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احلبيب  املرسلني  افضل  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هللا  احلمد 
املصطفى حممد  وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين  وبعد ..

منذ أن ولدت العميد مل تكن بعيدة يف دائرهتا العلمية التي نشأت من أجلها، 
وموضوعاهتا البحثية التي تكتب فيها عن 

حاول مركز العميد الدويل يف حدود بحوث جملته الغراء )العميد املحكمة( 
متطلبات  البحثية من  قريبا يف موضوعاته  يكون  ان  النرش،  ومن خالل قسم 
املجتمع االكاديمي وتطلعاته يف نرش ما هيمّ املجتمع وآليات النهوض به، بل 
الناجحة  البداية وضع احللول  كان قريباً منه يف كل االوقات ألنه تبنى ومنذ 
ا ال يمكن الرتاجع عنه من خالل جمالته  ملشاكل املجتمع وجعل هذا األمر مهّ
االخالص  هذا  شهد  وقد   ، خاص  بشكل  والعميد  عام  بشكل  املحكمة 
فيها  املنشورة  االبحاث  ونوعية  وأعدادها  املركز  جمالت  تطور  عىل  انعكاسه 
وكثر األساتذة الراغبني يف النرش فيها حتى أصبح الوسط االكاديمي ينظر هلا 

بعني املفتخر ألهنا متثله يف وسطه العراقي وكذلك الوسط العريب واألجنبي.
وقسم النرش اليوم حياول ان يكمل املشوار العلمي ملجلة العميد  يف اصدار 
الكتاب احلادي عرش لتكون صورة البحوث املختار فيه، متنوعة تشمل اغلب 
املهمة  العناوين  من  جمموعة  العدد  هذا  ضمّ  وقد  االنسانية،  التخصصات 
وجغرافية..  واجتامعية  أدبية  كثرية  اشكاليات  حلّ  حاولت  التي  واملميزة 
للواقع  احلاجة  ومالمسة  االختيار  هلا   مائزة  بموضوعة  االصــدار  ليحتفي 
الوقت، وهو  الفرد يف هذا  امً يالمس حاجة  هِّ مُ يعالج موضعا  إنَّه  إذ  املعاش؛ 
حاولوا  الذين  الكتاب  من  جمموعة  هذا  مللفها  العميد  اختارت  اذ   ، املؤاخاة 
أن يطرحوا مفاهيام واضحة للمؤاخاة وأمهيتها لإلنسان وتعايشه مع اآلخر، 
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تتناسب  للتعايش  جديد  معانٍ  واجياد  معه،  العيش  مستقبل  عىل  تأثريها  وكيفية 
عن  لتتحدث  البحوث  عناوين  جاءت  إذ  املستقبلية،  وطموحاته  العرص  وإنسان 
رواية املؤاخاة بني النبي حممد  واالمام عيل  دراسة حتليلية، والقواعد البنائية 
واملواطنة  العقدية  ة  واالخــوّ حتليلية،  دراسة  النبوة  عرص  يف  اإلسالمي  للمجتمع 

الوضعية مقاربة فقهية ...
ومن اهللا التوفيق

 مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 
قسم النرش

١٠
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أ.د. أياد عبد احلسني صيهود اخلفاجي
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التأريخ

رواية املؤاخاة بني النيب حممد
 واالمام علي
دراسة حتليلية 
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 ملخص البحث 
يف    الكريم  الرسول  اعتمدها  التي  االساسية  الدعائم  من  االخوة  مفهوم  يعد 
واسقاط   العصبيات  تذويب  اىل  خالهلا  من  عمد  والتي  االسالمية  دولته  دعائم  تثبيت 
فوارق النسب التي اشاعها املجتمع اجلاهيل وكان من ذلك مؤاخاته  مع ابن عمه 
والوقوف  بتتبعه  رشعت  فقد  املوضوع  المهية  ونظرا    طالب  ايب  ابن  عيل  ونفسه 
عند تفرعته ومعرفة ما ادخل فيه من موضوعات، فضال عن معرفة النصوص احلديثية 

