالت الفائدة صرف االنتباه عن األسباب اجلذرية لتتجه حنو كبش فداء           
قد تشري هذه االستراتيجية إىل معيـار للنجـاح يف حماربـة            . سهل املنال 

 ولكنها قد حركت عوامل قوية تولدت عنها تـأثريات          ،التضخم كبداية 
ة من الكـساد، وزادت البطالـة       ثانوية، دفعت بالبلد حنو حالة غري طبيعي      

  . زيادة كبرية
و من املستحيل التصديق بأن اجلهاز املفكـر يف حكومـة احملـافظني             

د النصيحة من املخططني املاليني املتمرسني أو من املصارف         جيالربيطانية ال   
ال بد أن يكون هناك سبب ما هلذا التأخري         . املركزية أو غريهم من اخلرباء    

 بناء على ادعاء أجوف     ، خفض معدالت الفائدة املرتفعة    الطويل املتعمد يف  
بأن خالص االقتصاد القومي يوجب خفض االجتاه التضخمي بعتلَة أسعار          
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١٧٦ 

فيا ترى هل توقيت خفض أسعار الفائدة غري مناسب من          . الفائدة املرتفعة 
الناحية السياسية للحكومة احلالية؟ رمبا لو أخروا هذا التوقيت حىت قبيـل            

الذي سـوف   –االنتخابات العامة القادمة يتحول االرتياح الفوري       موعد  
ـ  إىل م  –حتس به مجيع قطاعات اتمع بعد خفض معدالت الفائـدة          ة زي

ولو أم بكَّروا كثريا يف هذا اإلجراء فلـسوف         . سياسية حلزب احملافظني  
ر تظهر املؤثرات الثانوية اليت أحملت إليها آنفا وتقلب هذه املزية وتفسد أث           

  . االرتياح املذكور
  : وهاكم بعض العوامل اليت ميكن أن تطلق العنان لظواهر غري مرغوبة

 سعر الفائدة املرتفع خنق القدرةَ الشرائية لدى اجلمهور عامة، فضال         -أ
  . عن أنه عصر وريد الصناعة

 ال شك أن قطاعا كبريا من الشعب الربيطاين قد تأذى يف سـعيه              -ب
والذين اقترضوا مبالغ مالية كبرية ليكون      . ة األساسية وراء متطلبات احليا  

ي م حبذر قبل أخذ القرضلُِّظهلم سقفهم قاموا بعمل حسابا .  
لقد اعتصروا قدرم من أجل سداده وضيقوا ميزانيتهم اليومية ملواجهة          

ومثل هؤالء الناس كانوا يشددون على أنفسهم فال يـسرفون          . األقساط
وعلى أي حال فإن فرصـتهم إىل ذلـك         .  ضرورة له  وال ينفقون فيما ال   

ومن املؤكد أن هذا القطاع من اتمع الربيطاين مـسئول          . كانت ضئيلة 
 نال القدر األكرب من     -لسخرية األقدار –عن االجتاهات التضخمية، ولكنه     

 تلك التدابري اليت قامت ـا       ،"التدابري املضادة للتضخم  "العقاب مبا أمسوه    
 هويف الوقـت نفـس    . ختفيض األسعار لصاحل عامة الناس    احلكومة دف   

أخذت قيمة بيوم يف اهلبوط السريع، ووجدوا أنفسهم يف مأزق ال خيرج            
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١٧٧
فهم ال يستطيعون سداد قيمة األقساط املرتفعة، وال يستطيعون العثور   : منه

  . على مشتٍر لبيوم
 التضخم ظاهرة مركّبة، وليست موضوع هذا اخلطـاب، ولـن           -ج

ألسباب سوف تتضح بعـد     -صص هلا وقتا أطول بال ضرورة، ولكين        أخ
  . ألتمس املعذرة من السادة احلاضرين-قليل 

 ميكن لكـرة التـضخم أن تأخـذ يف          ،فباإلضافة إىل أسباب أخرى   
التدحرج عندما تكون هناك كثرة من النقود يف أيدي املشتركني، فيزداد           

هو مال كثري . لع منخفضاالطلب زيادة مصطنعة مع بقاء املعروض من الس      
. هناك طلب كبري على الشراء ونقص كبري فيما يـشترى         . وبضاعة قليلة 

فقد كان احلجم . ورمبا يكون احلال السائد يف االقتصاد الربيطاين غري ذلك
الكبري للنقود الدائرة يساند الصناعة الربيطانية إىل درجة كبرية عن طريق           

  . زيادة االستهالك من السوق احمللية
كانت النتيجة املرتقبة واألكثر معقولية أن حيدث اخنفاض يف أسـعار           

كان على زيادة اإلنتاج أن متتص النفقات العامة الثابتة،         . البضائع املصنعة 
وتبقى فقط التكاليف اهلامشية لتتحملها األسعار السابقة هلذه السلع مـن           

مصانع جمـاال   بل وكان من املمكن هلامش ربح أكرب أن يترك لل         . املصانع
  . كافيا خلفض األسعار

لقد أدى استمرار معدالت الفائدة املرتفعة ملدة طويلة إىل قلب هـذا            
 وما سوف يترتب علـى ذلـك يف         ،النمو الطبيعي يف االقتصاد الربيطاين    

 سـوف يـصعب علـيهم       هويف الوقت نفس  . املستقبل من عواقب رهيبة   
  . هماستعادة األسواق اخلارجية اليت أفلتت من أيدي
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١٧٨ 

 تعمل التغريات اليت جرت يف أوروبا على نقل مزيد من الدماء يف             -د
 الذي كـان    ، أو األصح أن نقول أملانيا فقط      ،شرايني اقتصاد أملانيا الغربية   

اليت أشرنا إليها   – السلبية   ةوتنذر التأثريات الثانوي  . قد اشتد عوده من قبل    
  .  االقتصاد الربيطاين بالشر-آنفا

كومة الربيطانية احلالية مناورة فاشلة يف توقيـت خفـض          قد تناور احل  
إذا كانـت   -معدالت الفائدة واحلاجة ماسة إليه، ولكن احلكومة القادمة         

  .  سوف ترث عن سلفها مصاعب رهيبة-من احملافظني
واملسألة اليت تنشأ عن كل هذا متثل درسا هاما لصناع السياسة يف أحناء   

تفرض نفـسها   -كوسيلة للتحكم يف االقتصاد   -ة  إن الفائدة الربوي  . العامل
على مفهوم اقتصاد السوق احلر ذاته، وال ميكن القتصاد يسري على فلسفة            
رأس املال الربوي أن يعلن عن كونه اقتصادا حرا حقا إذا كانت حكومته             

ونظـام  . متلك كل السلطة يف أن ترفع أو ختفض معدالت الفائدة الربوية          
  .  مينح احلكومة مثل هذه اإلجراءات االستغالليةاالقتصاد اإلسالمي ال

biŠÜÛ@ôŠ�c@ùëb�ß@ @
. ناسب هنا أن نذكُر بعضا من اجلوانب األخرى للربا        ملرمبا يكون من ا   

إن الفائدة بني البنوك تدفع فقط على الودائع اإلمجالية وال تـدفع علـى              
الربوية وبالرغم من األثر التراكمي للفائدة      . حسابات توفري املودع العادي   

فإن العائد منها على وديعة صغرية أقل كثريا من القوة الشرائية احلقيقيـة             
ومع أن املعدالت على املدد القصرية تتذبذب، فإنه على املـدى           . للنقود

ومن ناحيـة  . الطويل تكون الفائدة املدفوعة أقل كثريا من معدل التضخم    
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١٧٩
انت له إمكانيـة    أخرى فإنه لو استثمر مبلغ مماثل يف مشروع جتاري لك         

  . النمو بشروط حقيقية
ويف اتمع الربوي يكون أصحاب رؤوس األموال دائمـا مـستعدين      

ومـن  . إلقراض النقود دون التحري عن مقدرة املقترض على الـسداد         
 جند قلة منهم تنظر بعني االعتبار إىل مقـدرم علـى            ،جانب املقترضني 

وحوش املرابني من أمثـال     السداد، وال يكادون يعلمون أن االقتراض من        
 هو مبثابة االقتراض مـن مثـرات        ،شايلوك وبيوت املال والبنوك العمالقة    

أعماهلم املستقبلة، ويشجع عادةً العيش يف مستوى يفوق دخـل املـرء            
ويترتب على ذلك إسراف يف اإلنفاق وزيادة العجز عن الـسداد          . الفعلي

نتاج تشجيعا غري واقعـي     ومثل هذه اتمعات تعطي لإل    . والوفاء بالعقود 
  . كي يفي بالطلب على االستهالك

 يف االقتصاد الربوي مزيدا من التفـصيل        ئويستحق هذا اجلانب السي   
 .وسواسا قهريـا  " مقاييس جونس "ففي جمتمع تصبح فيه مجاراةُ      . والبيان

يعمل اإلعالن عن آخر أنباء هذه املقاييس على حتريض هـذا الوسـواس             
 اجلمهور أسلوب احلياة املترفة عند األثرياء بطريق        ويعرض على . املتسلط

اإلعالن عن آخر الصيحات يف األثاث الفاخر والفيالت املزودة مبعـدات           
  . املطابخ احلديثة واحلمامات الفاخرة وما إىل ذلك

والذين ليست لديهم املقدرة على شراء كل وسائل الترف هذه جيدون           
ومن الواضح  . ة حتقق هلم رغبام    نقودا بالستيكية باطل   –طوعا أو كرها  –

وحىت لو كان سداد هذه القروض      . أن ذلك يعين الشراء مبا يفوق دخوهلم      
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١٨٠ 

الـشرائية للمـرء علـى      بدون فائدة ربوية فإن ذلك مماثل لزيادة القدرة         
  . حساب ختفيض قدرته الشرائية يف املستقبل

سلعا  تسوق   ، جنيه أسترليين يف الشهر    ١٠٠٠لو أن رجال يبلغ دخله      
 فإن طاقته على الـسداد تتحـدد   ، جنيها مثال٤٠,٠٠٠غالية اقترض هلا  
 جنيـه   ٦٠٠فلو افترضنا أنه يستطيع االكتفاء بإنفاق       . مبدخراته الشهرية 

وعليه إذن أن يعـيش يف      .  جنيها يف الشهر   ٤٠٠شهريا لكانت مدخراته    
اق  شهر كي يسدد دينا جنم عن إنف       ١٠٠حدود هذه امليزانية الضيقة ملدة      

فالذي فعله هو أنه اقترض ماال مـن        .  جنيه بدون فائدة ربوية    ٤٠,٠٠٠
. لينفقه يف أول هذه املدة      من السنوات  ٨,٥ شهر أي    ١٠٠مستقبله ملدة   

ة الوحيدة اليت جناها من كل ذلك هو إشباع قلة صـربه وإرضـاء              زيوامل
  .  بدال من االنتظار مثاين سنوات أو حنوهارغبته

 فإن موقفـه املـايل      ،ضا أن يسدد ربا هذا القرض     كان عليه أي  أما لو   
% ١٤فإذا كان سعر الربا . سيكون أسوأ كثريا من املثال الذي سقناه آنفا       

 يستقطع من دخله يف املستقبل زيادة كبرية على املبلغ الـذي            مثال لزاد ما  
وهذا سوف ينقص من قدرته على السداد، وميد يف فترة          . اقترضه بالفعل 

وعلى مثل هذا الشخص أن يعاين يف صرب ملدة تبلغ          . بريالسداد إىل حد ك   
 جنيه شهريا ليصل    ٥٠٠ عقابا لـه على تعجله ويدفع       ،عشرين عاما حنو  

  .  للقرض وفائدته الربوية املركبة جنيها سدادا١٢٠,٠٠٠اموع إىل 
 فهذا جزء مـن     ،ال شك أن اخلسارة حمققة للمقترض وليس للمقرض       

فضال عن مقابل التضخم واخلـسائر      - يضمن   نظام استغاليل شديد البأس   
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١٨١
 أن ينتهي األمر باملقرض ليحصل على مزيد من النقود يف           -احملتملة للديون 

  . جيبه
لـسوف  . املقترض مع وجود التضخم سوف يزداد سوءامث إن موقف    

 حبيث يتعذر عليه العيش يف حدود مبلغ        صتستمر قدرته الشرائية يف التناق    
. واكبة هذا احلال بنجاح مع مـرور الـزمن         جنيه، ولن يستطيع م    ٦٠٠

وهناك قلة من احملظوظني الذين يتلقون عالوة سـنوية تعـادل معـدل             
مث ليزداد املوقف تفاقما يف جمتمع يصبح أهله أكثر حبثا عن املتعة            . التضخم

يكون من العسري عليهم أن ينتظروا ملدة طويلة يف ضيق مطبق، فرضـوه             
فيلجأون إىل اقتراض   . من اإلنفاق املتهور   بعد حلظات قليلة     على أنفسهم 

. مزيد من املال بتهور أشد، ويزداد اإلنفاق إىل ما فوق وسائل دخلـهم            
ويف الواقع فإن دخل املرء لعقود قادمة يصبح رهينةً بيد البنوك واملؤسسات 

  . املالية املقرضة مع ازدياد مصاعب خدمة الدين والتزاماته
 جمموعها تتجه إىل أزمة كبرية ال مناص        ومثل هذه النظم االقتصادية يف    

إنكم ال تستطيعون رهن مستقبلكم من أجل حاضركم بال حـدود          . منها
 ،قبل أن تصلوا إىل حضيض أزمة اقتصادية ناشئة عن إنفاق ال مـسئول            

إن حماربة التضخم برفع أسـعار      . يرفع بعد ذلك معدالت التضخم أكثر     
 ال بـد    -من النقد املتاح لإلنفاق   على أمل أن يقلل ذلك      -الفائدة الربوية   

  . من أن يطلق سلسلة من األحداث تنتهي بكساد اقتصادي
هذه النتيجة سيئة على املستوى القومي مبا فيه الكفايـة، ولكـن إذا             

 فإن ركـودا عامليـا   ،أحدثت نفس العوامل كسادا يف معظم أقطار العامل       
لطريق حلروب  ومثل هذا الكساد ميهد ا    . يوشك أن يتهدد اجلنس البشري    
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١٨٢ 

 فتأخذ عمليات اإلفالس وتـصفية األعمـال يف         ،عاملية وكوارث رهيبة  
وتدخل الصناعة والتجارة يف حاالت من الفتـور والركـود،          . االزدياد

هذا .  االرتفاع، وتنهار جتارة العقارات    إىلوتتجه معدالت البطالة املقنعة     
د واحلرمـان   اإلحباطُ العام يف كل ااالت يساعد وحيرض على التـشر         

وعندما حيدث هذا فال يفاجأ أحد بذلك، وخـصوصا     . واخلديعة واجلرمية 
  . أبطال الرأمسالية الصامدين

وال ينحصر املوقف يف االقتصاد الرأمسايل يف أن أفرادا يتمولـون مبـا             
يفوق قدرم على السداد، فالواقع أن املخاطرة جتري مبستقبل الـصناعة           

 ففي البداية طبعا تستفيد الصناعة الوطنية       .كلها يف مقابل مكاسب وقتية    
. وهذا يساعد على خفض أسعار السلع املصنوعة حمليـا        . إىل درجة كبرية  

وانتقال النقود إىل يد الفرد ال يرفع قدرته الشرائية فحسب بل له تـأثري              
وعلى أثر زيادة الطلب يزداد اإلنتاج،      . أيضا على إنتاجية الصناعة الوطنية    

وهذا يعطي الصناعة الوطنية    . جية املتزايدة تنخفض األسعار   ومع هذه اإلنتا  
وتبدو املشاهد كلها وردية متألقـة مث       . هامشا تنافسيا يف األسواق العاملية    

  . تأيت بعدها العواقب احملظورة
بسبب العجلـة واإلنفـاق الـذي       –وعندما يكون اتمع بوجه عام      

 فإن القـدرة  ، للبنوك غارقا يف الديون  –يتجاوز حدود ما لديه من وسائل     
وليس أمـام هـذه   . الشرائية هلذا اتمع كله سوف تصل إىل اية مداها   

الصناعة إال أن تبحث عن أسواق خارجية أكرب كي تبقـى يف ميـدان              
فإذا كانت قاعدة االقتصاد يف البلد صغرية أسرعت يف الوصول          . املنافسة
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١٨٣
طالت الفترة قبل أن    وإذا كانت قاعدة االقتصاد كبرية      . إىل زقاق مسدود  

  . يدركوا األزمة الوشيكة
ال شك أـا    . تعالوا نر إىل الواليات املتحدة كيف جتري األمور فيها        

 ويعتقد بعض االقتصاديني أنه     ،بلد يتمتع بأكرب سوق حملي يدعم صناعتها      
لو انفصلت الواليات املتحدة عن اتمع العاملي فإن سوقها احمللي بقاعدته           

ولكن هـؤالء االقتـصاديني ال      . ن هلا استمرارية صناعتها   الواسعة يضم 
فعلـى سـبيل    . يأخذون يف اعتبارهم عوامل أخرى ذات صلة باملوضوع       

كي لتبني لكم   ري لو طبقتم احلالة اليت تناولناها آنفا على املسرح األم         ،املثال
إـا  . أنه ال يوجد هناك استنتاج منطقي سوى الذي وصلنا إليه من قبل           

فمع عجز هائل يف امليزانية؛ وديون غـري مـسددة          .  فحسب مسألة وقت 
بلغت باليني من الدوالرات تكون الواليات املتحدة يف جمموعهـا قـد            

كي حتت ديـن ثقيـل      ريجتاوزت احلد يف اإلنفاق، ويصبح اجلمهور األم      
وإال أفلـست    ومن احملتم أن تتباطأ القدرة الشرائية لألمـة       . ملستقبل أيامه 

ولكن قوانني الطبيعة اليت ال     . إا فقط مسألة حجم   . ابيوت اإلقراض فيه  
مندوحة عنها سوف تعمل عملها وتسري يف كل املواقف املشاة علـى            

  . حد سواء
يف حرارة الصيف سرعان ما تسخن مياه الربك واملستنقعات لتصل إىل           

وكذلك تصل  .  ولكن البحريات حتتاج إىل وقت أطول      ،درجة حرارة اجلو  
ولكنها مجيعا تسري حبسب    .. ة إىل درجة الدفء قبل الكبرية     البحار الصغري 
حيتاج احمليط اهلادئ إىل وقت طويل كي تدفأ مياهه حبيـث           . القدر احملتوم 

أنه عندما يصل إىل هذا احلال يكون الشتاء قد حلّ مبعظم البلدان اليت تطل      
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١٨٤ 

دان وهلذا السبب يكون الطقس فيها أكثر دفئا عن البل        .. على مياهه اهلائلة  
  . اليت تطل على حميطات أصغر

إن فلسفة اإلنفاق من    . وهكذا يكون احلال أيضا يف حميطات االقتصاد      
 حبيث إن توقـع     ،األموال املقترضة يف حد ذاا فلسفة ملتوية من أساسها        

  . أي نتائج أمينة مستقيمة منها لَهو ضرب من اجلنون
 ذلك أنه عنـدما     .وهناك عامل آخر جدير بأن يوضع يف بؤرة االنتباه        

 فإن الـبالد األفقـر     ،تصل الصناعة واالقتصاد القومي إىل نقطة االختناق      
واألقل تطورا تواجه خطرا متزايدا من غبار املواقف املتفجـرة يف الـبالد           

  . املتطورة املتقدمة
يبدأ األمر من جانب القادة السياسيني يف البالد الصناعية فريون ضرورة 

كثر إىل األسواق حلماية الصناعة مـن التبـاطؤ         ملحة يف تصدير بضائع أ    
وعندئذ يواجهون مشكلة ذات . وللمحافظة على مستوى احلياة جلماهريها    

  : جانبني
  .  اجلمهور وقد اعتاد الرفاهية احلديثة-١
 تعمد إىل حثهم واستثارم بـأدوات       -من أجل بقائها  – الصناعة   -٢

  . واملتعة يف بيومواختراعات جديدة حتقق هلم مزيدا من الرفاهية 
وال ميكن حلكومة سياسية أن تبقى حتت ضغط اجلمهور الذي ال ينفك            

   .وال بد أن يبقى االقتصاد طافيا بأي مثن. يطالب مبستوى أعلى للمعيشة
ومن اجللي أنه ال بد من أن يزداد نزيف العامل الثالث كي يكفل هـذا             

ومـاذا بـشأن    . تقدمةاالرتفاع املصطنع يف مستويات املعيشة بالبالد امل      
التحدي اجلديد الناجم عن إعادة تشكيل االقتصاد الروسي ودول شـرق           
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١٨٥
أوروبا؟ وماذا عن احلاجة املتنامية إىل أسواق خارجية لدى البالد الرأمسالية         
الناشئة اليت كانت يف العامل الشيوعي فيما مضى؟ مث ماذا بصدد اإلفـساد             

 وطموحـات الفقـراء والعامـة       الذي يقوم به اإلعالم الغريب يف رغبات      
املعدمني يف البالد االشتراكية والعامل الثالث؟ إن هذه العوامـل جمتمعـة            

  . بالتأكيد لن تعمل على تغيري وجه البسيطة إىل ما هو أفضل

âý�ÜÛ@†í†èm@biŠÛa@ @
 ١٤القرآن الكرمي للبشر قبل     هذا هو فحوى التحذير القوي الذي بلّغه        

  : الذي يسوق إليه االقتصاد الربوي اإلنسانيةَقرنا بشأن الدمار الشامل 
�أْكُلُونَ الَِّذينا يبونَ الَ الرقُوما ِإالَّ يكَم قُومالَِّذي ي طُهبختطَانُ  ييالـش 

ِمن سالْم ذَِلك مها قَالُواْ ِبأَنمِإن عيا ِمثْلُ الْببلَّ الرأَحو اللّه عيالْب رحوا مبالر 
 عـاد  ومن اللِّه ِإلَى وأَمره سلَف ما فَلَه فَانتهى ربِه من موِعظَةٌ جاءه فَمن

