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احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هلإ
ً
حممدا عبده ورسوهل األمني ،بعثه اهلل باحلق
األولني واآلخرين ،وأشهد أن
َّ
ً
واهلدى رمحة للعاملني ،صىل اهلل وسلم عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
َّ
رشف ُ
أما بعد :فقد ُ
ت بدعوة كريمة من رابطة العالم اإلسالم بمكة
املكرمة للمشاركة يف ملتىق حج هذا العام ( ،)1438اذلي تقيمه الرابطة يف
مشعر ً
مًن حتت عنوان« :الوسطية والتسامح نصوص ووقائع» ،وهو اختيار
َّ
َّ
ضل ٌ
موفق ،يعالج قضية َّ
فئام
حية من قضايا واقعنا املعارص وحتدياته ،فقد
من املسلمني عن منهج الوسطية واالعتدال والتسامح فسقطوا يف مهالك
َّ
الغلو واتلطرف واإلرهاب وتأييد اثلورات واالنقالبات ،واستغل ذلك
احلاقدون واملرتبصون من أعداء اإلسالم ،فصار اإلسالم واملسلمون يف

مرىم هاتني الطائفتني الضاتلني :طائفة تيسء باحنرافها يف اتلصور
ُ
َّ
احلق تبعات ما ترتكبه تلك الفئات
واتلرصف ،وطائفة حتمل ادلين
ُ
الضالة؛ وتستغله يف القيام حبمالت التشويه واتلحريض واإلساءة دلين

اإلسالم ورشيعته ،وأتباعه ،والعاملني خلدمته وادلعوة إيله.
َّ
من هنا؛ فال شك أن من أوجب الواجبات بذل اجلهود لرد األمور إل
ُ
الواجب متحق ٌق ىلع أهل العلم وادلين ،وىلع
نصابها الصحيح ،وهذا

أصحاب السلطة والقرار ،وىلع املؤسسات واملنظمات اإلسالمية ،وتأيت يف
ً
ً
ً
ً
صدارتها« :رابطة العالم اإلسالم» ،لكونها منظمة إسالمية شعبية اعملية،
هلا تأثريها يف خمتلف املجاالت العلمية وادلعوية ،كما أن هلا حضورها يف

املحافل ادلويلة ووسائل اإلعالم ،فأسأل اهلل تعال أن يكون يف هذا
َ
«امللتق» معاجلة قوية نافعة يف هذا املجال ،وجيزي القائمني عليه خري

اجلزاء.

أما مشاركيت هذه فيه ورقة حبثية موجزة بعنوان« :وسطية اإلسالم

وثقافة اتلعايش» ،ويه مساهمة متواضعة ،لم أر اتلوسع فيها باتلفصيل
واتلفريع ،واتلقسيم واتلوثيق َّ
املتبع يف ادلراسات األكاديمية ،بل حاولت
ُ ُ َّ
الرتكزي فيها ىلع فكرة حمددة ،أقدر أن إبرازها وحترير ابلحث فيها سيساهم
ـ إن شاء اهلل ـ يف معاجلة جانب من اإلشاكالت يف واقعنا املعارص ،واهلل

تعال من وراء القصد.

ً
َ
ي
صناع من « َوسط» ،وهذه اللكمة وردت وصفا هلذه
«الوسطية» مصدر

األمة يف قول اهلل تعال :ﱩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﱨ [ابلقرة ،]143 :فهذا هو األصل

الرشع واتلاريخ للوسطية يف املفهوم اإلسالم ،فهو من األلفاظ
واألوصاف األصيلة ال ادلخيلة ،وإن اكن هذا املصدر الصناع لم ي ُستعمل

َّ
ويشتهر إال يف عرصنا احلارض()1؛ إال أن العلماء السابقني بيَّنوا معاين

«الوسط» يف وصف األمة ،وتلك املعاين ـ وما تعلق بها من نصوص ومفاهيم
وقواعد وأصول ونتائج وآثار ـ يه مضمون «الوسطية» ومفهومها ،ويه

الكفيلة بضبط معناها ودالتلها يف االستعمال املعارص(.)2
َ َ
َّ
الوسط» يف هذه اآلية ال خيرج عن
إن جمموع الكم العلماء يف تفسري «
معنيني:

ُ
األول :أن الوسط يف الكم العرب هو العدل ،اخليار من ك يشء،

واخليار من انلاس :عدوهلم ،ويف قصة أصحاب اجلنة :ﱩﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
.......................................................