والتارخيية الدالة عليه.
وانسجاما ومنهج البحث التارخيي فقد قسمت بحثي هذا عىل املقدمة وأربعة مباحث 
الثاين  املبحث  جاء  فيام   ، املؤاخاة  ملفهوم  مقتضبا  تعريفا  االول  املبحث  شمل  وخامتة 
ليقف عند املؤاخاة يف القرآن الكريم، اما املبحث الثالث فهو لدراسة املؤاخاة يف املصادر 
ة بمعناها العام ، والثاين ال  االسالمية وقسم بدوره عىل ثالثة مطالب: األول لبيان االخوّ
يراد نصوص رواية املؤاخاة بني النبي واإلمام عيل اما املطلب الثالث: فهو لبيان 
 أخا لالمام عيل بن ايب طالب ؛ وخصص املبحث الرابع ملعرفة  ان النبي حممد 
ما أُدخل من مرويات عىل هذه الرواية حماولة منهم يف االلتفاف او حتريف الرواية وذلك 

لبخس حق االمام ، او الضافة فضائل حمرفة لبعض الصحابة.
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ABSTRACT
The concept of fraternity strikes a note of salience the benevolent 

messenger of Allah depends upon in erec�ng the monoliths of his Islamic 
state to obliterate the tribal bonds and the pedigree differences from the 
preislamic community ,for instance ,the fraternity acts occurred between 
the prophet and his soul mate and cousin Ali Ibn Abi Talib  .For the 
enormous importance of the locus it is to inaugurate to trace such a bond 
to fathom its ramifica�ons ,its viewpoints the historical and modern texts 
referring to it  .As the methodological procedures of historical research 
papers s�pulate that there should be a defini�on to the fraternity in 
the first sec�on  ,the second respec�vely tackles the fraternity acts in 
the Glorious Quran  ,the third one forays into three parts  ;fraternity in 
general  ,texts per�nent to the fraternity between the prophet and the 
Imam and the manifesta�on of the prophet and the Imam as brothers,
yet the fourth is allo�ed to trace the fabricated tales to twist the content 
of the narra�ve to either usurp the right of the Imam or to infiltrate some 
fabricated virtues into some companions.
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  املقدمة  
 مما ال شك فيه ان املصادر اإلسالمية فيها كثري من األخبار اخلاصة باإلمام عيل 
 وأخاه ووزيره خاصه ،ومجيع هذه  النبي  نفس  وموقفه من اإلسالم عامة، وبكونه 
األخبار ومهام اختلفت طرقها فهي ال تُقيص االمام  من حقه يف املؤاخاة،  سواء تلك 
الفكرية  املدارس  ام  البيت،  اهل  برتاث  تعنى  التي  الفكرية  املدارس  طريق  من  الواردة 
االخر، اذ بطبيعة احلال اليمكن الحد ان يتجاوز هذه املنقبة لالمام  وذلك لشهرهتا 
طريقها؛  عن  وردت  التي  املعتربه  السندية  الطرق  ذات  والروايات  االحاديث  ولكثرة 
ونظرا المهية املوضوع فقد رشعت بتتبعه والوقوف عند تفرعاته ومعرفة ما ادخل فيه من 

موضوعات،  فضال عن معرفة النصوص احلديثية والتارخيية الدالة عليه.
واربعة  املقدمة  هذه  عىل  هذا  بحثي  قسمت  فقد  التارخيي  البحث  ومنهج  وانسجاما 
مباحث وخامتة شمل املبحث األول تعريفا مقتضبا ملفهوم املؤاخاة، فيام جاء املبحث الثاين 
بمعناها  اإلخوة  األول  شمل  مطلبني:  عىل  وقسم  الكريم  القرآن  يف  املؤاخاة  عند  ليقف 
ايب  بن  عيل  االمام  مع    النبي  اخوة  عىل  القرآين  الدليل  معرفة  فهو  الثاين  أما  العام، 
طالب ، اما املبحث الثالث فهو دراسة املؤاخاة يف املصادر االسالمية وقسم عىل ثالثة 
املؤاخاة بني  العام،  والثاين اليراد نصوص رواية  لبيان االخوة بمعناها  مطالب:  األول 