لَـِئكفَأُو ابحاِر أَصالن ما هونَ ِفيهاِلدخ * قحمي ـا  اللّهبِبـي  الْرريو 
 وعِملُـوا  آمنـواْ  الَّـِذين  ِإنَّ*  أَِثيٍم اٍركَفَّ كُلَّ يِحب الَ واللّه الصدقَاِت

 خوف والَ ربِهم ِعند أَجرهم لَهم الزكَاةَ وآتواْ الصالَةَ وأَقَامواْ الصاِلحاِت
ِهملَيالَ عو مونَ هنزحا * يا يهأَي واْ الَِّذيننقُواْ آمات واْ اللّهذَرا وم ِقيب  ِمـن 
 وِإن ورسوِلِه اللِّه من ِبحرٍب فَأْذَنواْ تفْعلُواْ لَّم فَِإن * مؤِمِنني كُنتم ِإن الربا
متبت فَلَكُم وسؤر اِلكُموونَ الَ أَمظِْلمالَ تونَ وظْلَمِإن * تٍة ذُو كَانَ ورسع 

ـ  كُنتم ِإن لَّكُم خير تصدقُواْ نوأَ ميسرٍة ِإلَى فَنِظرةٌ لَمعالبقـرة  (�ونت :
٢٨١ -٢٧٦.(  



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  

  

١٨٦ 

 يعين أن سنن اهللا تعـاىل يف        -كما تقول اآلية  –واإلنذار حبرب من اهللا     
 عندما تسوقه العوامل اليت ذُكـرت       الطبيعة سوف تعاقب اتمع الرأمسايل    

ات والثـورات   إن االضـطراب  . آنفا إىل خلل يف التوازن ووقوع احلروب      
وقول اهللا تعاىل . واحلروب تأيت يف أثر االستغالل واغتصاب حقوق الفقراء       

 يعين أن الدولة اليت تترعرع على الربـا         �ورسوِلِه اللِّه من ِبحرٍب فَأْذَنواْ�
ال مناص من أن تنتهي إىل احلال الذي تفزع فيه األمم إىل السالح ضـد               

  . بعضها البعض
. يض يف شرح هذا اجلانب من الربـا       ستفسمح يل أن أ   إن الوقت ال ي   

ويف القرآن الكرمي تأيت اآليات اليت حترم الربا دائما بعد اآليات اليت تتناول             
والذين يعرفون  .  وهذا يشري إىل العالقة بني الربا واحلرب       ،موضوع احلرب 

ور تاريخ احلربني العامليتني األوىل والثانية يذكرون أن الرأمسالية قامت بـد          
 ليس يف أا سببت احلرب فقط وإمنا ألا أيـضا أطالـت هـذه     ،مفجع
  . احلرب

@paëŠrÛa@‹bän×a@áíŠ¤@ @
ينبذ اإلسالم كافة طرق االستغالل واجلور مثل اكتناز الثـروة ورأس           

. املال والسلع واملؤن واليت حترك األسعار صعودا وتنتهي إىل تضخم عـام           
  : يقول القرآن الكرمي

 أَمـوالَ  لَيـأْكُلُونَ  والرهباِن اَألحباِر من كَِثريا ِإنَّ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
 والَ والِْفضةَ الذَّهب يكِْنزونَ والَِّذين اللِّه سِبيِل عن ويصدونَ ِبالْباِطِل الناِس

 نـارِ  ِفي علَيها يحمى يوم * ِليٍمأَ ِبعذَاٍب فَبشرهم اللِّه سِبيِل ِفي ينِفقُونها
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١٨٧
منهى جكْوا فَتِبه مهاهِجب مهنوبجو مهورظُهـذَا وا هم متزكَن َألنفُِسكُم 

  ).٣٥-٣٤: التوبة (�تكِْنزون كُنتم ما فَذُوقُواْ
ة ومع ذلك مينح اإلسالم احلرية لألفراد كي يرحبوا املال بـأي وسـيل            

ومن ثَم فهنـاك    . مشروعة يف إطار املبادئ اإلسالمية للسلوك االقتصادي      
  . حرية وحق لألفراد كي يتملكوا ويدخلوا يف مشروعات خاصة

 يتركز اهتمام معظم احلكومـات علـى        ،وعند تشكيل اقتصاد البالد   
وتفرض الضرائب علـى حركـة      . كيف يكسب الفرد يف اتمع معاشه     

وبعد إمتام ذلك   . جارية والصناعية والدخل الوظيفي   املبيعات، واألرباح الت  
وجممل القـول إن    . ال يبقى إال القليل من التدخل يف األمور املالية للفرد         

االهتمام القومي حمصور يف جانب الدخل، وال تم معظـم احلكومـات          
إذا ما أراد الفـرد فلـه أن        . بكيفية إنفاق الفرد لدخله، أو ماذا يكرت منه       

 أو  ،أو ثروته إىل الضياع، أو أن حييا حياة مـسرفة مبـذرة           يرمي بدخله   
 ال دخل للحكومات بالكيفية اليت      .يعيش يف مشقة إن شاء رغما عن ثرائه       

  . ينفق ا الفرد ماله أو يستخدمه
ومع ذلك فهذه منطقة تدخل إليها األديان، وعـن طريـق النـصح             

 ا قوت يومـه،  والتحذير واملشورة، ترشد الفرد إىل الطريقة اليت يكسب 
ومعظـم  . بل وديه إىل الكيفية اليت ينفق ا أو ال ينفق ا مـا كـسبه            

فمـثال  . األوامر املتعلقة باإلنفاق هي توجيهات أخالقية وروحية أساسا       
حيرم اإلسالم اإلنفاق يف شرب اخلمر ولعب امليسر واالماك الزائـد يف            

مباشـرة إىل تـشكيل     ومع أن هذه األوامر ال دف       . طلب خمتلف املتع  
ويف .  فهي نتيجة للتعاليم األخالقيـة والروحيـة للـدين       ،ميزانية اإلنفاق 
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١٨٨ 

االقتصاد الرأمسايل تعترب مثل هذه الوصايا إغارة على اخلصوصيات وتدخل          
وهذا املوقف ليس جديـدا علـى       . يف حق املرء أن ينفق ماله كيف يشاء       

  . اإلنسان
فت الشعوب واحلضارات القدمية    وحبسب ما جاء يف القرآن الكرمي وق      

مثل هذا املوقف بإزاء الدين وجنم عن ذلك مناظرة لتربير تدخل الدين يف             
وعندما حاول النيب شعيب عليه السالم أن يعلم        . ون الشخصية للناس  ئالش

أهل مدين كيف ينفقون أمواهلم وما جيوز هلم وما ال جيوز هلم اإلنفـاق              
  :  أنبه قومه وقالوا،فيه

 نفْعـلَ  أَن أَو آباؤنا يعبد ما نترك أَن تأْمرك أَصالَتك شعيب  يا ....�
  ).٨٨: هود (�دالرِشي الْحِليم لَأَنت ِإنك نشاء ما أَمواِلنا ِفي

@ñbî§a@lìÜ�c@¿@ò�b�jÛa@@ @
حيض اإلسالم على انتهاج أسلوب بسيط للحياة، وحيـرم اإلسـراف           

  : يقول اهللا تعاىل. يشجع اإلنفاقو
 فَتقْعـد  الْبـسطِ  كُلَّ تبسطْها والَ عنِقك ِإلَى مغلُولَةً يدك تجعلْ والَ�
  ). ٣٠: اإلسراء (�محسورا ملُوما

 حىت ال تكـون     ،ال حتبسن يدك متاما عن اإلنفاق، وال متدها مدا زائدا         
  . افحمال للوم أو فريسة لالستنـز

 ِإنَّ  *تبـِذيرا  تبذِّر والَ السِبيِل وابن والِْمسِكني حقَّه الْقُربى ذَا وآِت�
ذِِّرينبواْ الْمانَ كَانواِطِني ِإخيكَانَ الشطَانُ ويِه الشبا ِلراإلسـراء  (�كَفُور :

٢٨-٢٧(  
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١٨٩

@xaëŒÛa@pbÔÐã@ @
غنية والفقرية قد يكـون منطقـة       إن منط حفالت الزواج يف األسر ال      

حساسة، وميكن أن تسبب حسرة وحرقة لدى اآلباء الفقراء الذين هلـم            
يستنكر اإلسالم اإلنفاق املفرط يف حفالت الزواج       . بنات يف سن الزواج   

والواقع أننا نلحظ   . اليت تعرض فيها مظاهر األة والثراء واملشاهد الفخمة       
فالت الزواج كانت من البساطة حبيـث       منذ التاريخ املبكر لإلسالم أن ح     

وبالرغم من تأثري العادات والتقاليـد      . تبدو أحداثا باهتة يف نظر الكثريين     
القادمة من اتمعات احمليطة، وتسرِب كثري مـن البـدع واملمارسـات            

بسيطة، سـهلة،   :  إال أن املظاهر الرمسية تبقى مع ذلك كما هي         ،.اخلاطئة
 فيتم إعالن الزواج غالبـا يف  ،لفقري على حد سواءقليلة التكاليف للغين ول  

 فاملسجد  ،املساجد وحبضور الكل مجاعات وأفرادا، الغين مع الفقري سويا        
  . بيت للعبادة وليس مكانا الستعراض األة

 ،وفيما يتعلق مبآدب االستقبال وغريها تعبريا عن البهجـة والـسرور          
عى إليها الفقراء مذمومة يف نظـر       يحذَّر األغنياء من أن الوالئم اليت ال يد       

ولذلك سوف جتد يف مثل هذه الوالئم بني أعضاء اتمـع الـذين             . اهللا
 ويف ذلك تنبيه للغين، وفرصة ،يرتدون أغلى املالبس أناسا يف مالبس فقرية     

  .خاصة للفقري كي يتذوق ملذات األغنياء وأطباق طعامهم

�ÔÐÛa@ñìÇ…@ÞìjÓ@ @
كانة العالية يف النظـام االجتمـاعي أن        وينصح اإلسالم بقوة ذوي امل    

وبـالطبع، لـيس   . يقبلوا دعوة الفقراء إذا ما دعوهم إىل بيوم املتواضعة      
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١٩٠ 

األمر إلزاميا إذا كان للغين ارتباطات ومشاغل مسبقة، ولكن كانت سنة           
وينظر كل الـذين    .  أن يليب أي دعوة وإن كانت من أفقر الناس         �النيب  

وإذا قُبلت  .  تأثر وإعجاب شديد   ذه الوصية نظرةَ  أحبوه سيدا مقدسا إىل ه    
 فقد جيد األغنياء أنفسهم وكأنه ال       ،كل هذه الدعوات يف اتمع املعاصر     
ولكن ميكن اإلبقاء على روح هذه      . شاغل هلم إال تناول الطعام مع الفقراء      

  . الوصية حية يف اتمع إذا هم قبلوا مثل هذه الدعوات من حني آلخر
 من قبل أن اخلمر وامليسر حمرمان، وبذلك مت اخلالص من           ولقد ذكرنا 

الـذي  –وال ينطبق هذا التعلـيم      . اإلنفاق املسرف واالحتفال الصاخب   
 على حفالت العرس    –يشجب اإلسراف يف النفقة ومستوى احلياة الباذخ      

  .وحدها، بل يشمل كل جماالت النشاط اإلنساين
 وإمنا يلقَّن بكلمات النصيحة     ومجال هذا التعليم أنه ال يفرض باإلكراه،      

  . واحملبة

âbÈĐÛa@pa…bÇ@¿@Þa†nÇüa@ @
  :يقول القرآن الكرمي

 تسِرفُواْ والَ واشربواْ وكُلُواْ مسِجٍد كُلِّ ِعند ِزينتكُم خذُواْ آدم بِني يا�
هالَ ِإن ِحبِرِف يسالْم٣٢: األعراف (�ني.(  

لة يف احلديث عن احلاجة إىل شن حرب ضد         ال يسمح يل الوقت لإلطا    
اجلوع، وميثل االمتناع عن تبديد الطعام سبيال وِمرقاة إليها، ومع ذلـك            

  . هذا املوضوع بإجياز فيما بعدفسوف أشري إىل 
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Þb½a@āa�Óa@ @
 فـإن  ،وفيما يتعلق باقتراض النقود من أجل احلاجات األساسية للحياة        

 أجل الضروريات الطارئة واحلاالت     اإلسالم يؤكد ويكرر أن القروض من     
وأمر أيضا بوضوح أنه إذا كان املدين غري قـادر          . العاجلة تكون بال ربا   

 فيجب أن يمـنح     ،على سداد الدين يف وقته احملدد بسبب ظروفه املعسرة        
وميكن استرداد الدين   . وعلى عشريته األقربني مساعدته   . فترة مساح أطول  

 أن تنفق الزكاة لتخفيف االلتزامات املالية       وميكن أيضا . من ممتلكات امليت  
وإذا استطاع الغين أن يعفو عن الدين فليفعل، فـذلك          . عن كاهل املدين  

ولكن الواجب على املدين القادر أن يسدد دينه يف         . أفضل عند اهللا تعاىل   
خالل املدة احملددة، وينبغي عليه أن يضيف إىل الدين شيئا علـى سـبيل              

يادة ليست إلزامية أو مقررة سلفا كيال تدخل حتـت          وهذه الز . اإلكرام
  : يقول القرآن الكرمي. معىن الربا

 ولْيكْتب فَاكْتبوه مسمى أَجٍل ِإلَى ِبديٍن تداينتم ِإذَا آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
كُمنيب ِل كَاِتبدالَ ِبالْعو أْبي أَنْ كَاِتب بكْتاكَ يم هلَّمع اللّه  ـبكْتفَلْي 

 الَِّذي كَانَ فَإن شيئًا ِمنه يبخس والَ ربه اللّه ولْيتِق الْحق علَيِه الَِّذي ولْيمِلِل
 عدِلِبالْ وِليه فَلْيمِللْ هو يِملَّ أَن يستِطيع الَ أَو ضِعيفًا أَو سِفيها الْحق علَيِه

 وامرأَتـانِ  فَرجلٌ رجلَيِن يكُونا لَّم فَِإن رجاِلكُم من شِهيديِن واستشِهدواْ
 والَ اُألخرى ِإحداهما فَتذَكِّر إْحداهما تِضلَّ أَن الشهداء ِمن ترضونَ ِممن
أْباء يدها ِإذَا الشواْ معالَ دو ساْتوأَن أَم هوبكْتا تِغريا أَو صِلِه ِإلَى كَِبريأَج 

طُ ذَِلكُمأَقْس اِهللا ِعند أَقْومِة وادهى ِللشنأَدواْ أَالَّ وابتركُونَ أَن ِإالَّ تةً تارِتج 
ـ  أَالَّ جناح علَيكُم فَلَيس بينكُم تِديرونها حاِضرةً وهبكْتاْ  اتوـِهدأَشِإذَا و 
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١٩٢ 

متعايبالَ تو آرضي الَ كَاِتبو ِهيدِإن شلُواْ وفْعت هفَِإن وقفُس قُواْ ِبكُماتو اللّه 
كُملِّمعياُهللا اُهللا وٍء ِبكُلِّ ويش ِليمِإن* عو ملَى كُنتفٍَر عس لَمواْ وِجدا تكَاِتب 

 اللّه ولْيتِق أَمانته اؤتِمن الَِّذي فَلْيؤد بعضا بعضكُم أَِمن فَِإنْ قْبوضةٌم فَِرهانٌ
هبالَ رواْ ومكْتةَ تادهن الشما وهمكْتي هفَِإن آِثم هقَلْب اللّهـا  ولُـونَ  ِبممعت 

ِليم٢٨٤، ٢٨٣: البقرة (�ع.(  
تذكُّر أن هذه اآليات قـد أسـيء تطبيقهـا متامـا،            ومن املهم جدا    

واستعملت بكيفية خترج عن سياقها على يد علماء ينتمون إىل مدرسـة            
القرون الوسطى، ويصرون على أن شهادة امرأة واحدة ال تكفي حبسب           

يقولون إنه يلزم يف مجيع احلاالت أن يكون هناك         . شريعة اإلسالم بزعمهم  
وملـا محلـوا    . بل رجل واحد تصلح شهادته    شاهدتان من النساء يف مقا    

اآليات على غري حمملها فإم أخطأوا وأخذوا بظاهر دور شهادة الرجـل            
واملرأة يف الشريعة اإلسالمية، فظنوا أنه إذا طلب القرآن رجـال واحـدا             

وإذا كان املطلوب شهادة    . شاهدا فإنه ميكن إحالل امرأتني شاهدتني حمله      
هما أربع نساء، وإذا كان عدد الشهود املطلوب رجلني ميكن أن يقوم مقام 

  . هو أربعة رجال جيوز أن حيل حملهم مثاين نساء
وهذا املفهوم غري واقعي ومناف للتعاليم القرآنية لدرجة أن املرء يشتد           
سخطه عندما يرى موقف أهل القرون الوسطى هؤالء من هذه املـسألة            

  : ملالحظة حول هذه اآلياتوالنقاط التالية جديرة با. القضائية اهلامة
  . اآليات ال تطلب أبدا شهادة املرأتني كلتيهما-١
  .  دور املرأة الثانية حمصور يف املساعدة كما تبينه اآلية يف وضوح-٢
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١٩٣
 أن جانبا مـن     -وهي اليت ال تقدم شهادا    – إذا رأت املرأة الثانية      -٣

 فإـا  ،قةالشهادة على لسان الشاهدة ال يدل على فهم تام لروح الـصف   
  .تذكِّرها وتساعدها يف مراجعة فهمها أو تنعش ذاكرا

.  األمر متروك متاما للمرأة الشاهدة لتوافق أو تـرفض املـساعدة           -٤
وتبقى شهادا مستقلة، وكلمتها هي األخرية يف حالة أي خـالف مـع             

  . شريكتها
فكتابة عقـد   . وبعد هذا االستطراد املوجز نعود إىل املوضوع األصلي       

تفاق بالدين، حيث ميلي املدين شروط العقد يف حضور شـهود بيـع             اال
 هلي أمانة مطلقة، واستحضار اهللا تعاىل من أجل الوفاء بتعهداته،           ،البضاعة

 وهي مسة أساسية لاللتزامـات التعاقديـة يف         ،وأداء املؤمتن أمانته بصدق   
  . اإلسالم

الربـا لـن    وجيب مالحظة أنه يف اقتصاد يتجه اإلقراض فيه إىل جتنب           
يلجأ فيه املقرض إىل إغراق االقتصاد بالديون واالئتمانات بدون مـربر،           
ولذلك سوف تبقى القدرة الشرائية للمجتمع يف حدود واقعيـة تتعلـق            

  . بالظروف احلاضرة
والصناعة . وسوف يتحول النظر تلقائيا بعيدا عن االقتراض يف املستقبل        

لبقاُء متينة وقادرة على اجتياز خماطر      اليت تقوم على هذا املنهاج يقدر هلا ا       
  . التقلبات االقتصادية

وجيب أال تسري الثروة العامة صاعدة إىل املستوى األعلى جتاه األثريـاء   
  .بل جيب أن تنساب يف اجتاه املستوى األدىن للفقراء
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ومع أنه ليس شظفا إال     . ويغرس اإلسالم أسلوبا للحياة يتسم بالبساطة     
مسرفا بأي حال إىل املدى الذي يثري حفيظـة الفئـات       أنه ليس زاهيا أو     

  . الفقرية، أو حيرق قلوم ويوسع الشقة بني قطاعي اتمع

pbÔjĐÛa@´i@òí…b–nÓüa@Ö‰aìÐÛa@ @
ينبغي أن يكون من املفهوم جيدا أن الطبقات ال تنشأ نتيجـة جتمـع              

و بـني   الثروة يف أيد قليلة، وإمنا من تقسيم رأس املال بني مالك وعمال أ            
  . أصحاب األراضي واملزارعني

وال ميكن هنا أن أذكر كل      . وهناك ما هو أكثر من خلق جمتمع طبقي       
  . العوامل وكيف تسهم معا وبشدة يف خلق الطبقات داخل اتمع

ودراسة اتمع اهلندي التقليدي تقدم مثاال رائعا لوجود بناء طبقـي            
 التطور بتوزيع الثروة، وإمنـا  ومل يتأثر مسار هذا  . تطور عرب آالف السنني   

ويوجـد هنـاك    . تأثر بالعوامل العنصرية واالجتماعية والدينية والسياسية     
تاريخ طويل من الغزو والرتاع الداخلي والـصراع مـن أجـل البقـاء              

 كل ذلك حمفوظ يف النظام الطبقي اهلندي الذي قطّع اتمـع            ،والسيطرة
  . إىل طبقات عديدة

ويف سلسلة من الرسائل    .  احلال مبلحظ جاد   هذا" ماركس"ولقد أخذ   
 اعترب ،New York Herald Tribuneكتبها إىل نيويورك هرالد تربيون 

واسـتنتج مـن    . حال اتمع يف اهلند مناقضا للفلسفة االشتراكية العلمية       
ذلك أن وجود النظام الطبقي جعل من اهلند الدولة األقـل احتمـاال يف              

  . حتوهلا حنو الشيوعية
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 فإن خلق الطبقات يف اتمع يبدأ عنـد         ، وجهة النظر اإلسالمية   ومن

إحداث األمل إذا مل يكن هناك قواعد أخالقية حتكم الطريقة اليت يتم ـا              
تصوروا جمتمعا يعيش فيه الناس حياة بسيطة، ليس فيه إنفاق          . إنفاق املال 

 مسرف على اللباس والطعام واملسكن، والتباين يف أسلوب احليـاة غـري           
 ،ليس باألمر املهم كم من الثروة يتجمع يف أيد قليلـة          . ملحوظ بوضوح 

إن األمل يبدأ   . فاإلنفاق هو الذي يؤمل وليس تكدس الثروة يف أيد معدودة         
إن منط احلياة املترفة    . عندما تنفق الثروة أو تضيع سدى وباستخفاف سفيه       