( )1أول من استعمل هذه الصيغة ـ فيما اطلع ُ
ت عليه ـ هو العالم املرصي الشيخ الفقيه حممد أبو
زهرة (ت )1394 :يف تفسريه« :زهرة اتلفاسي» ،دار الفكر العريب ،القاهرة.81/1 ،
( )2ذلك ألن داللة االستعمال املعارص أوسع بكثري من أصل اللفظ ،فإن املصدر الصناع
يطلق ىلع ك لفظ جامد أو مشتق ،اسم أو غري اسم ِزيد يف آخره حرفان ،هما :ياء مشددة،
ً ا
داال ىلع ً
معًن جمرد لم يكن يدل عليه
بعدها تاء تأنيث مربوطة ،يلصري بعد زيادة احلرفني اسما
قبل الزيادة ،وهذا املعًن املجرد اجلديد هو جمموعة الصفات اخلاصة بذلك اللفظ ،مثل لكمة:
ً
«إنسان» فإنها اسم للمخلوق املعروف ،فإذا صارت اللكمة« :إنسانية» تغريت دالتلها ً
كبريا،
تغريا
إذ يراد منها يف وضعها اجلديد ً
معًن جمرد ،يشمل جمموعة الصفات املختلفة اليت خيتص بها

اإلنسان؛ اكلشفقة ،واحللم ،والرمحة ،واملعاونة ،والعمل انلافع ،وغري ذلك ،وال يراد االقتصار ىلع
معناها األول وحده ،ومثلها :االشرتاك واالشرتاكية ،الوطن والوطنية ،اتلقدم واتلقدمية ،احلزب
واحلزبية ،الوحش والوحشية .انظر« :انلحو الوايف» لدلكتور عباس حسن ،دار املعارف ،القاهرة:
1966م.186/3 ،

ﮔ ﮕ ﮖﱨ [القلم]؛ أي :أعدهلم وأفضلهم.
ً
اثلاين :أن الوسط ما اكن معتدال عن طريف اإلفراط واتلفريط ،واختار
هذا اإلمام ابن جرير الطربي (ت )310 :رمحه اهلل ،فقال« :وأنا أرى أن
َ َ
املوضع هو الوس ُط اذلي بمعًن اجلز ِء اذلي هو بني الطرفني،
«الوسط» يف هذا
ِ
َّ ُ
َّ
َ
ُ
الوسط مثقلتُه ،غري جائز يف سينه اتلخفيف(.)1
حمركة
مثل «وسط ادلار»،
ِ
َّ
أن اهلل تبارك وتعال إنما وصفهم بأنهم ٌ
وسط ،تلوس ِطهم يف ادلين ،فال
وأرى
ُ
أهل غلو فيه َّ
ب ،وقي ِلهم يف عيىس ما
بالرته
لوا
غ
اذلين
انلصارى
غلو
هم
ِ
ُ
َّ
هلل،
ا
كتاب
لوا
بد
اذلين
ايلهود
تقصري
فيه
تقصري
أهل
قالوا فيه ،وال هم
ِ
ُ
وقتلوا أنبياءهم ،وكذبوا ىلع ربهم ،وكفروا به ،ولكنهم أهل توسط واعتدال
َّ
فيه ،فوصفهم ُ
هلل أوسا ُطها»(.)2
أحب
اكن
إذ
،
بذلك
اهلل
األمور إل ا ِ
ِ
من الواضح أن ال تعارض بني هذين املعنيني ،بل إن بينهما ـ يف
ً
ٌ
َّ
ً
حقيقة يف ُ
ابلعد عن الطرفني ،وال
تالزما وتداخال ،فإن« :الوسط
احلقيقة ـ
َّ
شك أن طريف اإلفراط واتلفريط رديئان ،فاملتوسط يف األخالق يكون
ً
ً
ُ
ً
ُ
ً
بعيدا عن الطرفني؛ فاكن معتدال فاضال .وكذلك سّم العدل وسطا ألنه ال
يميل إل أحد اخلصمني ،والعدل هو املعتدل اذلي ال يميل إل أحد
الطرفني ...وأعدل بقاع اليشء ُ
وسطه ،ألن حكمه مع سائر أطرافه ىلع

ُ
ُ
سواء وىلع اعتدال ،واألطراف يتسارع إيلها اخللل والفساد ،واألوسط
ٌ
ٌ
حموطة ،فلما َّ
صح ذلك يف الوسط صار كأنه عبارة عن املعتدل اذلي
حممية
.......................................................