النبي  واالمام عيل  اما املطلب الثالث: 
فهو لبيان أَنّ النبي حممداً  أخُ لالمام عيل بن ايب طالب ؛ وخصص املبحث 
الرابع ملعرفة ما أُدخل من مرويات عىل هذه الرواية حماولة منهم يف االلتفاف أو حتريف 
الرواية وذلك لبخس حق االمام ، أو الضافة فضائل حمرفة لبعض الصحابة. ومن 
اجلدير باالشارة هنا أننا ارتأينا أن نذكر املصدر أو املرجع الذي يُذكر ألول مرة يف اهلامش 
تفاصيله يف  بكل  اهلامش وذكرناه  اثقال  االقتضاب وعدم  لغرض  تفاصيل، وذلك  دون 

هناية البحث يف قائمة املصادر واملراجع لذا اقتىض التنبيه.



١5

سلسلة كتاب العميد(١١)

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

 املبحث األول 
 املؤاخاة لغة واصطالحا

،والتاخي  املؤاخاة  واإلخاء  أخاً،...   ذت  اختَ اي  أخاً  يتُ  «تأخّ العرب:  لسان  يف  ورد 
واالخوة قرابة االخ»)١). اما املؤاخاة اصطالحا فهي: «مفاعلة من االخوة ومعناه ان يتعاهد 
الرجالن عىل التنارص واملساواة والتوارث حتى يصريا كاالخوين نسبا»)2). وهو مصطلح 
 واملسلمني اىل يثرب عىل أثر حادثة قام هبا الرسول  ظهر يف بَدء هجرة النبي حممد

وهي جعل اخ لكل مهاجر من االنصار )األوس واخلزرج()3).  وكانت رؤية رائعة من قبل 
الذي  الوقت  املهاجرين يف  التكافل االجتامعي واالقتصادي للمسلمني   لضامن  النبي 

. تنازلوا فيه )واعني املهاجرين( عن امواهلم وامالكهم حبا باالسالم والتحاقا بالنبي
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 املبحث الثاين 
 املؤاخاة يف القرآن

ة بمعناها العام : االخوّ أوالً
نقف يف هذا املبحث عند االلفاظ القرآنية التي دلت عىل مبتدأ االخوة بصفتها العامة، 
ومن ثم نعرج عىل الدليل القرآين الذي يكشف عن ان اخوة النبي حممد  مع االمام 
عيل  هي بأمر اهللا عز وجل؛ ومن املهم ان نذكر هنا ان لفظة املؤاخاة مل ترد كام هي يف 
القرآن بل وردت ألفاظ عديدة منها ما حث املسلمني عىل التالحم والتآخي وشد األوارص 
 ،(5(﴾ ةٌ وَ نُونَ إِخْ مِ ُؤْ ﴾)4)، وقوله تعاىل: ﴿إِنَّامَ املْ ينِ مْ يفِ الدِّ وانُكُ إخْ االجتامعية كقوله تعاىل ﴿فَ
مَّ  يِّ ثُ مْ يفِ الغَ وهنَ دُّ مْ يَمُ واهنُ إخْ ومنها ما دل عىل معنى املالزمة يف السوء كقوله تعاىل: ﴿وَ
﴾)6) اذ وردت االية هنا حاليه تتكلم عن حال اخوان السوء من الشياطني)7)،  ونَ ُ رصِ قْ ال يُ

التي عززهتا آية اخر يف قوله تعاىل: 
مْ  آبائهِ مِنْ  ﴿وَ قائل:  من  عز  وقوله   .(9( نيِ﴾)8(  ياطِ الشَّ وانَ  إخْ كانُوا  ينَ  رِ املُبَذِّ ﴿إنِّ 