 عنـدما   ،مـة عند األثرياء وطبيعته املالزمة له من استعراض وأـة وفخا         
ن ون املكروب و حيث الفقراء البائس   ،يالحظ ذلك من الوضع األقل مالئمة     

 عندئذ يأخذ التفـاوت يف      ،الذين يناضلون من أجل احملافظة على حيام      
  . توزيع الثروات حيفر هوة فيما بني الفريقني يتعذر عبورها

كيف يكسب  : ومن مث فإن اإلسالم ال يتدخل بال مربر يف حرية الفرد          
كيف يدخر، بل على العكس، فإن اإلسالم يشجع ويـروج للقطـاع            و

ويضع قانونا حمددا حتديدا جيدا فيما يتعلق       . اخلاص أكثر من القطاع العام    
 جلعل احلياة يف جمموعها سهلة      ا وروح ا حبيث لو اتبع لفظً    ،بأسلوب احلياة 

مي وملا كان هذا اجلانب من فلسفة االقتصاد اإلسال       . بدرجة تنعش اجلميع  
  . إلطالة فيه أكثر من ذلكإىل ا فال حاجة بنا ،قد سبق حبثه آنفا

@æìãbÓt‰⁄aïßý�⁄a@@ @
 اإلسالمي بدور هام يف توزيع الثروة من املتوىف إىل          اإلرثيقوم قانون   

فتوزع أنصبة معروفة حمددة لآلباء واألزواج واألبنـاء واألقـارب          . عياله
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 حيرمهم من حقوقهم يف املرياث      وال ميلك املرء أن   . واملعارف واألصحاب 
 ما مل يكن هناك مربر جيد تقدره احملكمـة يف           ،كما قدرها اهللا تعاىل هلم    

ويف أحسن األحوال يستطيع املرء أن      . الدولة اإلسالمية وليس املرء نفسه    
يوصي جبزء من ثروته ال يتعدى الثلث ليكون من نصيب أفراد آخرين أو             

ٍة يوصى ِبها أَو ديٍن غَير مضار وِصيةً ِمن اللَِّه          ِمن بعِد وِصي  �هبة للمجتمع   
  ِليمح ِليمع اللَّهوتعمل هذه التدابري عمال مؤثرا يف منع       ). ١٣: النساء (�و

  .تكدس الثروة يف أيد قليلة
 اإلسالمي حترم قاعدة البكورية، أي توريث   اإلرثوحبسب قانون     

عد اليت تتضمن املساواة يف توزيع العقـارات؛        الولد البكر وحده؛ والقوا   
ثابتـة أو   –فكل الثـروة    . واحلريةُ املطلقة يف الوصية طبقا هلوى املوصي      

ويف مدى ثالثة أو أربعـة أجيـال        .  توزع وتقسم يف كل جيل     –منقولة
تتحول العقارات الكبرية إىل أنصبة صغرية حبيث ال يبقى قسم دائم بـني             

  .كية األرضالناس عن طريق احتكار مل

ñì‘ŠÛa@áíŠ¤@ @
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتـأْكُلُوا           �

  .)١٨٩: البقرة (�فَِريقًا ِمن أَمواِل الناِس ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ
 وأنه جلي بـين يف   خصوصا، وال أراين حباجة إىل تفصيل هذا اجلانب  

صورة الفساد والرشوة يف بالد العامل الثالث، وإن كنت سوف أشري إليه            
  . السالم الفردي حتت عنوان
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١٩٧

ñ‰bvnÛa@pbîÓý�c@ @
ال خيالف اإلسالم الرأمسالية وال يرفض االشتراكية العلميـة مجلـة           

  .واحدة، وإمنا حيتفظ مبا فيهما من معان ومواقف طيبة
 ا قرن١٤مثلة من القواعد اليت وضعها اإلسالم منذ وفيما يلي بعض األ  

ألخالقيات جتارية رشيدة صائبة اكتشفها اإلنسان يف العصر احلـديث          
  :بالطريق الصعب

. املطلقـة تقوم العالقات التجارية اإلسالمية على الثقة واألمانة         - ١
  .)٢٨٤- ٢٨٢:البقرة(

الكيل ش يف   مينع اإلسالم استعمال املكاييل واملوازين الزائفة والغ       - ٢
  .)٤- ٢:املطففني. (والوزن

حيرم على التجار بيع البضاعة املعيبة أو الفاسدة أو اليت ال تصلح             - ٣
وجيب على التاجر أال حياول إخفاء أي عيـب يف شـيء            . لالستعمال

ولو بيع شيء مـن ذلـك دون معرفـة          ). صحيح مسلم ( يعرضه للبيع 
صـحيح  (ترداد ماله   املشتري فله احلق يف إعادته إذا اكتشف العيب واس        

  .)البخاري

وينهى التاجر عن تقاضي أمثان خمتلفة من املشترين، وإن كان له            - ٤
وله احلرية يف أن حيدد الـسعر       . أن مينح ختفيضا للسعر ألي مشتر يشاء      

 ).البخاري ومسلم(الذي يراه مناسبا لسلعته 

مينع اإلسالم املنافسة الكاذبة واالحتادات اليت ختلـق املنافـسة           - ٥
وحيرم اإلسالم رفع األسعار يف املزايدات بذكر سعر كاذب أو          . اطلةالب

 ).البخاري ومسلم(تقدمي عرض زائف خلداع املشتري 
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١٩٨ 

وباملثل يوصي اإلسالم أن يتم الشراء والبيع يف مكان مفتـوح،            - ٦
عما يشتري ويفضل أن يكون يف حضور الشهود، وأن يتم تنبيه املشتري           

 .)، وصحيح مسلم٢٨٤- ٢٨٢: البقرة(
وباالختصار، يتبىن اإلسالم سياسة لتضييق الفجوة بني الغين والفقـري        

  :هكذا
 . حيرم أمورا كتلك اليت ذكرناها آنفا مثل اخلمر وامليسر وغريها-  أ

 . وجتميعها عن طريق الرباوةينهي عن تكديس الثر - ب 

  . يشجع املشروعات اخلاصة- جـ
  . حيث على سرعة دوران الثروة-  د

وب النصح والتحذير واإلغراء والتعليم يف الدعوة إىل         يتبع أسل  - هـ
التصرف النبيل ليتخذ اإلنسان عن طيب خاطر منط حيـاة متواضـعة            

  .بسيطة وديعة ال يبتعد كثريا عن حياة اإلنسان الفقري
والغرض من هذا الترويض أن جيعل اإلنسانَ أكثـر إحـساسا             

. لوحشية والسادية شاعر اآلخرين، وأن يكبت ويقتل يف نفسه دوافع ا        مب
ويشن حربا مقدسة مبعىن الكلمة يف مواجهة الغرور والنفاق والسطحية          

ويستدعي كل ما هو نبيـل يف اإلنـسان         . والتعاظم والكرب والغطرسة  
وجيعله حساسا ملعاناة اآلخرين، ويشعر أحيانا بأن عيش الرفاهة والدعة          

نفـس يف   جرمية إذا كان اآلخرون يقاسون ويدبرون معيشتهم بشق األ        
  .حياة من البؤس وسوء احلال

 الذين يشكلون طليعة القـيم      ،وبطبيعة احلال فإن أهل الثقافة العالية     
 هم دائما أقلية ضئيلة يف اتمع، ولكن الوعي العام يف          ،اإلنسانية السامية 
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١٩٩
هذا اتمع حنو خري اآلخرين يرتفع إىل مستوى حمترم حبيث يصبح مـن             

هتمامهم حمـصورا يف حاجـام وراحتـهم        املستحيل عليهم أن يظل ا    
 غافلني عن احلالة البائسة اليت يعيش فيها القطاع األقل حظا يف            ،فحسب

 ولن يبقى شاغلهم يف احلياة انطوائيا حول أنفسهم منقطعني          ،هذا اتمع 
. سوف يتعلمون العيش بإدراك أوسع للحياة من حـوهلم        . عمن سواهم 

سهموا ماديا يف ختفيف املعانـاة      سوف يشعرون بقلق واضطراب ما مل ي      
  .وحتسني مستوى احلياة لدى اآلخرين

عليكم ولقد وردت خصائص جمتمع املؤمنني هذا يف سياق آية تلوا           
  ).٤:البقرة(� وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ�: من قبل تقول

òî�b�þa@pbub§a@ @
نا كيف  يف الفصل السابق اخلاص بالسالم االجتماعي االقتصادي، رأي       

  .أن اإلسالم قد أحدث ثورة يف مفهوم الصدقات للفقراء واحملتاجني
 يقدم لنا القرآن الكرمي     ،وفيما يتعلق حبقوق األفراد يف الكعكة القومية      

الدستور الذي نستطيع أن حندد به مقدار الثروة اليت كان ينبغي تدفقها            
. ن الرأمساليني حنو اإلنسان العادي ولكنها انتقلت إىل أيدي حفنة قليلة م         

  :يقول اهللا تعاىل
�         لُـومعم ـقح اِلِهمـوِفي أَم الَِّذينومِ   * وـرحالْماِئِل وِللـس� 

  .)٢٦- ٢٥:املعارج(
ختاطب اآليات األغنياء وتذكر بأن يف ثـروم نـصيبا هـو حـق              

  .للمسكني الذي يسأل والذي ال يسأل
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٢٠٠ 

 اتمع بانتقـال    كيف ميكن لنا احلكم بأن خلال قد حدث يف ميزان         
حقوق الفقري إىل أيدي قلة من األثرياء؟ إن املعيار هلذا الدسـتور هـو              

وعند اإلسالم هناك أربع حاجات أساسية      . وجود حقوق معينة مضمونة   
  :يقول القرآن الكرمي. جيب توفريها

لَـا   وأَنك لَا تظْمـأُ ِفيهـا و       *ِإنَّ لَك أَلَّا تجوع ِفيها ولَا تعرى        �
  .)١٢٠- ١١٩: طه (�تضحى

وهكذا يقرر اإلسالم حدا أدىن للحقوق اإلنسانية يف ميثاق ذي نقاط           
  :أربع جيب على الدولة أن تكفلها

  . املأوى- ٤ املاء - ٣ اللباس - ٢ الطعام - ١
 هناك مئات األلوف من الناس ال أمريكا وحىت يف بالد مثل بريطانيا و     

مستودعات القمامة حبثا عن فضالت     مأوى هلم، وهناك من يفتشون يف       
مثل هذه املشاهد القبيحة تعري الضعف      . من الطعام يسدون ا رمقهم    

األصيل يف اتمع الرأمسايل، وتكشف ما فيه من أعراض دفينة للفتـور            
. إن املادية يف صورا النهائية تربي األنانية وغلظـة القلـب          . والقصور

  .ب اآلخرينوتفتر مشاعر اإلنسان حنو كرو
ومن الطبيعي أن توجد يف بالد العامل الثالث بسبب الفقـر املـدقع             

 ولكن هذا اتمع يف جمموعه فقري، وتـسري الـبالد           ،مشاهد أشد قبحا  
ومن ثَم فليست املسألة هي كـون       . نفسها على نفس املبادئ الرأمسالية    

 أو  األغلبية السكانية من النصارى أو اليهود أو اهلنـدوس أو املـسلمني           
وتزدهـر اجلرميـة    .  فإن النظام أساسا يبقى رأمساليا يف طبيعته       ،امللحدين
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٢٠١
   الفقرية اليت هي وصمة يف جبني اإلنـسانية         تمعاتوتنتعش الرذيلة يف ا 

  .ببالد يسموا األمم النامية
هناك مناطق من أفريقيا وبالد أخرى ال يتوفر فيهـا مـاء الـشرب              

 املرء نفسه من احملظوظني إذا استطاع       لقطاعات كبرية من اتمع، ويعترب    
. وميثل املاء مشكلة يومية  . احلصول على وجبة واحدة خالصة له يف اليوم       

وهناك أقطار من العامل متلك كل اإلمكانية واملوارد لتغـيري احلـال يف             
غضون سنوات قالئل دون أن حتس بضيق، ولكن هذه البالد ال تبـايل             

ناة مئات من ماليني الناس يف الـبالد        باستخدام مواردها يف ختفيف معا    
  .الفقرية

وعنـد  . ومن وجهة النظر اإلسالمية فإن هذه املسألة شديدة األمهية        
اإلسالم فإن جمتمع أي بلد ليس مسئوال عن معاناة شخص واحد فيـه             
فقط ولكنه مسئول عن معاناة أي إنسان آخـر يف أي جمتمـع؛ أعـين               

رافية وال حـواجز مـن اللـون        اإلنسانية كلها اليت ليس هلا حدود جغ      
اإلنسانية يف جمموعها مسئولة والناس أيضا مسئولون       . والعقيدة والسياسة 

وحيثما حتدث جماعة أو سوء تغذية أو ويـالت نتيجـة           . أمام اهللا تعاىل  
لكارثة طبيعية ترتل جبماعة ما فمن الواجب أن تعامل على أا مـشكلة         

يعـا يف العـامل أن تـشارك        إنسانية، وعلى اتمعات واحلكومات مج    
  .للمساعدة على التخفيف من البلوى

 أال ينال القضاء    ،من العار مع كل هذا التقدم يف العلوم والتكنولوجيا        
البد وأن يكون   .  من اهتمام   إليه على العطش واجلوع ما يستحقه وحيتاج     

هناك نظام ميكن عن طريقه توجيه الثروة البشرية يف جمموعها بـسرعة            
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٢٠٢ 

و تلك املناطق اليت يضرا اجلوع، أو اليت تلعب فيها ااعـة            وكفاءة حن 
  .دورا خمربا لإلنسانية، أو حيث أصبح الناس حمرومني مشردين

. إن على احلكومات مسئوليات قومية وعليها أيضا مسئوليات عاملية        
فاليت على املستوى القومي هي الوفاء باحلاجات األساسية لكل فرد من           

أمـا  .  أن ينال طعاما كافيا وثيابا ويزود باملاء واملأوى        اتمع، مبا يكفل  
 ولسوف نشري إليه فيما بعد مرة أخرى        –الواجب على املستوى العاملي     

 فهو املشاركة الكاملة يف حشد املوارد ملواجهة التحديات الواسـعة           –
نتيجة الكوارث الطبيعية واملآسي اليت تصنعها يد اإلنسان، ومـساعدة          

.  تستطيع أن تتعامل بنفسها مع األزمة بالقـدر املناسـب          البالد اليت ال  
وهكذا فإن من مسئولية احلكومة أن تضع األمور يف نصاا لتعيـد إىل             

وسـتكون احلاجـات    . السائلني واحملرومني من الفقراء ما هو حق هلم       
 هلا األولوية على كل     ،الطعام والكساء واملاء واملسكن   : األساسية األربع 

 ال ميكن يف دولة إسالمية حقة أن يكـون          ،بعبارة أخرى و. اعتبار آخر 
  .فيها سائل أو حمروم بال طعام أو كساء أو ماء أو مأوى

 تكون قد قامت باحلد     ،فإذا ضمنت احلكومة هذه احلاجات اإلمجالية     
مث على اتمع عموما أن يقوم مبا هو أكثر مـن           . األدىن من مسئوليتها  

  .ذلك
أضف إىل ذلك احلاجة    . قول ثاقب " نسان وحده حييا اإل   خلبزليس با "

ولكن هذه كلـها    . إىل ماء صحي، ولباس مالئم، وسقف فوق الرأس       
سيظل اإلنسان دائما يبحث عمـا هـو        . جمتمعة ال جتعل احلياة مكتملة    

ومن ثَم ال بد وأن يقـوم اتمـع    . أكثر من احلاجات األساسية للحياة    
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٢٠٣
ياة الفقري، ويتـيح لـه      بشيء يزيل هذه الكُدرة، ويضيف لونا يبهج ح       

  .املشاركة يف بعض متع األغنياء
مث إنه ليس بكاف أن يقتسم السعداء يف اتمع أمواهلم مع من هـم              

ولكن من الالزم أيضا أن يقتسموا معهم البـؤس الـذي           ،  أقل حظا فيه  
وينبغي أن يكون   . يالزم الفقر، والذي يبتلى به عدد كبري من بين البشر         

 حيث تقوم القطاعات العليا مـن       ،األغنياء والفقراء هناك نظام ليمتزج    
 كي يشهدوا   ، لتختلط مع املستويات األدىن    –عن طواعية منهم  –اتمع  

ويضع اإلسالم وسائل عديدة جتعل     . بأنفسهم ما هو معىن احلياة يف الفقر      
مستحيال على الطبقات املختلفة أن تتقوقع علـى نفـسها وتنعـزل يف         

   . قبل بعض هذه الوسائل بإجيازولقد ذكرنا من. حميطها

òí…b–nÓüa@ñ†yìÜÛ@òÜî�ì×@ñ…bjÈÛa@ @
 توطد العبادة وحدانية    ، باالعتقاد الراسخ أنه ال إله إال اهللا       ا بدءً - ١ 

اهللا تعاىل بالنسبة إىل خملوقاته، ومن مث توحد بني بين البشر مجيعا حتـت              
  .مظلة اخلالق القدير

س مرات يف اليوم هي أشـد        مث لعل صالة اجلماعة املفروضة مخ      - ٢ 
فاملفروض على الغين والفقـري والكـبري       . العوامل تأثريا يف هذا الصدد    

  .والصغري دون استثناء أن يؤدوا الصلوات يف املساجد بقدر املستطاع
وإذا مل يكن كل املسلمني، فجلُّهم مسئولون عن االلتزام ذا األمـر            

ماعة يف املساجد بـبعض     وقد تقل نسبة الذين يؤدون صالة اجل      . الديين
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٢٠٤ 

 ولكنها ممارسة عامة يشترك فيها بدرجـة        ،البالد وتزيد يف بالد أخرى    
  .أكرب أو أقل الغالبية العظمى من املسلمني

فمن . ونظام الصالة يف نفسه رسالة عظيمة للمساواة بني بين اإلنسان         
يصل املسجد أوال جيلس يف املكان الذي خيتاره، وال ميكن ألي إنـسان             

مهما كانت مرتلته االجتماعية، بل وال يستطيع أن يفكر أن حيتـل            آخر  
ويف وقت الصالة يقف اجلميع معا، كتفا إىل كتف، بال ثغرات           . مكانه

صاحب املالبس األنيقة يقف إىل جواره من يرتدي أمسـاال          . فيما بينهم 
وكل يوم يلتقي الضعيف العليل مع القوي السليم على قاعـدة           . مهلهلة

  . اهللا أكرب،اهللا أكرب: يث تردد دائما رسالةاملساواة ح
ورؤية البؤس الذي يعيش فيه األعضاء رأي العني، ولقاؤهم كل يوم           

  . يترك أثرا بالغا يف قلب اإلنسان الذي يعيش يف حببوحة نسبية
جيب أن تفعلوا شيئا خيفف من بلـواهم        : والرسالة إليهم سامية جلية   

أمام اهللا تعاىل وأمـام أنفـسكم       وإال أخزيتم أنفسكم     ويرفع مستواهم 
  .أيضا

وتتسع مساحة اللقاء هذه كل صالة مجعة عندما جيتمع املسلمون يف           
جامع مركزي حيث يلتقي سكان املناطق الثرية مع غريهم من سـكان            

ين آخرين عند االحتفال    ءوكذلك يتسع االجتماع يف لقا    . املناطق الفقرية 
ع مسامهات مالية اختياريـة     وقبل عيد الفطر ويكون هناك مج     . بالعيدين

  .للتفريج عن الفقري
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٢٠٥
 يسوي أيـضا بـني الغـين        - شهر الصوم اإلسالمي  -  ورمضان   - ٣

فيفرض على الغين تذوق اجلوع والعطش كي يتذكر حظ الفقري    . والفقري
  .الذي يغلب اجلوع والعطش على طريقة حياته

  .مال الغين  ومال الزكاة ينقل إىل الفقري حقه من رأس- ٤
 يوصف بأنـه    - وهو احلج -  مث إن العمود اخلامس لبناء اإلسالم        - ٥

يسمح فيه للحاجات بارتداء مالبس بسيطة      . أعظم مشهد لوحدة البشر   
 وهـو رداء    ،خميطة، أما احلُجاج فيلبسون قطعتني من نسيج غري خمـيط         

  .للغين والفقري على حد سواء
دة هناك  ففضال عما سبق من أعمال العبا     . ولكن ذلك ليس كل شيء    

كثري من التدابري اليت أدِخلت ونفّذت يف اتمع اإلسالمي، لتعمل عمال           
متواصال يف سد الفجوة بني خمتلف قطاعات اتمع، وتكفل وية ودفئا           
جلو صحي يسمح للغين أن يبقى فيه غنيا بقدر معقول مع تكليفـه أن              

  .يهتم أيضا بأمر الفقري
إن : "ملسيح عليه السالم عندما قـال   وهناك مبدأ مشابه قدمه يسوع ا     

ومن املؤسف جدا أنه بالرغم من هذه الوصية        ". املساكني يرثون األرض  
األخالقية فإن الرأمسالية قد فشلت بصورة شاذة يف االهتمام بأمر الفقري           

  .واملسكني من أعضاء اتمع

òî½bÈÛa@pbßaŒnÛüa@ @
فاجعة كبرية تصيب   يف حبث املسلك البديل ملواجهة كارثة طبيعية أو         

  :يصف القرآن الكرمي االختيار الصحيح مما يلي، أي جمتمع
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٢٠٦ 

أَو  *  ذَا مقْربـةٍ   ايِتيم * أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبةٍ      * فَك رقَبةٍ �
   .)١٧ - ١٤:البلد( �ِمسِكيناً ذَا متربٍة

  :فإن االختيار الصحيح هو كما يلي: وبعبارة أخرى
مة الصادقة احلقيقية لبين اإلنسان اليت يتقبلها اهللا تعاىل جاء          اخلد - ١

والذين يرزحون حتت قيد أو أسر هم أوىل الناس         . بياا يف هذه اآليات   
وكل خدمة ختالف هذا املفهوم تعترب يف نظر اهللا تعاىل بـال            . باملساعدة

ويف هذا الضوء فإن النظام احلديث للمعونات الذي يقدم للـبالد           . قيمة
مرفوض متاماااألقل تقدم معونات مالية مشروطة ومقيدة أمر . 