ٌ
( )1ألنه بتخفيف السني ظرف.

(« )2تفسي الطربي» دار اعلم الكتب.626/2 ،

ال يميل إل جهة دون جهة»(.)1
َّ
ُ
اخلري
ومن هنا فإن «الوسط» هل ماكنة مركزية وحمورية ،معيارها:
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
والعدل واحلق واحلكمة واإلنصاف ،واالبتعاد عنه سيؤدي ـ وال بد ـ إل
ٌ
مذموم ،ولكما اكن عن الوسط أبعد؛ اكن
اإلفراط واتلفريط ،فالك الطرفني

َّ
أحق باذلم ،ذلك ألن «الوسط» هو املعيار ،فال يأيت بمعًن اتلوسط بني احلق
وابلاطل ،واهلدى والضالل ،واخلري والرش ،والفضيلة والرذيلة ،فقد ُعلم
َّ
برضورة الرشع والعقل والفطرة استحالة اجلمع بني هذه األمور ،أو اخللط
بينها ،أو اجزتاء يشء من احلق أو اهلدى أو اخلري أو الفضيلة ثم ترك ما

عداه من غري عذر صحيح ،وقد قال ربنا سبحانه :ﱩﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂﱨ [يونس.]32 :
َّ

َّ
نعم؛ ورد «الوسط» بمعًن اتلوسط بني طرفني يف معان حمددة ،وبهذا

فّس بعض العلماء قوهل تعال يف كفارة ايلمني :ﱩﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱨ

[املائدة]89 :؛ أي :ليس بأفضله وال بأخسه(.)2
َّ
َّ
قال القرطيب« :قد تقدم يف [تفسري آية سورة] ابلقرة أن الوسط بمعًن:
ٌ
ٌ
ار ،وهو هنا :مزنلة بني مزنتلني ،ونِصف بني طرفني»(.)3
األىلع وا ِ
خلي ِ
وذهب األكرثون إل املعًن األصيل فقالوا :أي من أعدل ما تطعمون
.......................................................

(« )1تفسي الرازي»  .107/4ط .دار إحياء الرتاث.
(« )2زا د املسي»  .404ط .املكتب اإلسالم ،ودار ابن حزم.
(« )7اجلامع ألحاكم القرآن»  .141/8ط .مؤسسة الرسالة.

أهليكم( .)1ومهما يكن؛ فإن اتلوسط يف اإلطعام بني اجليد والرديء
معروف يف هذا املقام ،كما يعرف العقالء فضيلة اتلوسط بني اإلرساف

وابلخل ،واملزاح واالنقباض ،والضحك واتلجهم ،والفرح واألس .واملتأمل
يف هذه األحوال جيد أن اتلوسط فيها متضم ٌن ملعًن اخلري والعدل واحلكمة،
َّ
نفسها ،سواء ُعرفت بذاتها
فرجع األمر إل أن املعيار يف «الوسطية» ِ

وصفاتها وخصائصها ،أو باعتداهلا عن طريف اإلفراط واتلفريط.
ُ
أما «اثلقافة» فاملراد منها ـ يف هذا السياق ـ ادلاللة ىلع جمموع
املواقف واألعراف واتلقايلد واملعتقدات واملفاهيم والقدرات واألفعال

والصيغ االجتماعية اليت تمارسها اجلمااعت اإلنسانية ،وتشمل القيم اليت
َّ
تتناقلها األجيال بواسطة الرتبية واالتصال االجتماع( .)2وال شك أن دين
ُ
ُ
املؤسس األقوى ثلقافة املسلم ،ذلك ملا فيه
اإلسالم هو املكون األساس ،و

من الشمويلة جلوانب االعتقاد والعبادات واألخالق والسلوك وكثري من
تفاصيل احلياة ايلومية.

أما «اتلعايش» فهو من «العيش» ،و«املعيشة» :ما تكون به احلياة(.)3
وقال العالمة اللغوي أبو إبراهيم الفارايب (تَّ « :)350 :
اتلعايُش :أن
.......................................................