﴾)١٠)، وغريها من االيات القرآنية الدالة عىل ذلك. مْ واهنِ إخْ مْ وَ يَّاهتِ رِّ ذُ وَ
واالمام عيل  الدليل القرآين عىل اخوة النبي حممد : ثانياً

اما الدليل القرآين عىل اخوة النبي حممد  مع االمام عيل ، فان مصداقه يعود اىل 
زمن نبي اهللا نوح اذ ذكر املفرسون ان نبي اهللا نوح  عندما انقضت نبوته واستكملت 
ايامه أوحى اهللا عز وجل اليه ان اجعل العلم الذي عندك وااليامن ومرياث العلم واثار 
النبوة يف العقب من ذريتك عند سام فاين لن اقطعها من بيوتات االنبياء الذين بينك وبني 
 ولن ادع األرض إال وفيها عامل يعرف به ديني ،فأوصاهم نبي اهللا نوح بان اهللا  ادم 

باعث نبيا يدعى هودا فاستمسكوا به تنجون من العذاب)١١).
وبالفعل فقد اُرسل هودا وكذب من قبل قومه كام اشار اىل ذلك املفرسون، يف تفسري 
أَال  ودٌ  هُ مْ  وهُ أَخُ مْ  هلَ قالَ  ﴿إذْ  تعاىل:  وقوله  وداً﴾)١2).  هُ مْ  أَخاهُ عادٍ  إىلِ  ﴿وَ تعاىل:  قوله 
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﴾)١3( )١4). فهنا يمكن القول ان قرينة املرياث العلمي والديني التي أوىص هبا نوح  ونَ تَّقُ تَ
يَعرف دينه  احفاده والتي ايدها قول املفرسين بان اهللا عز وجل ال خييل االرض من عامل 
ويُعرف به، مصداقها عيل بن ايب طالب  ال سيام أنَّ القرآن أمر النبي حممداً  ان 
﴾ فجمع النبي آل عبد املطلب وابلغهم  َ بنيِ رَ قْ تَكَ األَ ريَ شِ رْ عَ نْذِ أَ يبلغ عشريته االقربني ﴿وَ
الدعوة  املكية من  املرحلة  العشرية)١5) يف  أو  الدار  بعد بحادثة  فيام  تارخيية عرفت  بحادثة 
قائال هلم: اين ادعوكم اىل كلمتني خفيفتني عىل اللسان ثقيلتني يف امليزان، قول اشهد ان ال 
اهللا اال اهللا وأنّ حممدا عبده ورسوله ،فلم يطعه اىل ذلك اال عيل )١6)، وعندها نعته 

النبي  بانه نفسه ويف روايات أخوه ويف روايات وزيره.
 باخي وارد وثابت تارخييا يف هذا   لعيل  ومهام يكن من أمر فإنَّ نعت النبي 
احلادثة التي اختلفت فيها الفاظ النعت؛ وكذا احلال يف الفاظ النعت االخويه الوارده يف 
قصة قوم هود، اال ان الفرق بني االثنني ان قوم هود استعمل معهم القرآن املعنى النسبي 
لالخوة، اما قوم النبي حممد  فكان من بينهم من نعته النبي  بكلمة أخيك وكان ال 
يعني هبا االخوة التآزريه كقول النبي  اليب جهل: «فاستأذن عليك اخوك ابو البخرتي 
بن هشام»)١7) ومن املعلوم بان ابا جهل خمزومي وابو البخرتي بن هشام اسدي، فهنا اطلق 
النبي  اللفظة ال للنسب أو احتاد اسم االب بل ألنّ الكفر ملة واحدة كام هو االيامن اذ 

ان املؤمنني مل يكونوا من امة واحدة وقد مجعهم االيامن .
ومن اجلدير باالشارة أنَّ القرآن اشار اىل املضمون سابق الذكر )مرياث االنبياء( وكيفية 
 * َ ىلَ الْعاملَنيِ رانَ عَ مْ آلَ عِ يمَ وَ آلَ إبْراهِ نُوحاً وَ مَ وَ فى آدَ طَ انتقاله بقوله تعاىل: ﴿إنَّ اهللاَ اصْ
﴾)١8). ففي اآلية داللة واضحة عىل مرياث االنبياء  لِيمٌ يعٌ عَ مِ اهللاُ سَ ضٍ وَ ها مِنْ بَعْ ضُ ةً بَعْ يَّ رِّ ذُ