  .واالختيار الثاين هو إطعام اليتيم وإن كان له وصي يتوىل رعايته - ٢
 واالختيار األخري هو إطعام املسكني الذي ال حيلة لـه وكأنـه            - ٣

 .حياول أكل التراب

ِفـي يـوٍم ِذي     �: ومع أن اخلطاب بصيغة املفرد فإن اآلية تقـول        
سٍةمبيـوم "ومدلول كلمـة    . ، وتصف بذلك أزمة واسعة النطاق     �غ "

  .وأسلوب التعبري واضح متاما
وبالتأمل يف مضمون اآليات جند أا ترسم صورة جلية للكيفية الـيت      
تعامل ا األمم الكبرية الغنية القويةُ األمم الفقرية اليت تكون حباجة ماسة            

 فيـضيع   ، العون ومعه األغـالل    إم يقدمون . يف أوقات الشدة والعوز   
إن الفقراء يتحررون يف الظاهر من البؤس      . اهلدف وروح العون لآلخرين   

إن لنظام املعونة العامليـة املعاصـر حبـاال         . ليقعوا يف شراك بؤس آخر    
وقيودا، وتصفه اآليات يف كلمات معدودة، وتعظ املؤمنني أال يـستغلوا         
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٢٠٧
دا أو أممـا ويف نفـس الوقـت         عجز الناس فيخففوا معاناة الفقراء أفرا     

  . حيرموم من حريتهم
مستعملة هنا مبعناها الواسع، وتنطبق على العيال أفرادا        " يتيم"وكلمة  

 ،هذه األمم تشبه اليتامى الذين هجرهم أقارم األغنيـاء        . كانوا أو أمما  
وينبغي أال تترك بال معونة رد أن هلم أقرباء مسئولني عنهم بالدرجـة             

  . األوىل
لو أن عددا قليال من دول      . وحال الدول البترولية الغنية مثلٌ مناسب     

اخلليج العريب تعاونت لتخفيف املعاناة الشديدة لإلنسانية عموما لكـان          
 دون أن يشعروا هـم      ،بوسعهم حل مشكلة اجلوع واجلفاف يف أفريقيا      

 إن تالل املال اليت أودعوها يف البنوك، وممتلكام يف       . بأي عسر من ذلك   
 تدر عليهم دخال يكفي وحده لتخفيف البؤس والشقاء يف          ،بالد الغرب 

وعلى أي حال فإن اإلسالم ينهاهم عن إنفاق العائد الربـوي           . أفريقيا
  . على حاجام أنفسهم

 اجلوع والبـؤس والعـوز يف بـنغالديش بـسبب        وبالنظر إىل حالة  
لقد . قام هلي حالة أخرى تستحق الدراسة يف هذا امل        ،الكوارث العديدة 

وإن كان هناك عون يقدم هلم      . ختلّى عنهم سائر العامل وتركهم لقدرهم     
  . فهو يف احلقيقة قطرات ال تؤثر كثريا يف ختفيف شقائهم

ينبغي أن ينظر إىل هذه األمم على أم من بني اليتـامى بـاملفهوم              
ولو هجرها أقرباؤها وأصحاا لكان ذلك جرمية خطرية يف نظر     . الواسع

  .  جل وعالاهللا
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وموقف الناس بصدد ويالت األمم الفقرية ملوقف يتسم بالـسذاجة،          
- بل ويتصف باالعوجاج إزاء اهللا والطبيعة، يف حني أن اإلنسان نفـسه           

إذا مألنا قلـوب    .  هو امللوم على غلظة قلبه وإمهاله التام       - وبكل تأكيد 
خـرين  الناس ذه الصفة اخلاصة فيكونوا قادرين على التأمل من أجل اآل          

  . ألمكن أن يتحول العامل إىل جنة
فإذا . ويف العامل خارج نطاق اإلسالم يسود هذا املوقف األناين نفسه         

 ما كان ينبغـي أن      ،ثيوبيا مثال عالقة قريبة مع االحتاد السوفييت      كان أل 
تتوقف سائر الدول عن تقدمي املعونة هلم متعللني بأن املسئولية تقع على            

وإذا كان ماليني املسلمني ميوتـون يف  . صفه راعيا هلا  االحتاد السوفييت بو  
 حبجة أن األمم الغنية مثل الـسعودية         بؤسهم  فال جيوز جتاهل   ،السودان

، وهـم أوىل حبمـل      موسائر البالد العربية البترولية هم بالفعل أقرباؤه      
ـ �وهذا هو املعىن احلقيقي للتعبري القـرآين        . مسئولية إطعامهم  ِتيمذَا  اي 

بقْرٍةم�.  
مث إن هذه اآليات قد نبهت على ضرورة مساعدة األفراد أو األمـم             

وهـذا املـشهد    . اليت تقاسي من أزمة اقتصادية كي تقف على أقدامها        
ينطبق على كثري من أقطار العامل الثالث اليت ينهار اقتصادها سريعا ألن            

  . املعونة ال تأيت يف الوقت املناسب أو بالقدر املناسب
، وينطبق على االقتصاد    � ذَا متربةٍ  اأَو ِمسِكين �الثالث هو   واالختيار  

فطبقا ملـا   . الذي حتول إىل تراب، واار النظام االقتصادي لألمة بأمجعه        
 وإمنا  ، ال يكفي إطعام الشعب يف مثل هذه األمم        ،جاء يف القرآن الكرمي   



������� 	�
����� �����  

  

٢٠٩
تأهيلها حلياة  مسئولية البشر أن يتخذوا التدابري الالزمة إلعادة اقتصادها و        

  . مستقلة
ومن سوء احلظ أن العالقات التجارية املعاصرة متثل موقفا معاكـسا           

فإن تيار الثروة يتجه دائما حنو البلدان األكثر غىن واألعظم تقدما،           . متاما
  . يف حني تغوص اقتصاديات البالد الفقرية يف أعماق الديون
در مـا يـدلين   لست من رجال االقتصاد، ولكين أفهم على األقل بق        

على أنه من املستحيل على بالد العامل الثالث أن حتتفظ بعالقات جتارية            
إىل تلك  ها   تدفق الثروة من   هثنائية مع الدول املتقدمة ومتنع يف الوقت نفس       

البالد الغنية، وتضمن أيضا ميزاا التجاري مبعىن أن عائدات تـصديرها           
  . تعادل قائمة حساب االسترياد

 ذلك أنه يف مجيـع      ،ر هام ينبغي أن نضعه نصب أعيننا      ومثة عامل آخ  
حتسني مـستوى   يف  األمم املتقدمة اقتصاديا هناك رغبة شديدة مستمرة        

احلياة فيها، وتشجع األمم الفقرية على االقتراض لتواكـب االرتفـاع           
الضغط علـى   "إن تكنولوجيا   . املستمر يف مستوى احلياة بالعامل املتقدم     

 أيسر وأكثر راحة وإدمان هذه املرافق احلديثة يؤثر         تؤدي إىل حياة  " الزر
ولكن إذا أراد   . يف النهاية تأثريا عكسيا يف قدرة اإلنسان على االحتمال        

أهل البالد املتقدمة أن حيتفظوا بالدماء يف وجنام وبـصحتهم البدنيـة          
 فكيف ميكن أن نتوقع من هذه األمم الغنية أن تـشفي األمـم              ،الطيبة

رض األنيميا اخلبيثة الذي أصاب أطرافها احلركية يف حـني          الفقرية من م  
أن تعطشهم ملزيد من الدماء ال يعرف حدا، ويصرون على االستمرار يف            
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٢١٠ 

رفع مستوى حيام، وأن ينتقل دائما كل املال القادر على الـشراء إىل             
  اقتصادهم أنفسهم؟

األمم هذا السباق انون لرفع مستويات املعيشة دون متييز ال يسلب           
حلياة فحسب، بل يسرق من األمم الغنية أيضا راحة         يف ا الفقرية فرصتها   

يطمعون اتمع كله ويشوقونه ليلهث وراء حاجات     . البال ورضا القلب  
مصنوعة مفتعلة كي يعيش كل فرد يف حالة سـعي وراء شـيء مـا،               

 وميكن أن يؤدي هذا احلال    . ويباري الناس يف مظاهر احلياة االجتماعية     
  .إىل احلرب

اإلسالم يزجر هذا امليل بشدة، ويقدم لكم صورة تمع يعيش فيـه            
الناس يف حدود إمكانيام مع شيء من االدخار ليوم عصيب، ليس على          

  .مستوى الفرد واألسرة فحسب وإمنا على أساس قومي أيضا
وبالنسبة للبالد الفقرية فإن هذا املوقف يتهددها بأخطار شديدة ألنه          

تقاسي البالد املتقدمة من حتديات املنافـسة مـع االقتـصادات           عندما  
 فإن قلوم   ،الصاعدة اجلديدة ويأخذ اقتصادهم أنفسهم مييل إىل الركود       

وهذا ال  . تزداد غلظة يف عالقام مع بالد العامل الثالث والدول الفقرية         
مناص منه، ألنه بطريقة أو أخرى سوف تسعى حكومات الدول الغنية           

  . على مستوى حياة معقول لشعوا اليت أدمنت الترفتحافظ ل
ولسوف تتفاقم هذه املواقف وتؤول يف آخر املطاف إىل العوامل اليت           

إا احلروب اليت يـسعى اإلسـالم إىل احليلولـة دون           . ختلق احلروب 
  . وقوعها

  



  

) ٥(  

ï�bî�Ûa@âý�ÛaïÛë†Ûaë@ïßìÔÛa@@ @
 األمن السياسي -١

  . با باتاال يشجب أي نظام سياسي شج -٢
 . امللَكية -٣

 .تعريف الدميوقراطية -٤

 . التعريف اإلسالمي للدميوقراطية -٥

  .ملفهوم الدميوقراطية يف اإلسالم عمادان أساسيان -٦
 .التشاور املتبادل أفضل -٧

 .التشويش حول طبيعة النظام اإلسالمي احلقة -٨

 .املُالّوية -٩

 .الوالء املشتت بني الدولة والدين -١٠

 سلطة تشريعية مطلقة؟هل من الواجب أن يكون الدين  -١١

 .فن احلكم يف اإلسالم -١٢

تطبيق مبدأ العدالة املطلقة بالتساوي بـني       : العالقات الدولية  -١٣
 .اجلميع

 .دور منظمة األمم املتحدة -١٤



  

  
  
  
  
  

  
    

 وِإذَا أَهِلها ِإلَى اَألماناِت تؤدواْ أَن يأْمركُم اَهللا ِإنَّ����
 يِعظُكُم ِنِعما اللّه ِإنَّ ِبالْعدِل اْتحكُمو أَن الناِس بين حكَمتم

  ����ا بصريعاسمي كَانَ اللّه ِإنَّ ِبِه
  .)٥٩: النساء(
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ï�bî�Ûa@åßþa@ @
ينبغي أن يفحص السالم السياسي بعناية علـى املـستوى القـومي            

أي : وفيما يتعلق بالسياسة القومية فإن املبحث األول منها هـو         . والدويل
؟ مث حنن حباجة إىل الكشف عمن       أسوأ للناس وأيها    أجود النظم السياسية 

هل هو فشل النظم السياسية     . هو املسئول عن بؤس الناس وعدم رضاهم      
 شيء آخر؟ هل يالم النظام أم يقـع          هناك وما فيها من عيوب جذرية، أم     

اللوم على من يديرون النظام؟ هل ميكن لألنانية الالأخالقية أو اجلشع أو            
 السياسية اليت تصل إىل الـسلطة عـن طريـق الوسـائل             فساد القيادة 

الدميوقراطية أن تكون أحسن وأنفع للمجتمع من الدكتاتوريـة الرفيقـة           
  مثال؟

ولإلسالم كلمة نصيحة للساسة املعاصرين من أجل توطيـد الـسالم           
العاملي وضمانه ويؤكد تأكيدا غريبا على إدخال األخالقيات املطلقـة يف           

  .وال يستثين السياسة من ذلك. النشاط البشريكل جمال من جماالت 

@kflv’Ží@übmbi@bjv‘@ï�bî�@âbÄã@ðc@@ @
نقول من البداية أن اإلسالم مل يذكر نظاما سياسيا بعينه على أنه النظام          

  .الوحيد الصاحل من بني النظم األخرى
وال ريب أن القرآن الكرمي يتحدث عن نظام دميوقراطي ميكن فيـه أن         

. امه، ولكنه ليس النظام الوحيد الذي حيبذه اإلسالم       ينتخب الشعب حك  
كما ال ميكن أن يكون لدين عاملي حق خاص يف أن خيتار نظاما للحكومة            
واحدا حمددا دون أن ينظر بعني االعتبار حلقيقة أنه ليس مـن املـستطاع              
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عمليا أن يكون نظام واحد قابال للتطبيق يف كل املناطق وكافة اتمعات            
   .يف العامل

 حبيث -حىت يف األمم املتقدمة من العامل –إن الدميوقراطية مل تتطور بعد      
تصل إىل مرحلة من التنظيم السياسي الذي ميكن اعتباره الرؤية السياسية           

ومع قيام الرأمسالية وبناء جهازها البـالغ القـوة يف          . النهائية للدميوقراطية 
ابات دميوقراطية حقيقية   البالد الرأمسالية أصبح من غري املمكن إجراء انتخ       

  . يف أي مكان
أضف إىل ذلك مشكلة الفساد املتزايدة، وخروج املافيـا ومجاعـات           

 ، وميكن للمرء أن يستخلص من ذلك بأمان       ،الضغط األخرى إىل الوجود   
. أن الدميوقراطية ليست يف أيد أمينة حىت يف أكثر بالد العامل دميوقراطيـة            

   بالد العامل الثالث؟ فكيف إذن للدميوقراطية أن تناسب
فالقول بأن الدميوقراطية الغربية ميكن أن تسود يف بالد أفريقيا أو آسيا            

 اجلنوبية أو ما يسمى بالبالد اإلسالمية يف العامل ليس إال ادعـاًء         أمريكاأو  
  . أجوف ال يساير واقع احلال

 فإن تعاليم اإلسالم ال تنبذ أي نظام سياسـي يف العـامل،             ،وفيما أرى 
كن األمر متروك الختيار الناس، والتقاليد التارخيية املعترف ا السائدة          ول

 وإمنا يوجه اهتمامـا     ،وال يشدد اإلسالم على شكل احلكومة     .  بلد يف أي 
 إقطاعيـة أو    :فاإلسالم يسع كافة أشكال احلكومة    . خاصا بنوعية عطائها  

ثُل اإلسالمية  شريطة أن ميتثل نظام احلكم باملُ     ،  ملكية؛ دميوقراطية أو غريها   
  . يف أدائه لألمانة حنو رعاياه
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òîØ�Ü½a@ @
يقص . ذكر القرآن الكرمي امللَكية عدة مرات دون أن يدين هذا النظام          

  :القرآن أن أحد أنبياء بين إسرائيل كان يذكِّر قومه بطالوت
 يكُـونُ  أَنى لُواْقَا مِلكًا طَالُوت لَكُم بعثَ قَد اللّه ِإنَّ نِبيهم لَهم وقَالَ�

لَه لْكا الْمنلَيع نحنو قلِْك أَحِبالْم هِمن لَمو تؤةً يعس ناِل مِإنَّ قَـالَ  الْم 
 مـن  ملْكَه يؤِتي واُهللا والِْجسِم الِْعلِْم ِفي بسطَةً وزاده علَيكُم اصطَفَاه اَهللا

  .)٢٤٨: البقرة (�عِليم واِسع واُهللا يشاء
كما ذكر امللكية مبعناها الواسع عندما يكون املُلك للـشعب نفـسه،            

  :فقال القرآن
 ِفيكُم جعلَ ِإذْ علَيكُم اللِّه ِنعمةَ اذْكُرواْ قَوِم يا ِلقَوِمِه موسى قَالَ وِإذْ�
: املائـدة  (�الْعالَِمني من أَحدا يؤِت لَم ما وآتاكُم ملُوكًا وجعلَكُم أَنِبياء
٢١(.  

مث إن امللَكيات اليت تقوم أو تتسع عن طريق الغزو ال تتمتع بسمعة طيبة  
وجند ذلك يف آية قرآنية عن ملكة سبأ وهـي تنـصح   . على وجه العموم  

  : مستشاريها
�ِإنَّ قَالَت لُوكلُوا ِإذَا الْمخةً ديا قَروهدلُ أَفْسعجةَ واوا أَِعزِلهأَِذلَّـةً  أَه 

كَذَِلكلُون وفْع٣٥: النمل (�ي(.  
بالطبع ميكن أن يكون امللوك أخيارا أو أشرارا، كما ميكن أن يكـون             

ولكن يشري القرآن   . الرؤساء أو الوزراء املنتخبون أخيارا أو أشرارا كذلك       
ـ              ،ليمانالكرمي إىل صنف من امللوك اصطفاهم اهللا تعاىل كمثل امللـك س

الذي مل يكن ملكا فحسب كما فهم بعض اليهود والنصارى، وإمنا هـو             
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٢١٦ 

وهذا يوضـح أن مقـام      . عند القرآن الكرمي نيب كرمي من أنبياء اهللا تعاىل        
النبوة والسلطان ميكن أن يتحدا يف شخص واحد، فيكون امللـك أيـضا            

  . مأمورا من اهللا جل وعال
  : ة، واآلية التالية توضح ذلكويذكر القرآن نوعا آخر من سلطان النبو

 فَِإن ِمنكُم اَألمِر وأُوِلي الرسولَ وأَِطيعواْ اَهللا أَِطيعواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
متعازنٍء ِفي تيش وهدوِل اِهللا ِإلَى فَرسالرِإن و مونَ كُنتِمنؤمِ  ِباِهللا تـوالْيو 
  .)٦٠: النساء (�تأِْويال وأَحسن خير ذَِلك اآلِخِر

طبقـا  -ولقد انتقيت هذه اآلية ال ألعدد أنواع امللكية، وإمنا ألؤكـد          
 أن خيار الدميوقراطية ليس بالضرورة هو دائمـا اخليـار           -للقرآن الكرمي 

فمن احملتمل جدا أن تفشل األغلبية املسيطرة يف التعرف علـى           . الصحيح
ادة العظيمة يف شخص ما، وتعترض على انتخابه        اخلصائص األساسية للقي  

إذا عرض عليهم، ويعترب تعيينه عمال دكتاتوريا بكل املقاييس الـسياسية،           
وقد يكون هذا االختيار ضد اإلرادة الشعبية، ولكنه بالتأكيد ليس ضـد            

  . املصلحة الشعبية
إن الضعف الكامن يف شكل االنتخابات الدميوقراطية هو أن اجلماهري          

وهم . ع اختيارها نتيجة انطباعات سطحية، وعلى أساس آخِر تقدير له         تض
أيضا غري قادرين على أن حيكموا بأنفسهم على اخلصائص السليمة للقيادة           

  .اليت هي األنسب ملصلحتهم يف اية األمر
ويبدو من تاريخ األقوام اليت أنعم اهللا عليهم أنه كانت هناك أوقـات             

ويف مثل هذه األوقات خيتـار      . سي تدخال مساويا  تطلَّب فيها بقاؤها السيا   
وينبغي أال يفهم من ذلك أن مجيع . اهللا تعاىل بيده ملكا أو سلطانا أو قائدا    
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٢١٧
كـان  . امللوك والقادة من اختيار اهللا تعاىل، أو أم مقدسون هلذا السبب          

هذا املفهوم اخلاطئ شائعا يف النظام النصراين إبان القرون الوسطى، ولكن           
يشارك القرآن الكرمي يف هذا املفهوم النصراين الذي عرب عنه شكـسبري       ال  

ال ميكن ملياه البحار اهلائجة العنيفة      : "على لسان امللك رتشارد وهو ينوح     
  ".كلها أن تغسل البلسم من ملك مسح به

òî�aŠÓì¹†Ûa@ÑíŠÈm@ @
 تأسس على تعريف موجز     -رغم أصلها اليوناين  -مفهوم الدميوقراطية   

الدميوقراطية هـي حكومـة     : فقال" جتسربج"براهام لنكولن يف    وضعه إ 
 عليها الزمن حقـا،     ىوإا لعبارة ممتعة عف   . الشعب، بالشعب، وللشعب  

  .ومن النادر أن تطبق بتمامها يف أي مكان من العامل
 شديد الغموض وحافل    -أي للشعب -واجلزء الثالث من هذا التعريف      

ويف ". للـشعب "عالنه بثقة تامة أنه      إ فما هو هذا الذي ميكن    . باألخطار
هو يف احلقيقـة    " للشعب"نظام حتكمه األغلبية حيدث كثريا أن يكون ما         
  .لألغلبية احلاكمة وال نصيب لألقلية املتبقية فيه

ويف النظام الدميوقراطي ميكن أيضا أن تتخذ القرارات احليويـة علـى            
لـل احلقـائق    ولكنك إذا مضيت تشرح وحت    . أساس من األغلبية املطلقة   

واألرقام اكتشفت أن القرار يف الواقع واحلقيقة قرار أقلية مرروه بـشكل            
ومن بني االحتماالت العديدة أن يكون      . دميوقراطي وفُرض على األغلبية   

احلزب احلاكم قد انتخب ووصل إىل السلطة باحلصول على أغلبية ضئيلة           
من األصـوات   % ٥١مثال على   كأن حيصل   (يف معظم الدوائر االنتخابية     
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 عندما يكون عدد احلاضـرين يـوم        مث). من الدوائر االنتخابية  % ٥١يف  
 فإن حصول احلزب احلاكم على تأييد األغلبية        ، حد ما  االقتراع قليال إىل  

 وحىت لو فاز احلزب باألغلبية املطلقة للناخبني فمـن   ،يكون مشكوكا فيه  
 قد يـتغري الـرأي   فمثال. املمكن أن حتدث أمور كثرية خالل فترة واليته   