( )8انظر« :تفسي الطربي» « ،642/8زاد املسي» « ،404تفسي ابلغوي»  .707/1ط .دار طيبة،
«اجلامع ألحاكم القرآن»  ،141/8تفسري القرآن العظيم  455/3ط .ابن دار ابن اجلوزي.
( )2انظر« :املوسوعة العربية»  ،307/7مادة( :اثلقافة) .ومبحث (اثلقافة) يف كتايب« :مقدمة يف
تفسي اإلسالم».
(« )3تاج العروس» طبعة الكويت .283/17

ُ
بعضهم مع بعض»( ،)1وهذا «تفاعل» يقتيض اتلقابل يف حسن
يعيش

املعاملة وحفظ أسباب املعيشة احلسنة ،هلذا قالوا« :تعايشوا بألفة

ومودة»(.)2

للك قوم مرجعيتهم اليت يبنون ىلع أساسها فهمهم ملنهج «الوسطية»،
ُ
فقد يكمون عقوهلم وفطرهم ،أو مقوالت فالسفتهم ومفكريهم ،أو
يسريون ىلع ما تواضعوا عليه يف جمتمعهم ،أما املسلم فمرجعيته يف منهجه

الوسطي يه العقيدة الربانية ،والرشيعة اإلسالمية السمحة ،فالوسطية من
ً
ً
ُ
هو املبلغ
اختيار اهلل تعال هلذه األمة ترشيفا وتكليفا ،والرسول
واملعل ُم ،خاصة عندما يتعلق األمر باجلانب العميل من «الوسطية» ـ كما هو

موضوع حبثنا ـ ،فهو

األسوة والقدوة يف اتلعايش واتلعامل واملمارسة

والسلوك ،كما قال تعال :ﱩﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱨ [األحزاب] ،وقال تعال :ﱩﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﱨ [احلرش] ،وقال سبحانه :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
.......................................................

(« )1معجم ديوان األدب» للفارايب ،حتقيق :د .أمحد خمتار عمر ،مؤسسة دار الشعب ،القاهرة:
.461/3 ،1424
(« )2أساس ابلالغة» للزخمرشي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.689/1 ،1419 :

َ ُ
اب اهللَ ،و َخ ر َ
ي رَ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱨ [انلور] ،وقال َ « :فإن َخ ر َ
ي
الديث كت
َ َ رُُ ُر َ َ َُ َُ ر َ َ َ َ
رُ َ ُ َ َُ
()1
الهدى هدى ُممد ،وش األمور ُمدثاتها ،وك بدعة ضاللة» ؛ فالواجب
ً
ا
ىلع ك مسلم ريض باهلل ا
نبيا ورسوال؛ أن
ربا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد
ً َّ
ً
بأن انلموذج الصحيح َّ
احلق ملنهج «الوسطية» إنما هو
يعتقد اعتقادا جازما
يف القيام حبق اهلل

يف اتباع الكتاب والسنة ،واقتفاء هدي انليب الكريم

تعال ،وحق انلفس ،وحقوق انلاس ،واتلعايش واتلعامل معهم يف مجيع
األحوال واألمصار واألعصار.

فهذا معيار احلق واخلري والفضيلة واإلحسان ،كما قال اإلمام أبو

وحكمة ادلنيا،
حممد ابن حزم (ت )456 :رمحه اهلل« :من أراد خري اآلخر ِةِ ،

الفضائل
حماسن األخالق لكها ،واستحقاق
وعدل السري ِة ،واالحتواء ىلع
ِ
ِ
بم َّ
بأرسها؛ فليقتد ُ
حمد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وليستعمل أخالقه،
ِ
ُ
وسري ُه ـ ما أمكنه ـ ،أاعننا اهلل ىلع االتسا ِء به ،بمنه ،آمني»(.)2
ِ

اكنت تلك مقدمات رضورية قبل أن ألج يف ُصلب املوضوع؛ فأقول:
إن أخطر املشالكت ،وأعقد املعضالت ،وأكرب اتلحديات يف الطريق إل

«اتلعايش» إنما هو يف اتلوفيق واملواءمة واملوازنة بني ما يعتقده اإلنسان
ويؤمن به ،وبني ما جيب عليه ـ أو جيوز ،أو يسن ـ أن يفعله وينفذه .وإن

.......................................................