.جدير هبذا املرياث السيام إخوته مع النبي  وآهلم واالمام
نُونَ  مِ ومن املهم ان نذكر ما قاله السيد الطباطبائي عند تفسريه لقوله تعاىل: ﴿إنَّامَ املُؤْ
﴾)١9) اذ كانت له نظرة يف معنى االخوة وارتباطها ومعرفة مواثيقها بقوله: «واعلم ان  ةٌ وَ إخْ
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قوله انام املؤمنون اخوة جعل ترشيعي لنسبة االخوة بني املؤمنني ،له اثار رشعية وحقوق 
انسانني يف  اثر هلا يف الرشائع والقوانني وهي اشرتاك  جمعولة... واالخوة منها طبيعية ال 
ة نسبيّة هلا  أب أو أم أو فيهام، ومنها اخوة اعتبارية هلا اثار اعتبارية وهي يف االسالم أخوّ
ة دينية هلا اثار  ة رضاعية هلا اثار يف النكاح دون االرث واخوّ اثار يف النكاح واالرث، وأخوّ
اجتامعية ال اثر هلا يف النكاح واالرث»)2٠). وان مواثيق صاحب امليزان هذه هلا قرينة تامة 

 . واخوته مع النبي حممد  باالمام
 املبحث الثالث 

املؤاخاة يف املصادر االسالمية
ة بمعناها العام : األخوّ  أوالً

العام منها  النبوية دلت عىل االخوة واالخاء بمعناها  السنة  وردت احاديث كثريه يف 
قول رسول اهللا : ))املؤمن اخو املؤمن، فال حيل للمؤمن ان يبتاع عىل بيعة أخيه(()2١)، 
 : ال خيطب أحدكم عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو يرتك(()22)، وقوله(( : وقوله
))املؤمن أخو املؤمن يكف عليه ضيعته(()23)، وقول االمام الصادق : ))املؤمن أخو 
اجلنان(()24).  طينة  من  وهي  ساموات  سبع  من  طينتهام  خلق  اهللا  ألنّ  وأمه،  ألبيه  املؤمن 
وقول االمام الصادق  ايضا: ))املؤمن اخو املؤمن كاجلسد الواحد، اذا اشتكى يشء 
: ))جليس املسجد ثالث  أمل ذلك يف سائر جسده(()25) وقول رسول اهللا  منه وجد 
النبي: ))املسلم  خصال، اخ مستفاد، أو كلمة حمكمة ،أو رمحة منتظرة(()26)، وقول 

اخو املسلم ال خيونه، وال خيذله ،وال يعيبه، وال حيرمه، وال يغتابه(()27).
فيه  مجع  األخوان(  )مصادقة  اسامه  مؤلفا  الصدوق  الشيخ  اعد  فقد  تقدم  عام  وفضال 
املروايات الدالة عىل لفظ االخوة يف مفهومها العام وقد اعتمد يف مؤلفه هذا عىل أقوال 

النبي حممد  واقوال االئمة)28).
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واالمام عيلثانيا: رواية املؤاخاة بني النبي
املهاجرين  بني  حدثت  اهنا  املؤاخاة  حلادثة  تطرقت  التي  املصادر)29)  اغلب  امجعت 
املؤرخني  قل من  اليها، ولكن    النبي حممد  املنورة مطلع هجرة  املدينة  واالنصار يف 
من حدد مكاهنا باستثناء بعضهم اذ حددوه يف املسجد النبوي)3٠) وكانت رؤية موفقه من 
قبل النبي حممد  ضمنت التكافل االجتامعي واالقتصادي والنفيس للمسلمني كافة، 
البعثة املحمدية  النظام )واقصد املؤاخاة( كان معموال به عند العرب قبل  ويبدو ان هذا 
وكان يسمى )حلفا( كام قال مالك بن انس: «حالف رسول اهللا  بني قريش واالنصار 
وكان ذلك معروفا معموال به عندهم ومل يكونوا يسمونه اال حلفا، وملا جاء االسالم عمل 