مث إن هنـاك    . العام حبيث ال تبقى احلكومة القائمة ممثال صادقا لألغلبيـة         
عملية حتوٍل تدرجيي جتري يف قلوب الناخبني وتكشف عن نفسها عنـد            

  . كل تغري يف احلكومة
وإن ظلت احلكومة مرغوبة عند ناخبيها، فليس مبستبعد أن يكون عدد           

ري موافق من قبله على قرارات حامسـة        معترب من أنصار احلزب احلاكم غ     
فـإذا  . معينة ومع ذلك يعطي للحكومة صوته بدافع الوالء احلزيب ال غري          
 فإن ما   ،كان الفارق بني احلزب احلاكم واملعارضة هو مسألة زيادة عددية         

يفـرض علـى    " قرارا أقليـة  "هو يف أكثر املرات     " قرار األغلبية "يدعى  
  . الشعب

يـتغري  " للشعب"حظة أيضا أن مفهوم ما هو خري        ومما هو جدير باملال   
وإذا مل تتخذ القرارات على أساس من مبادئ مطلقة وإمنا       . من وقت آلخر  

 فإن ذلك قد يؤدي إىل تبدل       ،"للشعب"على ما يعتربه بعضهم أا صاحلة       
  . مستمر يف السياسة من حني آلخر

نـت  ولقـد كا .  غشاشا لرجل الـشارع اوميكن أن يكون هذا موقفً   
التجربة الشيوعية على نطاق واسع وألكثر من نصف قرن قائمة على هذا            

كما مل تكن كـل احلكومـات االشـتراكية         "! للشعب: "الشعار نفسه 
وجيدر أيضا مالحظة أن اخلط الفاصـل بـني احلكومـات           . ديكتاتورية
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خـط  " حبكومة الشعب "االشتراكية واحلكومات الدميوقراطية فيما يتعلق      

فكيف ميكن للمرء أن يدين كـل       . يانا ال يكون له وجود    رفيع جدا، وأح  
حكومات العامل اليت انتخبت يف بالد اشتراكية بأا وصلت إىل الـسلطة            

 من املمكن يف احلكومـة      ،بطبيعة احلال ". بالشعب"بطريق خيالف شعار    
ذات النظام الفردي الشامل أن تفرض اختيار النواب على الناخبني بطريقة           

ومع ذلك فهناك أسـاليب     . ال جماال ضيقا يف اختيار البدالء     ال تدع هلم إ   
 اللهم إال مع استثناءات قليلة يف العـامل         ،مماثلة أخرى غامشة ميكن اتباعها    

  . دميوقراطيمالغريب يف بالد هلا نظام حك
والواقع أن الدميوقراطية يف معظم بالد العامل ال متلك يدا مطلقة، ونادرا            

فمع تزوير االنتخابـات؛ وتبـادل   . "بالشعب" ما تكون االنتخابات حقا   
املنافع اخلاصة على حساب املصلحة العامة؛ وأساليب التخويف البوليسية؛         

 وهنت روح الدميوقراطية وجوهرها حتت      ،وغريها من املمارسات الفاسدة   
  . حبيث مل يبق منها يف اية األمر إال القليل،تأثري الفساد

î�aŠÓì¹†ÜÛ@ïßý�⁄a@ÑíŠÈnÛaò@ @
 للجمهور حرية االختيار يف اختاذ أي نظام حكـم          ،عند القرآن الكرمي  

 ، النظام الدميوقراطي أو السلطاين أو القبلي أو الفـردي         ،يرونه مناسبا هلم  
  . شريطة أن يكون مقبوال عند الناس على أنه تراث تقليدي تمعهم

 ولكن يبدو أن النظام الدميوقراطي هو املفضل واحملمـود يف القـرآن           
الكرمي، فينصح املسلمني أن يتخذوا هلم النظام الدميوقراطي؛ وإن مل يكن           

  .على منط مماثل متاما لألسلوب الغريب للدميوقراطية
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وال يقدم اإلسالم تعريفا أجوف للدميوقراطية يف أي موضع من القرآن           
 بل يتناول فقط املبادئ ذات الداللة احليوية ويترك الباقي للناس إن            ،الكرمي

  .عوها انتفعوا وإن ضلوا عنها هلكوااتب

âý�⁄a@¿@òî�aŠÓì¹†Ûa@âìèÐ½@æa…bàÇ@ @
  : هناك عمادان اثنان يقوم عليهما مفهوم الدميوقراطية اإلسالمي، ومها

من الالزم أن تكون عملية االنتخاب الدميوقراطي مبنيـة علـى           : أوال
 فلـيكن   ويعلِّمك اإلسالم أنك كلما أدليت بصوتك     . األمانة واالستقامة 

 وأنك مسئول عن قـرارك      ،ذلك مع وعي بأن اهللا تعاىل يراقبك من فوق        
عِط صوتك ملن هم أقدر الناس على الوفـاء بأمانتـهم           أ. أمامه عز وجل  

ويتضمن هذا التعليم ضـرورة أن      . القومية، والذين هم أنفسهم أهل الثقة     
يستخدم صاحب الصوت االنتخايب حقه يف التصويت إال يف ظـروف ال            

  .طيع أن يتحكم فيها أو عوائق حتول دون استخدام هذا احلقيست
  .جيب أن تتصرف احلكومات حبسب مبدأ العدالة املطلقة: ثانيا

وطبقا هلذا العماد الثاين للدميوقراطية اإلسالمية فإنك عنـدما تتخـذ           
فسواء أكان املوضـوع    . قرارات فاجعلها على أساس من العدالة املطلقة      

تماعيا أو اقتصاديا فال اونَ وال تساهلَ يف العدالـة          سياسيا أو دينيا، اج   
 ينبغي أن يبقى التصويت داخل احلـزب        ،وبعد تشكيل احلكومة  . مطلقا

ومن مث فال جيوز ملصلحة حزبيـة أو اعتبـار          . متوجها دائما حنو العدالة   
 -على املـدى البعيـد  –وهكذا . سياسي أن يؤثر على عملية اختاذ القرار    



������� 	�
����� �����  

  

٢٢١
" من الشعب وبالشعب وإىل الشعب    " متَّ اختاذه بروح     سيكون كل قرار قد   

  . حقا

ÝšÏc@Þ…bjn½a@‰ëb’nÛa@ @
وفيمـا  . ناقش القرآن الكرمي جوهر الدميوقراطية مناقشة واضحة للغاية    

يتعلق بالنصيحة للمسلمني فإن الدميوقراطية بكل تأكيد هي املفضلة على          
 أبدا على امللكية     علما بأن القرآن مل حيكم     ،كافة أشكال احلكومة األخرى   
  . أا نظام طاحل أو خمالف للدين

  : ويصف القرآن اتمع اإلسالمي املثايل فيقول
 وأَبقَـى  خيـر  اللَِّه ِعند وما الدنيا احلَياِة فَمتاع شيٍء من أُوِتيتم فَما�
وا ِللَِّذيننلَى آمعو ِهمبكَّلُونَ روتي *  الَّـِذينـونَ  وِنبتجي  ـاِئراِإلثْـمِ  كَب 

اِحشالْفَوِإذَا وا ووا مغَِضب مونَ هِفرغي * الَِّذينوا وابجتاس ِهمبوا  ِلرأَقَـامو 
 أَصابهم ِإذَا والَِّذين * ينِفقُونَ رزقْناهم وِمما بينهم شورى وأَمرهم ةَالصال
يغالْب مونَ هِصرنت٤٠ -٣٧: الشورى (�ي(  

 أي أم يتبادلون املشورة يف أمـورهم      �بينهم شورى وأَمرهم�وقوله  
 يتعلق باحلياة السياسية يف اتمع اإلسالمي، ويِربز بوضوح أنـه يف            فيما

املسائل احلكومية تتخذ القرارات من خالل املـشورة املتبادلـة، وهـذه            
: أعين. كِّر املرء بالقسم األول من تعريف الدميوقراطية      الشورى بالطبع تذ  

وتصبح اإلرادة العامة للشعب هي اإلرادة احلاكمة مـن         . حكومة الشعب 
  . خالل املشورة املتبادلة
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 وهـذا  ،"بالشعب"ويتصل القسم الثاين من تعريف الدميوقراطية بعبارة  
  :قد أشري إليه بوضوح يف قول القرآن الكرمي

  .)٥٩: النساء (�أَهِلها ِإلَى اَألماناِت تؤدوا أَن يأْمركُم اَهللا ِإنَّ�
ومعىن ذلك  . أي ولُّوا على املسئوليات من هو أقدر وأنسب للوفاء ا         

فضعوا األمانة دائمـا    .. أنكم كلما أعربتم عن إرادتكم يف اختيار احلكام       
  . يف يد من يستحقها على الوجه الصحيح

 ولكـن . يار حكامه مذكور يف معرض الكالم     إن حق الشعب يف اخت    
التأكيد احلقيقي هو على الطريقة اليت جيب على الفرد ممارسة هذا احلـق             

ويذكِّر املسلمني أن املسألة ليست متروكـة إلرادـم الشخـصية           . ا
إا أمانـة   . فيمارسوها بأي طريقة يشاءون، بل هي أمسى من ذلك بكثري         

عليك أن تـؤدي    .  األمانات كثرية يف أمور  قومية، وليس للمرء اختيارات     
جيب أن توضع األمانة يف يد      . األمانة بكل استقامة وتكامل وروح اإليثار     

  . أهلها حقا
يستشهد كثري من علماء املسلمني ذه اآلية ليستدلوا ا فقط على أن            
اإلسالم يقدم نظام الدميوقراطية ونظريتها كما هي مفهومة يف الفلـسفة           

  .  ولكن هذا ال يصح إال من بعض الوجوه فحسب،لغربيةالسياسية ا
إن نظام الشورى املذكور يف القرآن الكرمي ليس به جمـال لألحـزاب       
السياسية اليت يف الدميوقراطيات الغربية املعاصرة، وال يبـيح املنـاورات           
السياسية أسلوبا أو روحا كما جتري يف الربملانات الدميوقراطية واـالس           

أما وقد ناقشنا هذا اجلانب تفصيال فـال داعـي هنـا            . املنتخبةالتمثيلية  
  . للمزيد
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٢٢٣
 -بالنسبة للجزء الثاين من تعريف الدميوقراطية     -وجدير باملالحظة أيضا    

 يكون حق التصويت ِملكـا للنـاخبني        ،أنه طبقا ملفهوم التشاور املتبادل    
لى وأصحاِب األصوات ِملكية مطلقة تقريبا دون شروط أو قيود تتعدى ع          

  . هذا احلق
 جيوز للمقترع أن يعطي صـوته       ،وحبسب قواعد الدميوقراطية املعروفة   

لصاحل دمية، أو ميزق بطاقته االنتخابية بدال من أن يـضعها يف صـندوق         
 فال لوم عليه وال استهجان إذا خـالف شـيئا مـن مبـادئ               ،االقتراع

  . الدميوقراطية
وت مالكا مطلقا    ال يكون صاحب الص    ،ولكن حبسب التعريف القرآين   

وذه الصفة جيب عليه أن     .  وإمنا هو وديعة عنده وهو مؤمتن عليه       ،لصوته
وجيب . يؤدي أمانته بعدل واستقامة إىل حيث يرى أنه موضعها الصحيح         

  . أن يكون يقظا ومدركا بأنه مسئول عن عمله أمام اهللا جل وعال
اسي شخصا   إذا رشح احلزب السي    ،وبالنظر إىل هذا املفهوم اإلسالمي    

 فخري هلذا العضو أن     ،يراه عضو من احلزب غري أهل للقيام بأمانته القومية        
  . يعتزل هذا احلزب وال يعطي صوته ملن ال يستأهل األمانة

  . ال جيوز للوالء احلزيب أن يتدخل يف هذا االختيار
لذلك جيب على كل    . مث جيب أن يتم أداء األمانة بإخالص وحسن نية        

مشاركة تامة بصوته االنتخايب يف عملية االقتراع إال إذا         ناخب أن يشارك    
أمـا  . مل يكن قادرا على فعل ذلك، وإن مل يفعل فقد فشل يف أداء أمانته             

 حيث  -كما حيدث يف الواليات املتحدة    –مفهوم االمتناع عن التصويت     
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٢٢٤ 

ال يبايل نصف الناخبني بإعطاء أصوام فال جمال له يف مفهوم الدميوقراطية            
  . الميةاإلس

@“íì’nÛa@òÔ§a@@òîßý�⁄a@òßìØ§a@òÈîj�@Þìy@ @
شاع بني املفكرين السياسيني املسلمني يف هذا العصر االدعـاء بـأن            

وحبسب فلسفتهم السياسية فإن اهللا تعاىل      . اإلسالم يقوم مقام الدميوقراطية   
  . هو صاحب السلطان النهائي، ومن مث فإن امللك والسيادة له وحده

�⁄a@æbĐÜ�Ûaï@ @
  : يجمل القرآن الكرمي ملكوته تعاىل يف قوله. السلطان املطلق هللا وحده

: املؤمنون( �الْكَِرمي العرِش رب هو ِإال ِإلَه ال الْحق الْمِلك اُهللا فَتعالَى�
١١٧(.  

ولقد ذكر القرآن ايد املبدأ األساسي بأن حقوق السلطان مجيعها هللا           
ولقد وضح القرآن هذا    . لك وصاحب السيادة العليا   تعاىل، وهو مالك امل   

  . املبدأ بصور خمتلفة، وما اآلية املذكورة إال مثال واحد منها
ون السياسية يكون التعبري عـن سـلطان اهللا تعـاىل           ئويف إدارة الش  

  : بطريقتني
 أن تكون السيادة للشريعة كما جاءت يف القرآن الكـرمي، وسـنة          -أ

فهي اليت حتمل التوجيهـات     . ديث املوثوق به  ، ومن األحا  �رسول اهللا   
 وال جيوز حلكومة دميوقراطية منتخبة أن تتـدخل    ،الضرورية لسن القوانني  

  . يف التعبري عن إرادة اهللا تعاىل
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٢٢٥
أي تشريع خيالف أو يعارض القاعدة املذكورة غري صحيح وغـري         -ب

  . ملزم شرعا
وطوائف املسلمني  ومما يؤسف له أنه ليس مثة إمجاع حاسم بني العلماء           

ومع هذا فإن العلماء متفقون على أن التشريع حق         . حول ما هي الشريعة   
 قد أعرب عن إرادته يف الوحي القـرآين إىل       -�-هللا تعاىل وحده، وأنه     

  . �رسول اهللا 
 ،وفيما يتعلق بالطريقة اليت ينبغي أن تسري عليها احلكومات اإلسالمية         

مور اإلدارية واألحداث والتدابري اليومية     فإن الفكرة الشائعة هي أنه يف األ      
 أداة لإلعراب عـن اإلرادة      -بوصفها نائبة عن اجلمهور   –تكون احلكومة   

وملا كانت السيادة للشعب بطريق تفويض السلطة فإن مثل هـذا           . اإلهلية
  . النظام يكون دميوقراطيا

@òíë�ý�½aIòî‚î’½aH@ @
 لدى من يسمون بالسلفيني     املقصود باملالوية أا وجهة النظر املتصلبة     

 بشرط  .الذين يوافقون على امليول الدميوقراطية احلديثة لدى عامة املسلمني        
أن يكون احلق يف احلكم على شرعية القرارات الدميوقراطية وكوا قائمة           

أو الشيخ رجل   " املُالّ"على أساس من الشريعة اإلسالمية حقا ائيا يف يد          
ليس - هو مبثابة وضع السلطة النهائية التشريعية        وقبول هذا املطلب  . الدين

 وإمنا يف يد هؤالء املالت السلفيني أو مدرسة أخرى          -يف يد اهللا جل عاله    
وإذا أخذت بعني االعتبار السلطة املهولة اليت يف أيديهم،         . من رجال الدين  

وبالنظر إىل خلفية ما بينهم أنفسهم من خالفات أساسية فيمـا يتعلـق             
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٢٢٦ 

ا هو من الشرع وما هو غري الشرع لتبينت لك عواقب ذلـك             بفهمهم مل 
هناك الكثري من مدارس الفقه بني هـؤالء الـسلفيني، ويف           . مروعة رهيبة 

مث إن موقفهم   . داخل كل مدرسة منها ال جتد اتفاقا دائما على كل حكم          
إزاء ما هي املشيئة اإلهلية الفعلية كما تعرب عنها الشريعة اإلسـالمية مل             

  . ري يف خمتلف العصور التارخييةيزل يتغ
وهذا خيلق مشكلة معقدة بالنسبة للعامل اإلسالمي املعاصر وهو ال يزال           

وشيئا فشيئا يزداد وضوحا للمثقفني املسلمني      . يبحث عن هويته احلقيقية   
 -دومنـا هـوادة   –أن نقطة الوفاق الوحيدة بني رجال الدين هي أـم           

  ". الشريعة"يطالبون بفرض 
خ يف األقطار اليت تضم أغلبيـة    يرت الثورة اإليرانية شهية املشا    ولقد أثا 

من املسلمني السنيني ويعتقدون أنه إذا أمكن للخميين أن ينجح فكيـف            
  . أرض األحالم: نفشل حنن؟ ويف هذا يكمن حلنهم اجلميل
هل تفضلون كلمـة اهللا تعـاىل    : واجلماهري مشوشة مرتبكة؛ يقال هلم    

 كـي يقـودوكم    يف جمتمع فاسق ال يتقي       لًا أم تؤثرون رجا   �ورسوله  
 ، سياستكم؟ وإنه لسؤال شديد الصعوبة على الشخص العـادي         ويصنعوا

إن اجلماهري يف كثري مـن      . عندما جيد نفسه يف حالة من احلرية واالرتباك       
بالد املسلمني يعشقون اإلسالم، وهم مستعدون للموت يف سبيل مـشيئة           

اك شيئا يف هذه الـصورة اإلمجاليـة        ولكن هن . �اهللا تعاىل وشرف نبيه     
 ،�فبالرغم من حمبتهم هللا تعاىل ونبيه       . جيعلهم يف حرية واضطراب وقلق    

إال أن هناك ذكريات ترد على أذهام عن حكومات متجربة يف املاضـي          
  . ملنافعهم الشخصية" املالوية"أو تستغلها " املالت"كانت إما حتت نفوذ 
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٢٢٧
.  فيبدو أم منقسمون وواهنو العزميـة      وفيما يتعلق بالساسة املسلمني   

إـم  . ، ويصطنعهم لنفـسه   "املالت"اند  فمنهم من يستغل املوقف ويس    
ينشدون أمال مستورا فعندما حيني موعد االنتخابات فسيكون النجاح من          

سـوف تفـضل    . نصيبهم هم كأبطال الشريعة األشداء وليس للمالت      
وسـريى  . ثر من املالت  اجلماهري أن تثق فيهم كحفظة على الشريعة أك       

الناس احلياة أيسر وأقرب إىل احلقيقة مما لو كانوا حتت سلطان متشدد من             
  . هؤالء" أوصياء السماء"

وأشد املتورعني من بني الساسة هم بعيدو النظر الذين يعتربون هـذه            
ويبدو أن  . فهؤالء يتحولون سريعا إىل أقلية    ! ولكن يا لألسف  . لعبة خطرة 

يد مع الصدق وخوف الضمري بل وال       باق ال تسري أبدا يدا      السياسة أو النف  
وعلى العموم فإن العقالنيني مييلون أكثر وأكثر       . مع أي فضيلة نبيلة أخرى    

إم حيبـون اإلسـالم ولكنـهم خيـشون احلكـم           . ناحية الدميوقراطية 
 إم ال يرون الدميوقراطية بـديال عـن      ،-حكم رجال الدين  -الثيوقراطي

تقدون حقا وصدقا أن القرآن الكـرمي بنفـسه يطـرح           اإلسالم، بل يع  
  : الدميوقراطية كفلسفة سياسية يف قوله تعاىل

�الَِّذينوا وابجتاس ِهمبوا ِلرأَقَامالةَ والص مهرأَمى وورش مهنيا بِممو 
ماهقْنزنِفقُونَ ر٣٩: الشورى( �ي(.  
�مهاِورشِر ِفي وِإذَافَ اَألم تمزكَّلْ عولَى فَتِإنَّ اللِّه ع اللّه ِحبي 

  ،)١٦٠: آل عمران (�الْمتوكِِّلني
والنتيجة النهائية ملباراة شد احلبل هذه بني خمتلف الفرق أن األقطـار            
اإلسالمية احلديثة مثل باكستان جتد نفسها يف فوضـى مـن االرتبـاك             
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٢٢٨ 

م من عودة املـالت إىل اـالس        الناخبون متنفرون بفطر  . والتناقضات
وال تكاد تصل نسبة املـالت الفـائزين يف         . الدستورية بأي نسبة كبرية   

االنتخابات إىل مخسة أو عشرة باملائة حـىت يف ذروة حمـى الـشريعة              
ومع أن الساسة ألزموا أنفسهم بالقانون اإلهلي يف مقابـل دعـم      . عندهم

فهم يف أعماقهم على قناعة     :  عليه املالت هلم إال أم يف وضع ال حيسدون       
تامة بأن قبول الشريعة يف احلقيقة يتناقض مع مبدأ التشريع مـن خـالل              

  .جملس متثيلي دميوقراطي منتخب
إذا كانت سلطة التشريع يف يد اهللا تعاىل، وهذا ال يـستطيع مـسلم              

 فإن النتيجة املنطقية لذلك هي أن علماء الدين واملالت هم الذين            ،إنكاره
ويف هذا املـشهد    . لكون صالحية خاصة لفهم وتعريف قانون الشريعة      مي

مث إن مهمة أعـضاء     .  وبال معىن  اتكون عملية انتخاب اهليئة التشريعية عبثً     
  . الربملان ليست جمرد التوقيع على السطور اليت ميليها عليهم املالت