( )1أخرجه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري
(« )2األخالق والسي» بتحقيقنا ،الفقرة (.)39

.

شئت فقل :بني العلم والعمل ،أو العقيدة والرشيعة ،أو الفكر واملوقف ،أو

اتلصور واتلرصف.

يف واقعنا املعارص تياران منحرفان ،يمثالن طريف انلقيض يف منهج

«اتلعايش»:

ً
ً
ا
مطلقا ،ومزيانًا ا
ً
قطعيا
لكيا ،وموقفا
معيارا
األول :جيعل «االعتقاد»
ً
جامدا ،يبين ىلع أساسه ك ترصفاته وأعماهل وسلوكياته يف منهج اتلعايش

مع انلاس ،ك انلاس :مسلمني اكنوا أم غري مسلمني ،مساملني اكنوا أم
حربيني ،فال يقيم اعتب ً
ارا للتعايش ،وال تهمه مصالح انلاس وحفظ

رضوريات حياتهم ،وراعية حاجاتهم ،ومتطلبات معايشهم.
ٌ
َّ
إن مجااعت اتلطرف والعنف واإلرهاب حمكومة بهذا الفهم ،وتمثل
«داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام» ـ وغريها ـ َّ
رش تطبيق عميل هلذا
االجتاه.

اثلاين :جيعل مقصد «اتلعايش» هو الغاية احلاكمة ،واملصلحة الغابلة
َّ
ىلع ما سواها؛ حىت ىلع املعتقد وادلين والرشيعة ،فيتوهم أن حتقيق هذا

املقصد الرشيف ،وبلوغ هذه الغاية انلبيلة بني بين آدم ،إنما يكون بطرح
االعتقاد جانبًا ،واإلعراض عن ادلين وأحاكمه ،حىت يكون اجتماع

انلاس ىلع املصالح ادلنيوية ،واملنافع املعنوية واملادية ،واملاكسب اآلنية
العاجلة ،وإن اكن يف ذلك فوات مصلحتهم الكربى ويه االستقامة ىلع

رشع اهلل تعال ،ونيل رضاه سبحانه ،والفوز وانلجاة يف ادلار اآلخرة.
ُ
َّ
محلة هذا الفكر وداعته من َّ
تبًن أو تأثر بمنهج العلمانية أو الليربايلة

ُ
أو اتلغريب ،فهو أصل فكرهم ،وبواعث رؤيتهم حلقائق ادلين واحلياة ،وإن

اكنوا ىلع درجات متفاوتة ،ومراتب متباعدة يف االحنراف وابلعد عن احلق
واهلدى ،حىت صار يف اإلسالميني احلركيني من يتبًن وينارص هذا االجتاه
بسبب اعتقادهم أو تأثرهم باتلفسري السياس وانلفيع واملصليح لإلسالم.

ُ
إن اختاذ املنهج الوسط بني هذين املنهجني املتطرفني؛ هلو االمتحان
واالبتالء الشديد ،اذلي يفشل فيه ،ويسقط يف مهاويه ُ
ُ
أكرث انلاس،
العسري،

والسعيد من ُوفق إل حسن اتلوفيق واملوازنة بني اجلانبني ،فيحافظ ىلع
َّ
العقيدة ،ويعظم دين اهلل ع َّز وجل ،ويقيم أحاكم الرشيعة ،ويتعايش ـ يف
الوقت نفسه ـ مع املوافقني واملخالفني ىلع أساس احلق والرمحة ،والعدل

واإلحسان ،والرفق والتسامح وسعة األفق.
َّ
إن اجلمع بني هذين األمرين هو اذلي يأمر به القرآن الكريم ويرشد
َّ
إيله ،وهو اذلي يتمثل يف سرية انليب وسنته وآدابه وأخالقه ،وعنه محله
 ،فدعوا األمم ،وفتحوا ابلالد ،وهكذا َّ
حتول
أصحابُه الكرام
«اتلعايش» إل «ثقافة» َّ
اعمة لألمة املسلمة ،واملجتمع املسلم.