فهم  إذا مل حياول الساسة أو املفكرون حماولة جادة ل         ،إا مأساة وأكثر  
  . شكل أو أشكال احلكومة اليت يقدمها ويعرفها القرآن الكرمي حقا

@õüìÛaon’½a@åí†Ûaë@òÛë†Ûa@´i@ 

ليس مثة تناقض بني كلمة اهللا تعاىل وعمله، وليس مثة صدام بـني والء       
هناك . ولكن املسألة ال تتعلق باإلسالم وحده     . املرء لدولته ودين اإلسالم   

التاريخ البشري حيث واجهت حكومات     كثري من سالسل األحداث يف      
  . مثل هذا التساؤل
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٢٢٩
وعلى اخلصوص أثناء القرون الثالثة     -فقد ألقت اإلمرباطورية الرومانية     

 املالم على النصرانية ألا وزعت الوالء بـني         -األوىل من الفترة النصرانية   
وقد أدى هذا الزعم من جانب الدولة إىل اضـطهاد          . اإلمرباطورية وبينها 

 يف وحشيته والإنسانيته، فساموا النصارى األوائل أشد العـذاب يف           فظيع
  .بيوم بسبب جرمية مزعومة هي اخليانة وعدم اإلخالص لإلمرباطور

وكان هذا النضال بني الكنيسة والدولة دائما عامال هاما يف تـشكيل            
فمثال الم نابليون بونابرت الكاثوليكية الرومانية علـى        . التاريخ األورويب 

زيع الوالء، وأكد على ضرورة أن يكون الوالء أوال للشعب الفرنـسي            تو
وحكومة فرنسا، وأنه لن يسمح لبابـا الفاتيكـان أن يـصرف أمـور              

ـ             ون ئالكاثوليك الرومان يف فرنسا، ولن يسمح هلؤالء أن يتدخلوا يف ش
  . الدولة

وهم اجلماعة الـيت    -ويف التاريخ احلديث واجه املسلمون األمحديون       
  مصاعب ومشاكل خطرية يف باكستان على هذا األسـاس         - إليها أنتمي
فعندما أخذ نفوذ رجال الدين من أصحاب فكر القرون الوسـطى     . هنفس

يتزايد يف باكستان حتت رعاية اجلنرال ضياء احلق الذي حكم باكـستان            
 أصبح األمحديون هم الضحايا اليوميـة       ،أطول حكم دكتاتوري عسكري   

بـل وقامـت حكومـة      . القدمية مة انقسام الوالء   املألوفة هلذه التهمة    
بإصدار ما يسمى بالكتاب األبـيض      احلق  باكستان برئاسة اجلنرال ضياء     

 زعم فيه أن األمحديني ال والء هلم حنو اإلسالم وال حنـو             ،ضد األمحديني 
  . دولة باكستان
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٢٣٠ 

لقد بقي اخلمر  . لقد كانت روح اجلنون نفسها تتسلط على أقوام جدد        
  . ولكن األقداح تغريتكما هو 

 خالل مسألة سلمان رشدي الشنيعة، واجه املسلمون   ،ومن زمن قريب  
يف بريطانيا ويف أجزاء كثرية من أوروبا مشكلة مشاة من االام بأن هلم             

ومع أن حدة ذلك مل تصل إىل حد احلمـى ولكنـها            . والءات متعددة 
  . أنذرت بتخريب شديد ال ينبغي االستهانة به

@åß@Ýç_òÔÜĐß@òîÈíŠ’m@òĐÜ�@åí†Ûa@æìØí@æc@kuaìÛa@@ @
ومل يقم الساسة أو الزعماء     . إا إذن ظاهرة عاملية مل تنل حبثا مستفيضا       

. الدينيون باكتشاف اخلط الدقيق األزرق الذي يفصل بني الدين والدولة         
وفيما يتعلق بالنصرانية فال بد أن املوضوع قد تبني إىل األبد عندما قـال              

اعطـوا مـا لقيـصر      : " السالم يف جوابه التارخيي للفريسيني     املسيح عليه 
  .)٢١: ٢٢مىت ". (لقيصر، وما هللا هللا

هذه الكلمات القليلة غنية باحلكمة العميقة وقيل فيها كل مـا يلـزم             
  . قوله

ون الدولة عجلتان يف عربة اتمـع ذات العجـالت          ئالدين وإدارة ش  
 مثاين عجالت مـا     م أربع أ  مان أ وال يهم يف الواقع هل هناك اثنت      . الكثرية

لن تكـون هنـاك     . دامت كلها يف اجتاه صحيح، وتدور مدارها السليم       
  . مسألة تعارض أو مواجهة بينها

ويفصل القرآن الكرمي هذا املوضوع يف توافق تام مع تعاليمه الربانيـة            
. السابقة، فيحدد بوضوح ميدان النشاط لكل عنصر من مكونات اتمع         
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٢٣١
 من التبسيط املبالغ فيه لو ظن املرء أنه ليس مثة نقطة التقاء أو              ولعله يكون 

إما يف الواقع يتداخالن ولكن ذلـك       . أرض مشتركة بني الدولة والدين    
  . وليس هناك قصد االحتكار. بروح التعاون فيما بينهما

 هناك قسط كبري من التربية األخالقية يف كل ديـن           ،فعلى سبيل املثال  
قد يكون جـزءا    . زأ من التشريع يف كل دولة من العامل       صار جزءا ال يتج   

قد تكون العقوبـات  . صغريا يف بعض البالد أو أكرب نسبيا يف بالد أخرى       
 ولكن ميكن دائما تعقـب األثـر الـديين يف           ،املقررة معتدلة أو شديدة   

هناك خالفات يف كثري    . العقوبات املقررة على اجلرائم اليت يرفضها الدين      
 ،العلمانية، ولكن فيما يتعلق باألقوام اليت تنتمي ألديان خمتلفة        من القوانني   

وهذا . فنادرا ما خيتارون املواجهة مع احلكومة القائمة بسبب هذه املسائل         
.  بل وعلى كل ديانات العـامل كـذلك        ،ينطبق على املسلمني والنصارى   

لنظام هي يف خالف تام مع ا     " منوسمريت"وبالطبع، فإن الشريعة اهلندوسية     
 ولكن الناس على حنو ما يعيشون       ،العلماين للحكومات السياسية يف اهلند    

  . يف وفاق مع الدولة كما يبدو
ولو استصرخ القانون الديين جبدية ضد النظم السياسية السائدة يف شىت           

ومن حسن طالع الناس أن احلال      . البالد لتحول العامل وال ريب إىل حبر دم       
  . ليس كذلك
 ألن  ،لق باإلسالم ال ينبغي أن تكون هناك مثل هذه املشكلة         وفيما يتع 

املبدأ النهائي الثابت الذي يقدمه اإلسالم ذا الصدد هو مبـدأ العـدل             
ويبقى هذا املبدأ مركزيا وأساسيا بالنسبة لكافة أشكال احلكومات       . املطلق

  . اليت تدعي أا إسالمية الروح



              ���������������������������������������� 	�
����� �����������  

  

٢٣٢ 

راك املفهوم اإلسالمي ألصـول     ولألسف أن هذه النقطة احملورية يف إد      
سياسة الدولة ال تكاد تفهم إال قليال من جانب املفكـرين الـسياسيني             

يفشلون يف التمييز بني تطبيق القانون العادي اخلاص باجلرائم         . اإلسالميني
ذات الطبيعة الدنيوية اليت ال تتعلق بالدين وبني اجلرائم اليت ختص تعـاليم             

مث فإن املتبعني هلذه الديانات هم وحدهم الذين        ومن  . معينة يف هذا الدين   
  . تطبق عليهم

هناك مساحة رمادية ال بأس ا      . وهذان الصنفان غري حمددين بوضوح    
حيث تكون اجلرائم ذات صلة بالدين أو األخالق كما تقع ضمن اجلرائم            

وعلى سبيل املثال، فإن السرقة جرمية ختتلف       . ضد املعايري اإلنسانية املقبولة   
وباملثل، هناك موضوع جرمية القتـل،      . رجات حترميها وعقوبتها املقررة   د

وشرب اخلمر، واإلفساد العام وهي حمرمة جزئيا أو كليا يف كـثري مـن              
  .وقد شرعت بعض األديان عقوبات معينة هلذه املخالفات. الديانات

كيف حتلّل الدولة مثل هذه اجلرائم؟ وهذا يطـرح         : وهنا يطرح سؤال  
هل يضع اإلسالم صيغة واضحة حمددة وقاطعة تتبعها احلكومة  : اسؤاال ثاني 

املسلمة وغري املسلمة؟ إذا حتددت احلكومة اإلسالمية هكذا يف اإلسـالم           
لربزت أسئلة هامة أخرى منها مثال شرعية أن تفرض أي دولة تعليما دينيا             

 على كل املواطنني فيها بغض النظر عن انتمـائهم أو           -تعترب نفسها حتته  -
  .عدم انتمائهم إىل هذا الدين

. ألديان واجب توجيه انتباه التشريع إىل املسائل األخالقيـة        على ا إن  
  . وليس من الالزم أن يكون سن القوانني حتت سلطة التشريع الديين
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٢٣٣
ومع وجود هذه الفرق الكثرية والظالل العقائدية املختلفة بني فرقـة           

. االرتباك الكلي والفوضى وأخرى وبني دين وآخر فال نتيجة لذلك سوى         
 ،خذوا مثال عقوبة شرب اخلمر، فمع أن ذلك ممنوع يف القرآن الكـرمي            

 واالعتماد يف ذلك علـى      ،فليس له عقوبة مقررة حمددة يف القرآن نفسه       
ففـي  . بعض األحاديث اليت جتد اعتراضا عليها من خمتلف مدارس الفقه         

كنها يف بلد آخر خمتلفة     إقليم أو قطر معني تكون العقوبة على حنو ما، ول         
وما هو يف اإلسالم واقع أيضا يف       . قد يكون اجلهل بالقانون متفشيا    . متاما

قد تكون شريعة التلمود غري عملية متاما وميكـن أن          . الديانات األخرى 
  . يقال ذلك عن النصرانية أيضا

يستطيع املؤمن بدين ما أن ميارس عقائد دينه ولـو يف ظـل قـانون               
يع أن يستمسك باحلقيقة دون أن يتدخل أي قانون للدولة          ويستط. علماين

يستطيع أن حيافظ على صالته ويقـوم بكـل         . يف قدرته على قول احلق    
طقوس عبادته دومنا حاجة إىل قانون ذي صفة خاصة تسنه الدولة كـي             

  . تسمح له بذلك
إذا . وميكن النظر يف هذه املسألة أيضا من زاوية أخرى تثري االهتمـام           

سالم يوافق على هذه النقطة بالنسبة للحكومة اإلسالمية يف قطـر  كان اإل 
 فبناء على قاعدة العدل املطلق نفسها ال بـد أن           ،أكثر أهله من املسلمني   

يسلّم اإلسالم للحكومات األخرى حبقها يف أن حتكـم بالدهـا طبقـا             
ومن ثَم فإنه ال بد لباكستان مـن أن  . للفرائض الدينية لدى األكثرية فيها   

سلم جلارا اهلند حبقها يف تطبيق الشريعة اهلندوسية على كل مواطنيهـا            ت
وإذا كان احلال هكذا فسيكون يوما مأساويا للغاية على أكثر من           . اهلنود
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٢٣٤ 

مث . مائة مليون مسلم هندي سوف يفقدون حقهم يف حياة كرمية يف اهلند           
إسرائيل فلماذا ينكر على حكومة     ".. منومسريت"إذا حكمت اهلند بشريعة     

احلق يف أن حتكم اليهود واألمميني بشريعة التلمـود؟ وإن حـدث هـذا              
 ليس للشعب يف إسرائيل وحـدهم       ،ألصبحت احلياة تعيسة أشد التعاسة    
  . وإمنا لعدد كبري من اليهود أنفسهم

احلكومات ذات "ميكن أن يكون هناك مكان شرعي يف اإلسالم ملفهوم    
ن إذا كان يقترح فرض الشريعة اإلسالمية       يف شىت البلدا  " الديانات املختلفة 

وهذا بدوره خيلـق موقفـا      . يف البالد ذات األغلبية املسلمة بقوة القانون      
 سيكون لكل دولة    -وباسم العدالة املطلقة  - ألنه من ناحية     ،عامليا متناقضا 

 سيكون كل   ،احلق يف فرض شريعة األغلبية على شعبها، ومن ناحية ثانية         
نية يف بالد العامل موضوعا حتت قانون ديين صـارم          تصرف لألقليات الدي  

  . وهذا يف حد ذاته لطمة ملفهوم العدالة املطلقة ذاا. لدين ال تؤمن به
مل يتصد هلذه املشكلة احملرية، ومل حياول حلها أيضا أولئك املطـالبون            

وحبسب فهمي  . بالشريعة اإلسالمية يف البالد اليت تسمى بالدول اإلسالمية       
م اإلسالم ينبغي أن تساس كل الدول على نفس املبدأ من العدالـة             لتعالي

  . كل دولة على مثل هذا احلال هي دولة إسالمية. املطلقة
ال ِإكْـراه ِفـي     �وبالنظر إىل هذه احلجج، وبالدرجة األوىل قاعدة        

أن يكون هو السلطة التـشريعية الغالبـة يف         إىل   ال حاجة للدين     �الديِن
  . ة للدولةاألمور السياسي
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٢٣٥

@ù…bjßâý�⁄a@¿@áØ§a@ 

كشفت يل دراسايت بال أي لبس أن القرآن الكرمي يتناول موضوع 
  . احلكومة دون أن مييز بني دولة إسالمية أو غري إسالمية

فمع أن املؤمنني هم املخاطَبون يف القرآن بالتعاليم اخلاصـة بكيفيـة            
يتحدث القـرآن   . نية كلها سياسة الدولة إال أن هذه التعاليم عامة لإلنسا       

الكرمي عن سياسة احلكم الصاحل مبا ينطبق على اهلندوسـية والـسيخية            
والبوذية والكونفوشيوسية والنصرانية واليهودية واإلسالم وغريها على حد        

  . سواء
وجند خالصة هذه التعاليم يف اآلية اليت تلوا من قبل ويف آيات مماثلة             

  : منها
 يِجدواْ الَ ثُم بينهم شجر ِفيما يحكِّموك حتى يؤِمنونَ الَ وربك فَالَ�

  .)٦٦: النساء (�تسِليما ويسلِّمواْ قَضيت مما حرجا أَنفُِسِهم ِفي
 علَى ولَو ِهلِّل شهداء ِبالِْقسِط قَواِمني كُونواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�

 فَالَ ِبِهما أَولَى فَاُهللا فَقَريا أَو غَِنيا يكُن ِإن واَألقْرِبني الْواِلديِن أَِو نفُِسكُمأَ
 تعملُونَ ِبما كَانَ اَهللا فَِإنَّ تعِرضواْ أَو تلْوواْ وِإن تعِدلُواْ أَن الْهوى تتِبعواْ
  .)١٣٦: النساء (�خِبريا

إنه يعترب  .  ناصعة الوضوح يف هذا املوضوع     �يب الكرمي   وأحاديث الن 
كل حاكم وكل صاحب سلطان على غريه مسئوال مسئولية مباشرة أمام           

. اهللا تعاىل فيما يتعلق بالكيفية اليت يتعامل ا مع رعيته أو من حتت سلطانه    
  . وما دمنا قد وفينا هذه النقطة حقها من قبل فال حاجة ملزيد هنا
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٢٣٦ 

 الدراسة هو أن اإلسالم يقدم حكومة مركزية حمايـدة          وموضوع هذه 
متاما، تكون فيها مسائل أصول احلكم عامة ومطبقة على كافـة رعايـا             

 وال يسمح لالختالفات الدينيـة أن تلعـب أي دور           ،الدولة على السواء  
من املؤكد أن اإلسالم يوصي املسلمني باتباع حكم القانون يف كافة           . فيها

  :  يقول اهللا تعاىل.املسائل الدنيوية
 ِمـنكُم  اَألمِر وأُوِلي الرسولَ وأَِطيعواْ اللّه أَِطيعواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
 ِباللّـهِ  تؤِمنـونَ  كُنتم ِإن والرسوِل اللِّه ِإلَى فَردوه شيٍء ِفي تنازعتم فَِإن

  .)٦٠: النساء (�اتأِْويلً وأَحسن خير ذَِلك اآلِخِر والْيوِم
 فهذه منطقة مقصورة على   ،أما فيما يتصل بالعالقات بني اإلنسان وربه      

هنا تكون احلرية املطلقة للعقل     . الدين، وليس للدولة أي حق للتدخل فيها      
لإلنسان حق أساسي يف أن يعتقد مـا        . والقلب يف أمور العقيدة واإلميان    

ختيار يف أن يعبد اهللا تعاىل أو يسجد لألصـنام           وله أيضا كامل اال    ،يشاء
  . حبسب ما يقتضيه له دينه الوثين

 ليس للدين حق التدخل يف جمـاالت خاصـة          -طبقا لإلسالم -إذن  
بالدولة، وليس للدولة أي حق للتدخل يف جماالت تعترب مشتركة بينـهما            

م لقد حتددت وتعينت احلقوق واملسئوليات يف اإلسالم بوضوح تـا         . عادة
وهناك آيات كثرية تتعلق ذا املوضـوع سـبق   . أزال أي سبب للتصادم  

ومن سوء احلظ أن هناك     . االستشهاد ا يف الفصل اخلاص بالسالم الديين      
ميال لدى كثري من الدول العلمانية كي تبسط جمال العلمانية أحيانا إىل ما             

الدول اليت  واملوقف نفسه حقيقي بالنسبة للدول الدينية أو        . وراء حدودها 
  . يسيطر عليها كبار رجال الدين سيطرة مفرطة
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٢٣٧
ومع أن املرء ال يستطيع التعاطف مع هـذه الـدول الـيت حيكمهـا               

 ولكنه إىل حد ما يستطيع فهم وجهات نظرهم املائلة          ،املتعصبون الدينيون 
ولكن عندما يلحظ املرء هذا املوقف الفج فيما يـسمى          . إىل أحد الشقني  

 ذات األفق الواسع من البالد العلمانية فإنه يصعب عليه          بالشعوب املتقدمة 
وليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يصعب تصديقه يف السلوك          . التصديق

  . السياسي للبشر
إنه ما دامت السياسات ملتحمة بشدة مع املصاحل القومية وتـسهم يف            

وما دامت  . فلسفتها فلن يكون هناك شيء يسمى مبادئ األخالق املطلقة        
وينبذ احلق واألمانة والعدل    .. واقف السياسية حتكمها التعصبات القومية    امل

واالستقامة كلما تصادم مع املصلحة القومية املرجوة، ومـا دام تعريـف          
الوالء للدولة باقيا هكذا فإن سلوك اإلنسان سيبقى مريبا، مثريا للخالف،           

  . ودائم التناقض
ولقد ذكرت بعض   . لشعبيذكر القرآن الكرمي مسئوليات احلكومة وا     

تـوفري الطعـام    : هذه املسئوليات يف الفصول السابقة من احملاضرة مثـل        
واللباس واملأوى واحلاجات األساسية للمواطنني، ومبادئ العون فيما بني         
الدول، واحملاسبة للحكومة والشعب؛ والتفاعل املتبادل؛ والعدالة املطلقة،        

  . أصوام مطالبني حبقوقهمواإلحساس مبشاكل الناس حىت ال يرفعوا 
ويف النظام اإلسالمي احلقيقي للحكومة، يكون من مسئوليتها اليقظةُ حىت ال           

والتخريب أو  . يلجأ الناس إىل اإلضرابات، والنـزاعات التجارية، واملظاهرات      
  : فلننظر نظرة سريعة على بعض هذه املسئوليات. الشكوى طلبا حلقوقهم

   :يصرح القرآن الكرمي قائال
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٢٣٨ 

 يِحب الَ اَهللا ِإنَّ سواء علَى ِإلَيِهم فَانِبذْ ِخيانةً قَوٍم ِمن تخافَن وِإما�
  .)٥٩: األنفال (�اخلَاِئِنني

       إذا توقعت من قوم بينك وبينهم عهد عمال من أعمال اخليانة فافـسخ
  . فاهللا تعاىل ال حيب اخلائنني. دل وبال حتيزهذا العهد طبقا ملبادئ الع

وعلى احلاكمني أن يتوخوا يف أسـلوب حكمهـم عـدم تـشجيع             
االضطراب والفوضى واملعاناة واألمل بل جيب عليهم أن يعملـوا بـدأب            

  . وكفاءة كي يوطدوا السالم يف كل جماالت اتمع
 ويجعلُكُم السوَء كِْشفوي دعاه ِإذَا الْمضطَر يِجيب أَمن�: �يقول  

  .)٦٣: النمل (�تذَكَّرون ما قَِليلًا اللَِّه مع أَِإلَه اَألرِض خلَفَاء

@òîÛë†Ûa@pbÓýÈÛa@Z@@ÕîjĐm@@@@òÔÜĐ½a@òÛa†ÈÛa@c†jß@@ðëb��nÛbi
´iÉîà¦a@@ @

إن الساسة ورجال احلكومة يف هـذا العـصر حباجـة إىل التعـاليم              
ون ئدين متثل العدالة املطلقة فيه حجر الزاوية للـش        إن اإلسالم   . اإلسالمية

  : يقول القرآن الكرمي. الدولية
 يجـِرمنكُم  والَ ِبالِْقسِط شهداء ِللِّه قَواِمني كُونواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا�
 خِبري اللّه ِإنَّ اللّه واتقُواْ ىِللتقْو أَقْرب هو اعِدلُواْ تعِدلُواْ أَالَّ علَى قَوٍم شنآنُ

  .)٩: املائدة (�تعملُون ِبما
ال أدعي بأين قرأت كل شيء عن الديانات الكربى يف العامل، كما أين             
لست جاهال متاما بتعاليمها، ولكين أثناء دراسايت مل أسـتطع العثـور يف             

عليكم، بل إن اإلشـارة  كتبها على تعليم مماثل ملا يف هذه اآلية اليت تلوا  
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٢٣٩
وإذا وجد مثـل هـذا      . ة نادر يف الديانات األخرى    إىل العالقات الدولي  

التعليم يف أي ديانة فإين أؤكد لكم أن اإلسالم يتفق معها متاما خبصوصه             
  . ألننا يف هذا التعليم جند مفتاح السالم العاملي

إن . العامل كله اليوم مهموم بشأن احتماالت السالم العاملي يف املستقبل         
 االشتراكي هلي بالغة األمهية وبدايـة عهـد         التغريات اليت جتري يف العامل    

كما أن حتسن العالقات بني القوى العظمى يعطي بصيـصا مـن         . جديد
ويبدو أن هنـاك إمجاعـا يف       . العامل اليوم يف حالة ابتهاج شديد     . الرجاء

الرأي بني الساسة القياديني على التفاؤل الشديد؛ بل وهـم مغتبطـون            
ات الثورية ذات الشأن العظيم اليت نشهدها       بالنتيجة املرتقبة من هذه التغري    

ويبدو أن الغرب بصفة خاصة مفرط الثقة ويـستخفه         . يف الوقت الراهن  
ن أن خيففوا من شـدة      األمريكاوأصبح من الصعوبة املتزايدة على      . الفرح

فرحهم حنو ما يعتربونه نصرا تاما على العامل الشيوعي، ورآه البعض نصرا            
  . على الباطلللخري على الشر واحلق 

وال يليق باملقام أن حنلل تفصيليا املوقف السياسي اجلغـرايف احلـايل            
وقد أمتكن من أن أخصص بضع ساعات هلـذا املوضـوع يف            . ونتائجه

 وذلك  ،االجتماع السنوي للجماعة اإلسالمية األمحدية القادم يف بريطانيا       
  .١٩٩٠ العاميف اية شهر يوليو من هذا 

@@@@@@@òàÄäß@‰ë…ñ†zn½a@áßþa@ @
ينبغي ذكر مناقشة واحدة من بني مناقشات كـثرية ثـارت حـول             

إا تتعلق بالدور   . التوقعات املستقبلية لسالم العامل نتيجة لألحداث القريبة      
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٢٤٠ 

الذي سوف تلعبه منظمة األمم املتحدة لتكون قادرة على توطيد الـسالم          
ليتها اع كثريا يف ف    بطريقة أشد  -أي صنعه وكفالته  –العاملي واحملافظة عليه    

  .  قبلمن
 يقال إن هناك فرصـة      ،مع انتهاء احلرب الباردة بني القوتني العظميني      

عدد أقل مـن    : طيبة لسد الفجوة املتباعدة حىت اآلن بني وجهيت نظرمها        
 وعـدد أكثـر مـن       ،يف جلسات جملس األمن   ) الفيتو(قرارات الرفض   

وميكن أن يقدم هذا    . يةالقرارات املوحدة حول كيفية حل املشاكل العامل      
  . نظرة جديدة متاما على جملس األمن يف املستقبل

والعقبة الوحيدة حىت اآلن هي اخلوف مـن أن تلعـب الـصني دور              
ولكن بالنظر إىل املشاكل االقتصادية والسياسية شـديدة      . الشخص الشاذ 

 وحتقق هذا احللم  . التعقيد ليس من الصعب إقناع الصني مبزايا هذا االتفاق        
لو افترضنا أن جملس األمن واألمم      . أو عدم حتققه خارج نطاق موضوعنا     

املتحدة ضا بوصفهما األداتني األشد قوة يف التأثري على أحداث العـامل            
 ،واللتني جتربان األمم الصغرى على اخلضوع لإلرادة العليا ألمـم العـامل           

يبقـى  ولكن  . فمثل هذا املشهد مل يكن متصورا قبل سقوط جدار برلني         
هل ستكون  : هذا التساؤل، بل يلوح يف األفق السياسي أكرب من ذي قبل          
 مع دورهـا    ،األمم املتحدة قادرة بالفعل على حتقيق السالم العاملي أم ال         

اجلديد الذي يضم مثل هذه القوى القضائية والتنفيذيـة ـذه النـسبة             
  الضخمة؟ 

ولكن جوايب عن   أرجو املعذرة إذا بدوت يف نظركم مبالغا يف التشاؤم          
إن مسألة احلرب والسالم يف هذا العامل       . بكل أسف " ال"هذا السؤال هو    
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٢٤١
 ،ليست معلقة يف خيط رفيع من العالقات بني القوى العظمى فحـسب           

ولكنها مسألة عميقة ومعقدة، متتد جذورها يف الفلـسفات الـسياسية           
  . واملواقف األخالقية ألمم هذا العامل

القتصادي واتساع الفجوة بـني املوسـرين    وفوق ذلك فإن التفاوت ا    
. واحملرومني حمتوم هلما أن يقوما بدور هام يف مستقبل األحداث يف العامل           

  . وقد حبثنا بعض هذه اآلثار يف الفصل السابق من هذه احملاضرة
وما مل يتم قبول مبدأ العدالة املطلقة وااللتزام به متامـا يف العالقـات              

   ستبعد املمارسات اجلائرة اليت تـستغل مـوارد        االقتصادية بني الدول، وت
 فال ميارسها أحد وال تمارس ضد أحد من الدول أعضاء األمـم             ،الفقراء
 أقول ما مل يتم ذلك ال ميكن ضمان السالم أو حـىت تـصوره               ،املتحدة

وما دامت عالقة األمم املتحدة مع الدول من أعضائها         . بالنسبة ألمم العامل  
 الوقت احلاضر فإن احتماالت السالم العاملي ستبقى        غري حمددة بوضوح يف   

  . يف مهب الرياح
تدبري بعض اإلجراءات اليت متنع احلكومات من اتباع        إىل  هناك حاجة   

جيب أن تكون يف يد األمـم املتحـدة أداة متاحـة            . القسوة مع رعاياها  
وإىل أن يتحقق ذلك ال يسع املـرء أن         . لتحارب الظلم حبق حيثما كان    

  . سالم يف هذا العاملحيلم ب
ون ئواملدى الذي ميكن لألمم املتحدة أن تتدخل فيما يـسمى بالـش           

الداخلية لبلد ما مسألة حساسة للغاية، ومع ذلك فهي حيويـة لبلـوغ             
 إذا مل تكن سياسة األمم املتحدة     ،ولكن يف التحليل النهائي   . السالم العاملي 

 فإن تقوية   ،خمتلفة مع كل أمة   حمكومة مببدأ العدالة املطلقة، وطُبقت معايري       
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٢٤٢ 

ون دولة ما قد خيلق مشاكل أكثر مما        ئموقف األمم املتحدة للتدخل يف ش     
  . لذلك فإن املسألة تتطلب دراسة دقيقة هادئة منفصلة. لًاجتد هلا ح

إن ما حدث إىل اآلن هو ببساطة أن االحتاد السوفيييت وبالد الكتلـة             
الفلسفات االشتراكية العلمية يف    الشرقية قد اضطروا إىل االعتراف بفشل       

  . ولقد أحدث هذا تشويشا عظيما. حتسني نوعية احلياة يف بالدهم
ما زلنا ننتظر أن ينقشع الضباب حىت نستطيع رؤية كيـف سـتبدو             

هل ستكون هزمية تامة لالشتراكية العلمية يليها ارتداد جمنون حنو          . األشياء
  اقتصاديات خمتلطة؟ الرأمسالية، أم ستكون هناك جتربة جديدة ب

هل سيكون هناك ايار تام يف نظام احلكم املركـزي باحلكومـات            
الشمولية أم سوف تتحطم السيطرة الشمولية نفسها إىل قطع وتتحول إىل           
ما يقرب من حالة فوضى؟ أم هل سيكون هناك حتـول تـدرجيي مـن               

لـة  السيطرة الشمولية للدولة إىل نظام وسط من األخذ والعطاء بني الدو          
والفرد حبيث أنه مع مرور الوقت تدخل احلريات الفردية باضطراد وتعود           

  احلقوق األساسية لإلنسان؟ 
ورباتـشوف  غال بد من انتظار نتيجة الصراع اجلديد بني أفكار السيد         

 وبني موقـف املتـشددين      ،عن الربوسترويكا واجلالسونست من ناحية    
 املـصاحل يف    غالبيةعلمي فإن   وبقدر  . التقليديني يف سلم املراتب الشيوعية    

طبقات اتمع باالحتاد السوفيييت يتقامسها أصحاب املناصب يف احلـزب          
ما الـدور الـذي     : والسؤال احليوي هو  . واخلدمة املدنية وقوات الدفاع   

سيقوم به هؤالء يف هذه املرحلة احلرجة الوليدة من الثورة املضادة والـيت             
   شرعت تأخذ هلا شكال دون سفك دماء؟
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٢٤٣
هذا باإلضافة إىل مسائل أخرى مشاة حتتاج إىل جـواب قبـل أن             
يتمكن املرء بطريقة معقولة تصور وقع هذه التغريات علـى احتمـاالت            

  . السالم العاملي
إن جمرد املهادنة بني القوتني العظميني يف حد ذاته ال يأيت بأي رجاء يف              

خطار الكامنة لبالد  السالم، بل إنه على العكس يستثري كثريا من أشباح األ         
الواقع أن انعدام الثقة الـسائدة بـني        . العامل الثالث على وجه اخلصوص    

القوتني العظميني وما بينهما من حتاسد، هو الذي كفل لألمم الـضعيفة            
وكانت مقدرة هذه األمم الضعيفة على نقل حتالفها مـن          . نوعا من الظل  

ا من املقدرة علـى     الغرب إىل الشرق أو بالعكس ما أعطاها قسطا صغري        
فما هو األمل الذي بقي اآلن هلـذه        . املناورة واملساومة مع تلكما القوتني    

  األمم الضعيفة لتحيا باحترام كأمم مستقلة يف املستقبل؟
ينتقل الفكر إىل منظمة األمم املتحدة يف هذه املرحلة كقلعة للـسالم،            

ألقل يتمىن املرء   أو على ا  . وشعلة األمل الوحيدة إلقامة نظام عاملي جديد      
ومع هذا فإن النظرة الفاحصة القريبة تربز صـورة         . لو كان احلال كذلك   

  . خيالية متاما من ذلك إا صورة عدوانية بل ديدية
ويف ظل توازن القوى الناشئ حديثا ألن تكون األمم املتحـدة مـن             
الناحية العملية حتت حكم قوة عظمى واحدة ال غري؟ وهذا ال يتيح لألمم             

  . إنه قدر الطرائد،الصغرى الضعيفة أي فرصة للفرار من القدر احملتوم
لقد أثبتت األمم املتحدة احلالية مرة بعد مرة أا منظمة قوية ال تعمل             

 بل لألهداف السياسية لألمة اليت هي أقدر على الضغط حنو رأي            ،للعدالة
ل أي دور   ، ومل يلعب مفهوم احلق والباط     )القادرة على تكوين لويب   (معني  
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٢٤٤ 

 وال  ، ال يف املاضي القريـب     ،أبدا يف عملية اختاذ القرار يف األمم املتحدة       
إن . اجلديد أن تقوم بدور ذي معىن يف املستقبل       الراهن  تستطيع يف الوضع    

السياسة والدبلوماسية متتد جذورها عميقة متمكنـة يف تربـة الـسياسة            
د جـذورها وتأخـذ     العصرية مبا ال يدع أي جمال للعدالة املطلقة كي مت         

إا حقيقة صعبة ومرة، وال ميكن ملن حيترم احلـق          . فرصتها العادلة للحياة  
إنكارها، فهذه املؤسسة العظيمة القوية قد احنطت وحتولـت إىل سـاحة            

، والعالقـات   )لـويب (للنشاط الدبلوماسي، وبذل الضغوط لرأي معني       
  . العاملي جيري كل ذلك فيها باسم السالم ،السرية، وصراع القوى

 هو هيئة تتخذ لنفـسها      -طبقا للقرآن الكرمي  -وما حيتاجه العامل إذن     
. فمن دون العدالة املطلقة ال ميكن للعقل تصور سالم        . مهمة إرساء العدالة  

ميكن للمرء أن يشن احلروب احتجاجا باسم السالم، وخينق الـضمري مث            
يع املـرء أن    ولكن كل ما يستط   . خيرج عن اجلماعة بزعم أنه يقر السالم      

  . حيققه بذلك هو اهلالك وليس السالم
وا أسفاه، ما أقَلَّ من يفهمون الفرق بني اهلالك والـسالم مـن بـني       

   !الساسة العظام يف هذا العامل
 أمـا   ،يولد اهلالك من اجلور والطغيان واالضطهاد على يد األقويـاء         

الم ولكنـه   يتحدث القرآن ايد كثريا عن الس     . السالم فهو طفل العدالة   
وطاملا ورد ذكر السالم على أنه مـشروط بتعمـيم          . يقرنه دائما بالعدالة  

  . العدل
ويف أي موقف تتفجر حالة احلرب وأعمال العدوان بـني فـردين أو             

  : مجاعتني من املسلمني يعرض القرآن الكرمي هذا املنهج
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٢٤٥
 ِإحداهما بغت فَِإن بينهما فَأَصِلحوا اقْتتلُوا الْمؤِمِنني ِمن طَاِئفَتاِن وِإن�
 فَأَصِلحوا فَاءت فَِإن اِهللا أَمِر ِإلَى تِفيَء حتى تبِغي الَِّتي فَقَاِتلُوا اُألخرى علَى

 ِإخوةٌ الْمؤِمنونَ ِإنما  *املقِسِطني يِحب اَهللا ِإنَّ وأَقِْسطُوا ِبالْعدِل بينهما
ِلحوافَأَص نيب كُميوقُوا أَخاتَهللا و لَّكُمون لَعمحر١٠: احلجرات (�ت-

١١(.  
 فهم  ،ومل يرد يف هذا التوجيه القرآين ذكر غري املسلمني لسبب واضح          

ومع ذلك فإن اآليات الكرمية تقدم      . ال يتوقع منهم التسليم لتعاليم القرآن     
  . منوذجا رائعا كي يأخذ به العامل أمجع

 العامل حنو األمم املتحدة وجملس األمن على أمـل أن           أعنيينما تتجه   وب
 وأكثر معىن يف حـل الرتاعـات        تتخذا موقفا أكثر فاعلية، ودورا أوسع     

 فإنه ليس يف سـجالت  ،العاملية، وجتعال من العامل مقاما أكثر أمنا وسالما       
إن . منيةإال النـزر اليسري مما يشجع على التفكري يف هذه األ         األمم املتحدة   

ساحة عاملية لتكتالت املصاحل والدسائس، وللنشاط الدبلوماسي املكثـف         
الرامي إىل تشكيل مجاعات ضغط، حملاوالت التـسيد والـسيطرة علـى            
اخلصوم بأي وسيلة ممكنة، حيث ال جيد التورع فيها دورا يقوم بـه، وال              

بيت " ميكن بالطبع أن تدعى هذه الساحة        ،يسمح للضمري بالدخول إليها   
  . وإن كان بيتا للصراع واختالل النظام" األمم

لكان ذلك مـن    " بيت األمم املتحدة  "ولكن إذا مسي مثل هذا البيت       
إذا كان هذا هو مفهوم التوحد، فإين من جهيت أفَضل أن           . املهازل العجيبة 

أخاطر بالعيش يف مجع من األمم غري املتحدة، وتكون جمتمعة على احلـق             
ة حشد القوى لتحطيم األقران واستمرار صوت االنشقاق إن إراد . والعدل
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ملسألة على أكرب قدر من األمهية، وينبغي على كل أمة أن تصرف مههـا              
إىل مـىت تبقـى   : ويتساءل املرء بإحساس عميق من األسف . إليها وحتلها 

األمم من أعضاء هذه املنظمة املوقرة تغلق عيوا وترفض فتح عقوهلا إىل             
  ون األمم؟ ئنة يف هذا األسلوب الذي تدار به شاألخطار الكام

إن سالم العامل حمفوف باخلطر إذ هو معلق خبيط ضعيف من األمل يف             
  . أن تسود العدالة وتأخذ جمراها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

) ٦(  

Ûa…ŠÐÛa@âý�ð@ @
  . سالم الفرد مع نفسه -١
 . يف اخلرياتسابقالت -٢

 . احملبة بني األهل واألقارب -٣

 .خرينخدمة اآل -٤

 . مرضاة اهللا تعاىلابتغاء  -٥

 . الوعي الدائم بسائر بين البشر -٦

 .  واحملبةجمال أوسع للرعاية -٧

 . الغرض من خلق اإلنسان -٨

 . اللّه هو السالم، ومنه السالم، وال سالم إالّ به -٩



  

  
  
  
  
  

  
  

����واْ الَِّذيننآم ِئنطْمتم وهاللِّه ِبِذكِْر أَالَ اللِّه ِبِذكِْر قُلُوب 
ِئنطْمالْ ت٢٩: الرعد(   ����قُلُوب(.  
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âý�@…ŠÐÛaé�Ðã@Éß@@ @
 امسحوا يل أن أؤكد على أن نوعيـة         ،أخريا وليس آخرا  و ،ويف النهاية 

عضو اتمع وموقفه يقومان بأعظم األدوار شأنا يف خلق جمتمع مسامل أو            
  . خمتل يف نظامه

جتماعيـة واالقتـصادية    لقد تناولنا حىت اآلن الصروح الدينيـة واال       
وفيما يتعلق بنوعية اللبنـات     . اسية اليت يسعى اإلسالم إىل تشييدها     والسي

  . ن مادة البناء فإن اإلسالم يؤكد على مناقب املرء وخلقهياملطلوبة لتكو
وفيما يلي نسوق   . وهذا املوضوع ميتد طوال وعرضا يف القرآن الكرمي       

السمات الرئيسية اليت أرى أن اإلسالم يسعى لغرسها يف كل عضو مـن             
  .تمعا

pa�¨a@¿@Õib�nÛa@ @
 فإن الرغبات والطموحات تنشط وتكبح يف ضوء        ،طبقا لتعليم اإلسالم  

وبدون هذا التوازن يكـون     . اهلداية السماوية حبيث حتقق كمال االتزان     
ويشجع اإلسالم تلك الرغبات    . حتقق السالم االجتماعي ضربا من احملال     
يت هي قاسم مشترك بني األفراد      والطموحات املستقلة عن احلالة املالية وال     

  . من كل املستويات بأقل تكلفة أو بدون تكلفة
الطموح إىل االرتقاء فوق عامة الناس والتطلع إىل التميز شيء فطري،           
ولكن لو تركت هذه الرغبة الطبيعية يف االمتياز والتفـوق دون تنظـيم             

لتصرفات فمن املمكن مثال أن تعمل الغرية وا      . وكبح لتحولت إىل مفسدة   
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الغادرة على تسميم روح املنافسة احلرة إىل درجة أن يقاسي اتمع ككل            
  .بدال من أن ينتفع من هذه املنافسة

إن االجتاه إىل تعاطي العقاقري املنشطة يف سباقات األلعاب ليس إال مثاال     
ولكن املنافسة يف الصناعة والتجارة على املستوى احمللي والعـاملي          . صغريا

  .  أمثلة غاية يف القبح لغياب اللعب الشريف يف هذه ااالتتقدم لنا
وختتلف أنواع التعامل املعوج يف بالد العامل الثالث عـن مثيالـا يف             

ففي العامل الثالث جند أن الفساد واالحنراف وخيانة األمانة         . البالد املتقدمة 
ـ              ق واخلداع والغش ما هي إال وسائل قليلة تستعمل حبريـة تامـة لتحقي

لذلك كانت احلاجة ماسة يف مجيع جمـاالت        . مكاسب اقتصادية سريعة  
وافتقاد هذه التربية يـسوق إىل      . النشاط اإلنساين إىل تربية دينية وأخالقية     

  . عواقب وخيمة
. ويزودنا اإلسالم بتعاليم مفصلة تغطي كافة جماالت السلوك التنافسي        

 "األسلَمة"ا كثريا عن    ولألسف أن البالد اإلسالمية نفسها اليت تسمع منه       
 نادرا ما جتد فيها حماولة جـادة ألسـلمة الـصناعة          ،والسلفية اإلسالمية 

  .  وإا ملأساة من الدرجة األوىل حقا،والتجارة والعالقات االقتصادية
يقدم لنا القرآن الكرمي يف اآلية التالية جوهر التعاليم اإلسالمية يف هذا            

  : اال
 ِبكُـم  يأِْت تكُونواْ ما أَين اخلَيراِت فَاستِبقُوا مولِّيها هو ِوجهةٌ وِلكُلٍّ�

ا اللّهِميعِإنَّ ج لَى اللّهٍء كُلِّ عي١٤٩: البقرة (�قَِدير ش(.   
واهللا تعاىل حيـدد هـذا      . لكل إنسان هدف يسعى إليه ويسيطر عليه      

   فهال تسابقتم فيما بينكم يف اخلريات؟ ،اهلدف لكم
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عت هذه العبارة القصرية بطريقة إعجازية وحفظت حكمة ال حدود     مج

. إا متثل مبدأ هاديا يشمل كافة صنوف املنافسات ويف كل ااالت          . هلا
 ، وجيب أن تبقى اهلدف النـهائي      ،جيب أن تكون اخلريية فوق كل شيء      

كل لعب غري شريف وكل     . جيب أن يكون اخلري الغرض من كل تنافس       
ولو مسح الوقـت السـتطردنا      .  ممنوع بتاتا بضربة واحدة    تصرف دينء 

بتفصيل أطول، وسقنا من تعاليم اإلسالم أمثلة أكثر وأوضحنا كيف تبقى           
نادرا ما يدرك الناس أن السالم احلقيقـي        . املنافسة سليمة نقية صحيحة   

للنفس والقلب يكمن يف إدراك املرء خلرييته وليس يف إجناز عمل بـارع             
 ،مثل هؤالء األفراد ال يكونون أبدا يف سـالم       .  شريرة دنيئة  يؤديه بوسائل 