ك من نظر يف كتاب اهلل تعال يعلم أن جانب االعتقاد واحلكم
والترشيع فيه مبناه ىلع اجلزم والقطع ،فال جمال فيه للرتدد واملساومة ،أو

الضعف والتسامح ،أما جانب اتلعامل فمبناه ىلع التسامح والرفق
َّ
انليب ـ يف أوهلا ـ
واإلحسان .يظهر هذا جل ايا يف كثري من اآليات اليت أمرت

باجلهر بادلعوة ،وإقامة احلجة ىلع املخالفني ،وأمرته ـ يف آخرها ـ بالصرب
والعفو واحللم واإلعراض ،قال تعال :ﱩﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱨ [احلجر] ،وقال تعال :ﱩﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱨ [فصلت] ،وقال تعال:
ﱩﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱨ [احلجر] ،وقال سبحانه:
ﱩﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ
ﰈ ﰉﱨ [الزخرف] ،وقال :ﱩﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ً
َّ
ُ
ٌ
كثري منهم ـ من أن
ﮰ ﮱﱨ [ابلقرة] ،وخالفا ملا ظنه بعض العلماء ـ أو

ُ
هذه اآليات منسوخة بآيات األمر بالقتال واحلرب ،فقد ذهب املحققون
ٌ
منهم ـ مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( )1ـ إل أنها حمكمة.
َّ
وال شك أن هذا القول هو الصحيح اذلي جيب القول به ،ألن الصرب
ُ
والعفو والصفح وحسن املعاملة من األخالق والفضائل ،واألخالق
ُ
َّ ُ
والفضائل ال يدخل عليها النَّس ُخ ً
أبدا ،إنما يقع النسخ يف األحاكم ،فاكن
.......................................................

 )1انظر« :الصارم املسلول» حتقيق :حممد ميح ادلين عبد احلميد ،احلرس الوطين السعودي،
الرياض.221 ،1983 :

ا
منهيا عنه يف حال االستضعاف ،فلما صارت للمؤمنني دولة وقوة
القتال

وقدرة؛ أ ِذن اهلل تعال هلم بالقتال ونسخ انليه عنه ،ال عن تلك األخالق
الكريمة يف معاملة خمالفيهم ،ويف هذا يقول اهلل تعال :ﱩﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﱨ
[املمتحنة].

كما أمر انليب

باالستجابة للمرشكني إن اختاروا طريق السلم

واملصاحلة ،فقال تعال :ﱩﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱨ [األنفال] ،وقال :ﱩﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱨ [النساء] ،ذلك ألن
ٌ
ير ُص عليها إال املفسدون :ﱩﰉ ﰊ ﰋ
وال
،
مذمومة
«الرب»
ِ

ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﱨ
[املائدة]َّ .
وأسس ملنهج ادلعوة يف مثل قوهل تعال :ﱩﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱨ [انلحل] ،وقوهل تعال :ﱩﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﱨ [العنكبوت].
وباجلملة؛ فإن القرآن الكريم جعل أساس العالقة بني بين آدم هو

«اتلعارف» ،فقال تعال :ﱩﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱨ [احلجرات].
ُ
ُ
واتلعارف مبدأ اتلعايش واتلعاون واتلقارب ،كما قال الشيخ عبد الرمحن
َّ
َّ
السعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية« :فإنه لو استقل ك واحد منهم بنفسه؛
لم ُ
واتلعاون َّ
اتلنارص َّ
يصل بذلك اتلعارف اذلي يرتتَّب عليه َّ
واتلوارث

شعوبا وقبائل؛ ألجل أن ُ
ً
َّ
حتصل
ولكن اهلل جعلهم
والقيام حبقوق األقارب،
َّ
هذه األمور وغريها َّ
مما يتوقف ىلع اتلعارف وحلوق األنساب ،ولكن

ُ
الكرم َّ
فأكرمهم عند اهلل أتقاهم»(.)1
باتلقوى،

َّ
إن من أهم وسائل ماكفحة طريف اإلفراط واتلفريط ـ املذكورين
َّ
بمفصل السرية والسرية انلبوية واآلثار السلفية ،وحقائق
أعاله ـ املحاججة
اتلاريخ وشواهده يف تعايش املسلمني مع غريهم ،وعدم االكتفاء

باتلقريرات املجملة ،واالستشهادات العامة ،فيف السرية والسنة واتلاريخ
ا
نصوص ووقائع كثرية جدا يمكن توظيفها لرتسيخ املنهج الوسطي؛ من غري

تنازل عن ادليانة ،وال إخالل بمصالح البرش يف معايشهم.
.......................................................

« )1تيسي الكريم الرمحن» دار ابن اجلوزي.954 ،

َّ
يف العهد امليك ،فقد ظل

ثابتًا يف

ُ
انلظر يف سرية انليب
أول ذلك:
دعوته ،جماه ًرا باعتقاده ،رصيًا يف إبطال رشك قومه ،وبيان ضالهلم ،وليق
َّ َّ
ظل ً
ً
قائما بأمر اهلل تعال :ﱩﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
كثريا ،لكنه
يف ذلك أذى

ﭢ ﭣ ﭤﱨ [احلجر] ،ورغم ذلك فانلاظر يف تفصيل السرية ووقائعها
َّ
سيجد أنه ظل ىلع «صلة» ببين قومه ،تلك الصلة يُعرب عنها بلغتنا املعارصة
ُ
ُ
ُ
ُ
والوفاء واإلحسان ،فعىل الرغم من
«اتلعايش» ،وأساسها العدل والصدق
األذى انلفيس واملعنوي اذلي لقيه من قومه ىلع مدى ثالث عرشة
ٌ
ً
ٌ
سنة؛ فلم يُذكر عنه ـ قط ـ موقف أو ترصف قادح يف هذه املعاين انلبيلة،

بل بقيت تلك املاكنة االجتماعية واألخالقية واالعتبارية الرفيعة للصادق
َّ
األمني ىلع حاهلا ،وال أدل ىلع ذلك من وضعهم أماناتهم عنده ،فلما أراد
َّ
اهلجرة أمر َّ
أن يتخلف بعده يف مكة حىت يؤدي
لع بن أيب طالب
ليس

عن رسول اهلل الودائع اليت اكنت عنده للناس« ،واكن رسول اهلل
َّ
ٌ
ٌ
يشء خيىش عليه إال وضعه عنده؛ ملا يعلم من صدقه
بمكة أحد عنده
ً
وأمانته »( .)1وهذا «اتلعايش» اكن امتدادا ملا ُعرف من رسول اهلل من
َّ
يتمزي
خمالطة قومه وانسجامه معهم قبل ابلعثة انلبوية ،فلم يكن انليب

عنهم إال بما َّ
خصه اهلل تعال به من الصيانة واحلفظ من موبقات اجلاهلية

ومفاسدها ومعايبها.

فإذا انتقلنا إل العهد املدين؛ سنجد ادلالئل والشواهد وانلماذج
.......................................................

(« )1السية انلبوية» البن هشام ،طبعة السقا.485/1 :

الرائعة للتعايش بني املسلمني وغريهم يف اغية اجلالء والكرثةً ،
بدء بـ:

«وثيقة املدينة» اليت نظمت العالقة بني أهل املدينة أنفسهم ،وبينهم وبني
غريهم ،ويه كما َّ
سماها ادلكتور حممد محيد اهلل اهلندي« :أقدم دستور

مسجل يف اتلاريخ»( ،)1وانتهاء بوفاة رسول اهلل
ً
صااع من شعري(.)2
يهودي بثالثني

ٌ
ودرعه مرهونة عند

ُ
َّ
وخالل تلك املدة اليت امتدت عرش سنني؛ شهدت املدينة انلموذج

األمثل يف «اتلعايش» اجلامع بني احلق والرمحة ،فقد اكن القرآن الكريم يزنل
باحلق واهلدى ،ويفن ُد احنرافات املخالفني من ايلهود وانلصارى وغريهم،
ويفضح تاريخ استكبار ايلهود ومعاندتهم وقتلهم لألنبياء ،والعقوبات

يقرأ تلك اآليات يف صالة اجلمعة
اإلهلية اليت نزلت بهم ،وانليب
واجلماعة ،فيسمعها الصحابة اذلين يمثلون ادلرجة ُ
العليا من العلم والفهم

ٌ
واإليمان؛ فلم يدث ـ قط ـ أن خرج أحد منهم من املسجد ،وهو بتلك
احلالة العايلة من االنفعال واحلماسة والغرية؛ فبادر إل االعتداء ىلع من

يلقاه يف الطريق من ايلهود أو انلصارى أو املرشكني.
ٌ َّ
ٌ
ً
َّ
انليب
غالما يهودياا اكن خيدم
صحيح :أن
وخيربنا حديث

«ويف

رواية :أنه اكن يضع للنيب وضوءه ،ويناوهل نعليه»؛ فمرض ،فأتاه انليب يعوده
.......................................................