وأمام املراقب العـابر ميثلـون واجهـة        . ال مع جمتمعهم وال مع أنفسهم     
مصطنعة من اإلجنازات العظيمة والعاقبة املُرضية، وما كل ذلك إال نـصر            

  . أجوف ال حقيقة له
قال إنه  . السأخربين صديق ملليونري باكستاين قصة عجيبة غاية يف اإلب        

وبدال من أن يسر    . أثىن على صديقه ذات مرة إلجنازاته العظيمة وجناحاته       
حل أزرار قميصه وحرك يده كأمنـا       : املليونري لذلك أجاب جوابا مدهشا    

 هلذا النجاح،   اتب: يريد متزيق صدره بأظافره كأا خمالب حيوان، مث صاح        
  . فيه إال نار متأججة ليس ،لو استطعت أن أخِرج صدري وأنظُر ما فيه

ال يسع  . هناك من يعترف ذه احلقيقة الصعبة، والبعض ال يعترف ا         
ميكن للمرء أن ينجح يف تكـديس ثـروة         . أحدا أن يهزم الطبيعة البشرية    

 ولكـن ال    ،مالية ضخمة، وأن ينال كل وسائل الترف والراحة يف احلياة         
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 سـعيد   -ان فيهم أحد  لو ك –نكران حلقيقة أن القليل من هؤالء األثرياء        
  : إن حاهلم كما يصفه القرآن الكرمي. وراض حقا

 مالَـه  أَنَّ يحسب*  وعدده مالًا جمع الَِّذي * لُّمزٍة همزٍة لِّكُلِّ ويلٌ�
هلَدذَنَّ كَلَّا * أَخنبِة ِفي لَيطَما*  الْحمو اكرا أَدـةُ  مطَمالْح *  ـاراللَّـهِ  ن 

 عمـدٍ  ِفـي  * مؤصـدةٌ  علَيِهم ِإنها * الْأَفِْئدِة علَى تطَِّلع الَِّتي * الْموقَدةُ
  )اهلمزة (�ممددٍة

إن القناعة احلقة اخلالصة ال تزال تفلت من املرء ما مل يشبع يف فطرتـه     
ة اإلنسانية تلك الرغبة الشديدة ليفعل خريا، ويكون خريا، وأن حييا حيـا           

  . نبيلة

l‰bÓþaë@Ýçþa@´i@òj�a@ @
حتت عنوان السالم االجتماعي ناقشنا موضـوع تـشجيع اإلسـالم           

. لعالقات احملبة بني األهل واألصحاب لبناء نظام أسري قـوي التـرابط           
واملراد هنا أن نربز احلاجة إىل حتسني نوعية الفرد الذي يلعـب دورا يف              

دون حتسني نوعية اللبنة ال ميكن حتسني       ف. اتمع يشبه دور اللبنة يف البناء     
  . نوعية البناء

òß†�åíŠ�Ła@@ @
يؤكد اإلسالم على أفضلية االستمتاع بإسداء اخلدمات لآلخرين          

  : وجند هذه الرسالة يف قول اهللا تعاىل. على تلقيها منهم
�مكُنت ريٍة خأُم تِرجاِس أُخونَ ِللنرأْموِف ترعِبالْم هنتنَوِن ونكَِر عالْم 

  .)١١١: آل عمران( �ِباللّه وتؤِمنونَ
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. وهذا يشري إىل أن املسلم ال ينال أفضلية على غريه من فراغ وعشوائية         

 بل  ،فإن جمرد انتساب املرء لإلسالم ال يعين تلقائيا أنه أفضل من اآلخرين           
إن على املسلم أن يكتسب هذا اللقب عن طريق خدمة اآلخـرين كـي              

بأا تعين  " خري" كلمة   �وقد فسر النيب    . ري فيض النعم منه إىل الغري     جي
البخاري ومسلم عن ابـن عمـر       : فيما رواه الشيخان  " أفضل واألفضل "

اليد العليا خـري مـن اليـد        : " قال �رضي اهللا عنهما أن النيب الكرمي       
  . اليد العليا تعطي وتنفق، واليد السفلى تسأل وتأخذ."السفلى

 � اجلانب بتأكيد شديد يف القرآن الكرمي وأحاديث النيب          وحيظى هذا 
حىت إن بعض صحابته أرسوا معايري جديدة سامية يف هذا اـال مـن              

لقد سعوا سعيا جادا يف خدمة الناس،       . جماالت التفوق واالمتياز البشري   
  . ومع ذلك كانوا يترددون يف قبول أو التماس املعروف منهم

كنا سبعة أو مثانية أو تسعة مع النيب        : عييروي عوف بن مالك األشج    
أال تبايعون رسول اهللا؟ وكنا قد بايعناه مـن زمـن    :  وقال ذات مرة   ،�

أي :  سؤاله فقلنـا   �فكرر النيب   . لقد بايعناك يا رسول اهللا    : قريب، فقلنا 
أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به      ’: عهد هذا الذي نعاهدك يا رسول اهللا؟ قال       

. صلوات اخلمس، وتطيعوا اهللا وال تسألوا أحدا معروفـا        شيئا، وتقيموا ال  
فكان إذا سقط سوط أحدهم وهو على بعريه مل يسأل أحدا أن يناولـه              

  . صحيح مسلم. إياه
وهذا التأكيد على اخلدمة ليس موقفا جافا خشنا، بل هو حماولة لترقية            

ذب فإذا ما   . موقف اإلنسان، وليغرس فيه ذوقا إىل قيم احلنكة واملهارة        
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الذوق أمكن تدريب املرء على االستمتاع خبدمة اآلخـرين أكثـر مـن             
  . استمتاعه بتلقي املعروف واخلدمات منهم

  .خدمة اخللق نصف اإلميان
 هـو يف    -مبدأ عمل اخلري  –ويبدو أن هذا املبدأ األخالقي يف اإلسالم        

 بـل هـو العمـل       ،إنه ليس جمرد قول   . حد ذاته اجلزاء للمرء على فعله     
  . ارسةواملم

@�a@ñb™Šß@õbÌnia@ @
 بل إنه   ،ال يتوقف اإلسالم عند غرس القيم السامية يف سلوك اإلنسان         

خيلق يف أتباعه الوعي بأن رضا اهللا تعاىل عما يقوم به املرء من خري هو كل   
وهذا التأكيد يستبعد حـافز التبـاهي       . ما يهتم به وما ينبغي أن يهتم به       

إنـه ليكفـي املـؤمن      . اب املشاهدين والزهو بصاحل األعمال طلبا إلعج    
.  أن كل أفعاله طيبة وسيئة معروفة لدى ربه العليم         -بل ويزيد –الصادق  

  : ويتحدث القرآن الكرمي عن هذا فيقول
 الناس يصدر يومِئٍذ * لَها أَوحى ربك ِبأَنَّ*  أَخبارها تحدثُ يومِئٍذ�
 ِمثْقَالَ يعملْ ومن * يره خيرا ذَرٍة ِمثْقَالَ يعملْ فَمن * مالَهمأَع لِّيروا أَشتاتا

  .)٩ -٥: الزلزلة (�يره شرا ذَرٍة
إنه . وينبغي معرفة أن هذه خطوة هامة يف اجتاه إصالح اتمع اإلنساين          
 ويف. العالج املؤثر الوحيد لإلنسان من غروره ودافع الزهـو والتبـاهي          

 هذه األفعال بوصفها تنال الثواب من اهللا        �تعريف واسع للرب ذكر النيب      
  : جل وعال



������� 	�
����� �����  

  

٢٥٥
رواه (. " إماطة األذى عن الطريـق صـدقة       ،على كل إنسان صدقة   "

  )البخاري ومسلم عن أيب هريرة
نٌ أَو  ما ِمن مسِلٍم يغِرس غَرسا أَو يزرع زرعا فَيأْكُلُ ِمنه طَير أَو ِإنسا            "

  ).رواه مسلم ("بِهيمةٌ ِإلَّا كَانَ لَه ِبِه صدقَةٌ
  .)رواه البخاري عن عدي بن حامت( ....."اتقوا النار ولو بشق مترة"
،  فإن مل يستطع فليِعن احملتـاج      ،على املؤمن أن يعمل بيده ويتصدق     "

رواه الـشيخان عـن أيب      ( " فلينه عن الشر فهو صدقة     ،فليأمر باملعروف 
  .)ى األشعريموس

  . بل إن اللقمة تضعها يف فم زوجتك تكسبك مرضاة اهللا

Š’jÛa@�i@Šöb�i@áöa†Ûa@ïÇìÛa@ @
ولقد . يرعى اإلسالم رقة الشعور واإلحساس بآالم ومعاناة اآلخرين

حبثنا هذا اجلانب يف الفصل اخلاص بالسالم االجتماعي االقتصادي 
  .  هناوال حاجة إىل مزيد من البيان. والسالم السياسي

òj�aë@òíbÇŠÜÛ@É�ëc@Þb©@ @
 وال يقتـصر هـذا   ،يوسع اإلسالم على املرء اال واملقدرة على احملبة     

كل خلق اهللا تعاىللَِّظعلى األخوة يف اإلنسانية، بل ميتد لي  . 

فإنـه  ،  وملا كان اإلسالم يدعي بأنه آخر دين نزل به وحي الـسماء           
 ال بد من أن يتوقع املـرء أن         ،خياطب البشر مجيعا وال خيص فريقا منهم      

ولكن يندهش املرء عندما    .  يتصف بكونه نورا ورمحة لعامل البشر      �النيب  
  :  بكونه�يقرأ يف القرآن الكرمي وصف النيب 
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٢٥٦ 

�الَمنيةً للعمح١٠٨: األنبياء (�ر(. 

فهو رمحة  .  والعاملني مجع عامل   ،والعالَم يف اللغة العربية تعين اخللق كله      
  . امللكل العو

 ولكن التدبر العميق    ،وقد ال يقتنع املتشكك يف الدين ذا اللقب العايل        
 ميكـن   -ه النيب األكرم وال ريب    يتبوءالذي  -يف عالقة مقام النبوة العاملية      

 .�رحمةً للعالَِمني�أن يكشف للمرء عن احلكمة يف وصفه 

æb�ã⁄a@ÕÜ�@åß@āŠÌÛa@ @
فلسفة القائلة بأن اخللق هو العامل       فإن ال  ،حبسب املفهوم القرآين للخلق   

–هو أنه عملية باطلة ال معىن هلا        : املادي وحده ال خيدم إال هدفا واحدا      
من هذا الذي يعلم أو يشارك مع اخلالق        . -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا     

يف علمه مبا هو كائن وخملوق؟ إن مثل هذه املشاركة يف علم اهللا تعاىل ال               
  .تقل عن اخللق

ـ  . ض من اخللق ليس هدفا بسيطا     الغر  ، منفـردا اإنه يتطلب حبثا خاص
إمنا ميكن تبسيط اجلزء الـذي يتـصل        . وهذا خارج جمال حماضرة اليوم    

اهلدف النهائي من اخللق هو إجياد كائن واع من         "باملوضوع يف القول بأن     
أعلى درجة يستطيع باختياره فضال عن أن يستسلم ألمسـى كمـاالت            

أن يقود أيضا زمالءه مـن      ،   تنعكس مباشرة من خلقه    احلسن اإلهلي كما  
 حنو اهلدف النهائي من اخللـق، أو        -أي اإلنسان –الدرجة العليا يف اخللق     

  ". يتيح ذلك ملن يرغب منهم اتباعه،على األقل
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٢٥٧
 ،لو حنَّيت الغرض الغائي للخلق جانبـا للحظـة        : ومن الناحية النظرية  

  . كون سوف تنهارفسترى أن علة الوجود واحلفاظة على ال
إن الغرض من غرس شتلة ورعايتها وريها : ولنضرب مثال بسيطا لذلك  

إذا . وتشذيبها واحملافظة عليها حىت تصري شجرة فاكهة هو الثمرة نفـسها     
إن كل اجلهد املبذول يف     . مل يكن هناك مثرة فاكهة ما كانت هناك شجرة        

فهوم الثمرة كغرض   الغرس والرعاية واحملافظة على شجرة الفاكهة بدون م       
تكون شـجرة   –وذه الكيفية   . كل ذلك يكون سدى وال معىن له      ،ائي

 جبذرها وساقها وفروعها وأوراقها وبراعمها يف احلقيقة مدينـة          -الفاكهة
وجودها للثمرة، وكانت هذه األجزاء يف الزمن السابق مدينة للغـرض           ب

  . اخللق نفسهاإن فضل اهلدف هو الذي خيلق وسائط . النهائي من الشجرة
 إذا  ،وعلى ضوء العالقة بني اهلدف األعلى من اخللق وبني سائر الكون          

درس املرء تعاليم اإلسالم ألدهشه إدراك أن اإلسالم حييط بالعالقات بني           
 وحييط أيضا بالعالقات بني اإلنـسان       ،اإلنسان وربه، وبني اهللا واإلنسان    

  . وما حوله من عامل احليوان وعامل اجلماد
 ، ما هو موجود يصبح مقدسا ليس بسبب أفضليته على اإلنـسان           كل

وإمنا ألن اهللا اخلالق قد ذرأه خصيصا من أجل اإلنسان بطريق مباشـر أو              
مل يبق أي شيء بعد يف هذا الكون بـال معـىن أو نائيـا أو                . غري مباشر 

. إن أبعد النجوم يكتسب معىن ومكانا يف خطة خلق اإلنـسان          . منفصال
دث عنه القرآن من زوايا شىت نسوق فيما يلي أمثلة قليلـة            وهذا ما يتح  

  : منها
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٢٥٨ 

 واللَّيِل*  جلَّاها ِإذَا والنهاِر * تلَاها ِإذَا والْقَمِر * وضحاها والشمِس�
 ومـا  ونفْـسٍ   *طَحاها وما والْأَرِض * بناها وما والسماء * يغشاها ِإذَا

 من خاب وقَد * زكَّاها من أَفْلَح قَد * وتقْواها فُجورها فَأَلْهمها * هاسوا
  .)١١-٢: الشمس (�...دساها

ها، والقمر حينما يأيت من بعدها، والنـهار حينمـا          ؤفالشمس وضو 
يكشف اءه، والليل حينما يستره، والسماء والغرض من بنائها، واألرض          

طها، والنفس وكمال تقديرها فكشف هلا احلق والباطـل         واهلدف من بس  
 كل ذلك شاهد ودليل على أن من طهر نفسه أفلح ومـن          ،من كل شيء  
  .أفسدها خاب

�رخسا لَكُم واِت ِفي ماوما السمِض ِفي وا الْأَرِميعج هنِفي ِإنَّ م ذَِلك 
  .)١٤: اجلاثية (�يتفَكَّرون لَّقَوٍم لَآياٍت
�رخسو لَ لَكُماللَّي ارهالْنو سمالشو رالْقَمو ومجالْنو اترخسِرِه مِبأَم 

  .)١٣: النحل (�يعِقلُونَ لِّقَوٍم لَآياٍت ذَِلك ِفي ِإنَّ
�ا أَلَمورأَنَّ ت اللَّه رخا لَكُم ساِت ِفي ماوما السمِض ِفي وغَ اَألربأَسو 

كُملَيع همةً ِنعةً ظَاِهراِطنبو ِمناِس ون الناِدلُ مجِر اللَِّه ِفي ييلَـا  ِعلٍْم ِبغو 
  .)٢١: لقمان (�مِنري ِكتاٍب ولَا هدى
�ا لَقَدلَقْنانَ خِن ِفي الِْإنسسقِْومي أَح٥: التني( �ت(.  

آنية صغرية خمصصة متاما هلـذا      وهناك آيات أخرى كثرية بل وسور قر      
. املوضوع وتوضح أن اإلنسان عامل صغري يناله أثر من كل أشكال اخللق           

ولكن هذه العالقـة    . فأبعد النجوم يسهم يف هذا الكون البشري الدقيق       
فالـسادة ال   . ليست عالقة خادم مع سيده، ولكنها عالقة سيد خبادمـه         
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٢٥٩
سان يقف شاخما كـسيد     اإلن. يركعون وال يسجدون ملن هم يف خدمتهم      

  .  وعبدا فقط خلالق الكون الواحد األحد،هلذا الكون
لكَم ختتلف هذه الفلسفة عن كثري من الديانات األخرى الـيت تعلـم             

ففـي  .  بل وترعى هذه العبادة يف أشكال عديدة       !اإلنسان عبادة األوثان  
فلسفتها جند القمر والنجوم، والشمس والبحار، واألشـجار واألمطـار،    

 بل واحليوانات كاألبقار والثعابني والطيور تعلو فوق مرتبة  ،والربق والرعد 
 بسبب تفوقها ومتيزها عنه يف      ،اإلنسان؛ ويتعلم اإلنسان أن يعبدها كآهلة     

لقد وضعت هذه الديانات اإلنـسانَ يف       : وموجز القول . بعض النواحي 
 مـع أن    ،أحط درجة بالنسبة لألشياء، وجعلته ذليال مهينا إزاء كل شيء         

  . كل األشياء خملوقة خلدمته فحسب
 بـأن   -نقول إذا جاز القـول    -ويف املفهوم اإلسالمي لترتيب األشياء      

ومن مث يقف اإلنسان أمام أعظم مـسئولية        . اإلنسان سيد كل املخلوقات   
 ألن اإلنسان هو األكثر انتفاعا خبلق اهللا تعاىل الذي سخر كل            ،أمام خالقه 

  . شيء خلدمته
 وذلك عندما يقبـل     ، يتحرر اإلنسان من كل استرقاق     ،رىوبعبارة أخ 
اإلنسان جتسيد ورمز للشعور والـوعي  .  عبودية خالقه   هي عبودية واحدة 
 تركـع وتـسجد يف   ، فعندما يركع أو يسجد أمام خالقه     ،يف الكون كله  

  . عاد معه الكون كله إىل خالقه،وإذا عاد إىل خالقه. شخصه كل العوامل
هو يف عرف   -ي، وصياغة حياة اإلنسان هلذا اهلدف       هذا اإلدراك النهائ  

  . السالم النهائي-اإلسالم
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٢٦٠ 

كثريا ما يردد املسلمون هذه العبارة اليت جتمع هذه الفلسفة يف كلمات            
  :قالئل
  .)١٥٧: البقرة (�ونراِجع ِإلَيِه وِإنـا ِللِّه ِإنا�

. س املادي باملدلول الروحاين ولي  ) راجعون( قليل هم من يفهمون معىن    
 بل هي تذكرة بالغرض مـن خلـق         ،إا ليست تقريرا عن حقيقة واقعة     

ال يهدأ باله وال يستقر قـراره حـىت       " الساملون"فكما أن مسك    . اإلنسان
 كذلك ال جيد قلب اإلنسان سالمه دون أن يعود          ،يصل إىل موضع منشئه   

  : هذا هو معىن قول اهللا تعاىل. روحانيا إىل مصدر خلقه
 �الْقُلُوب تطْمِئن اللِّه ِبِذكِْر أَالَ اللِّه ِبِذكِْر قُلُوبهم وتطْمِئن آمنواْ نالَِّذي�

  .)٢٩: الرعد(

�ÜÛaéi@�üg@flâý�@üë@Lâý�Ûa@éäßë@Lâý�Ûa@ìç@é@ @
ال ميكن لإلنسان أن يعيش بسالم مع نفسه، وال ينال سالما يف اتمع             

إن حب اهللا وحده    . يفلح دستور آخر  وال ميكن أن    . من غري هذا الدستور   
وكلمـا  . هو الذي يستطيع أن يولّد يف اإلنسان احتراما صادقا حنو خالقه          

ارتقى املخلوق يف مرتبته ازداد اقترابا من خالقه، وتقوى االرتبـاط بـني             
  .املخلوق واخلالق

 أعين  ،ويشرع اإلنسان يف احترام األناس اآلخرين لغرض أمسى وأكرم        
امه واالمتنان الذي ينبغي خلالقه يبدأ اإلنسان يف احترام اجلنس          بسبب احتر 

وميكن للمرء حينئذ القول بأن األصل هو حب اهللا تعاىل الـذي            . البشري
اهللا جل وعال مـن     " حنيت"ومن الناحية النظرية لو     . حتول إىل حب خللقه   
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٢٦١
املشهد للحظة واحدة الكتسبت العالقات البشرية فجأة منظورا خمتلفـا          

  . مامتا
إن الفراغ الناشئ عن غيبة اهللا من الفؤاد متلؤه علـى الفـور أنانيـة               

إا لفلسفة غارقة يف السذاجة واجلهل تلك اليت تـدعي بـأن            . اإلنسان
إن ما حيرزه امللحد يف النهاية ليس موت        . اإلنسان يستطيع احلياة بدون اهللا    

كائن مـدرك   كل  . إله واحد فحسب، بل إنه خيلق آالفا مؤلفة من اآلهلة         
وبذلك ينمو ويقـوى الغـرور      . موجود يكتسب فجأة دور إله يف نفسه      

  . واألنانية واالماك التام يف طلب األهداف اخلاصة
واتمعات اليت تكون لبناا من مثل هؤالء األشخاص تظـل دائمـا            

 أي منطق أو معـىن لإلحـسان إىل         ترىجمتمعات أنانية ذاتية االجتاه، ال      
 يف ، مالذ خارجي يرجع إليه   اسبب باعث خفي، وال يبقى هل     اآلخرين إال ب  

  . صورة إله رمحان هو الرابط الوحيد وامللتقى لكل صنوف اخللق
 تعاىل ال ميكن    إىل اهللا بدون الرجوع   . هذه هي فلسفة اإلسالم األصيلة    

. للمرء أن ينال السالم؛ وبدون هذا السالم ال ميكن بناء السالم يف اتمع            
شل حمتما على كل جهود البشر من أجل خلق سالم من تلك            ويصبح الف 

  . البواعث املستترة وتذهب مجيعا سدى
  .  هذه هي احلكمة البالغة،إذا غاب اهللا غاب السالم

  شكرا لكم
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