( )1هكذا عنون بلحثه يف مباحث مؤتمر دائرة املعارف حبيدر آباد ادلكن1938 :م ،وذكر
الوثيقة بمصادرها يف كتابه انلفيس« :جمموعة الوثائق السياسية للعهد انلبوي واخلالفة الراشدة»،
دار انلفائس ،بريوت.65-57 ،1407 :
( )2أخرجه ابلخاري ( ،)2916ومسلم ( )1603من حديث اعئشة

.

فقعد عند رأسه ،فقال هل« :أسلم» ،فنظر إل أبيه وهو عنده ،فقال هل :أطع أبا

القاسم! فأسلم ،فخرج انليب

وهو يقول« :المد هلل اذلي أنقذه من

انلار»(.)1

ً
كثريا عند هذا احلديث لنستخرج منه بعض أحاكم عيادة
لقد وقفنا

غري املسلمني ،وحكم اإلسالم يف مرض املوت ،وحنو ذلك من املسائل ـ
ً
َّ
شك أنها مهمة ،وح َّ
رية باالهتمام ـ ،لكن لم نقف طويال عند معان
وال
ِ
عظيمة تدل عليها هذه َّ
القصة:
منها« :اتلعايش» والتسامح يف املجتمع املدين ،فلم يكن يف خمالطة
ٌ
ي
بالغ َّ
سن اتللكيف بداللة احلديث ـ للنيب
شاب كبري،
غالم يهودي ـ وهو
يف حرضة خيار الصحابة؛ أي حرج ،فلم يبادر أحد منهم إل منعه

واالستغناء عنه ،أو اتلعرض هل باملضايقة واألذى.
ومنها :سؤال انليب

عن الغالم ،واهتمامه به ،وخروجه لعيادته .يتم

وحرصه ىلع هداية انلاس وفرحه
احلديث ـ هاهنا ـ عن تواضعه
َّ
شك فيه ،لكن ينبيغ احلديث ـ ً
بنجاتهم األخروي .وهذا ي
أيضا ـ
حق ،ال
عن تلك العالقة الطيبة والصلة القوية بني خاتم األنبياء واملرسلني وغالم

يهودي ،من اعمة يهود املدينة.

ومنها :أن مجال ذلك «اتلعايش» قد ترك أثره الطيب املبارك يف نفس

ذلك الشاب حبيث استقبل انليب خري استقبال ،واستجاب دلعوته ،وأمره
.......................................................

( )1أخرجه ابلخاري ( )1356من أنس بن مالك
(.)12381

 .ولفظ الرواية األخرى عند أمحد

ُ
وادله بطاعته .ك هذا يدل ىلع املودة واإلحسان واالحرتام اذلي غرسه انليب

الكريم يف أعماق نفوسهم ،وال يكون ذلك إال باألخالق الكريمة،

واتلعامل احلسن.

أما اتلاريخ اإلسالم؛ فتلخص صفحته ابليضاء لكمة املسترشق
الفرنيس غوستاف لوبون (ت1931 :م)« :لم يعرف اتلاريخ فاحتًا أرحم من

العرب» .وتتبع املسترشق الربيطاين توماس آرنودل (ت1930 :م) يف كتابه:

«ادلعوة إىل اإلسالم» وقائع الفتوحات اإلسالمية وشواهدها الكثرية يف
مباحث تفصيلية عن عدل املسلمني وإنصافهم وحسن معاملتهم للساكن
ً
األصليني ،خالفا ملا حصل يف أمرياك وأسرتايلا وإفريقيا وغريها .ولم يعرف
اتلاريخ اإلسالم «ُماكم اتلفتيش» ،وال محالت اإلبادة اجلماعية ،وال

اتلميزي العنرصي ،بل اكن العالم اإلسالم خري مالذ للمستضعفني
واملضطهدين يف خمتلف ابلالد والعصور ،وما زال مؤرخو ايلهود يفظون
فضل املسلمني عليهم عندما جلؤوا إل بالد املسلمني ً
فرارا من االضطهاد

واإلبادة يف إسبانيا وغريها.

ونلختم بهذه اآلية اجلامعة للمعاين اليت أردنا اإلشارة إيلها :ﱩﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﱨ [القصص].
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم ىلع حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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