النبي  به»)3١).
ومما ال شك فيه ان وصف انس للمؤاخاة باحللف كان مقصودا كام سوف يمر بنا، االمر 
الذي جعل بعض املؤرخني يتومهون يف ان املؤاخاة حصلت مرتني احدامها قبل اهلجرة اىل 

املدينة)32) واخر بعدها)33).
 ،عيل واالمام    حممد  النبي  بني  االخوة  بجذور  يتعلق  هذا  تومههم  ولعل 
 عيل بن ايب  النبي  اذ نعت فيها  الذكر،  الدار أو العشرية سابقة  وبالتحديد يف حادثة 
جهة،  من  هذا  االسالمية،  الدعوة  بَدء  يف  معلوم  هو  كام  احلادثة  وهذه  )اخي(  بـ  طالب 
ومن جهة اخر اراد القائل أن املؤاخاة قبل اهلجرة ان يسطح احلادثه وجيعلها حتت عنوان 

يتساو به مجيع املسلمني وال فضل الحد فيهم عىل احد .
وقد وردت نصوص كثرية حتكي حال نظام املؤاخاة بصفته العامة بني املسلمني وعىل 
بني  املؤاخاة  عقد  ان  بعد   النبي أن  ورد  ما  أروع  ومن  وتعابريها،   ألفاظها  اختالف 
[ فقالوا  إليكم،  وخرجوا  واألوالد  األموال  تركوا  قد  إخوانكم  إنِّ   :قال» املسلمني 

أي األنصار[: أموالنا بيننا قطائع، فقال رسول اهللا : أو غري ذلك! قالوا: وما ذلك يا 
رسول اهللا؟ قال: هم قوم ال يعرفون العمل فتكفوهنم وتقاسموهنم الثمر، قالوا: نعم»)34). 
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 ، اهللا  لد رسول  القيادي  والبعد  البعد األخالقي  الذكر يكشف عن  والنص سابق 
يف    الرسول  اقره  ما  لتطبيق  األنصار  من  الصحابة  استعداد  يف  متثل  آخر  نص  وورد 
هذه احلادثة عن البخاري قوله: «قالت األنصار للنبي حممد : اقسم بيننا وبني اخواننا 
النخيل. قال : ال، قالوا: تكفونا املؤونة ونرشككم يف الثمر. قالوا: سمعنا واطعنا»)35). 
وما هيمنا هنا هو مؤاخاة النبي  واالمام عيل  فقد نقل ابن هشام عن ابن اسحاق 
قوله: «آخى رسول اهللا  بني أصحابه من املهاجرين واالنصار فقال: تآخوا يف اهللا أخوين 
اخوين، ثم اخذ بيد عيل بن ايب طالب وقال: هذا اخي، فكان رسول  سيد املرسلني، 
وامام املتقني الذي ليس له خطري وال نظري من العباد وعيل بن ايب طالب أخوين»... )36)، 
ووردت الرواية نفسها عند ابن كثري)37)، وابن سيد الناس)38). اال ان اجلميع مل حيددوا مكان 
وزمان املؤاخاة ولكن عىل ما يبدو من سلسلة االحداث التارخيية التي تطرقوا اليها اهنا بعد 

اهلجرة بدليل اهنم افردوا هلا باباً اسموه )املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار()39). 
ومن املهم هنا ان ننقل النص الذي ورد عن ابن سعد يف مؤاخاة النبي حممد  مع 
االمام عيل  بقوله: «إنِّ النبي حممد  حني آخى بني اصحابه وضع يده عىل منكب 
عيل ثم قال: انت اخي ترثني وارثك...»)4٠). وفضال عن ذلك فقد نقلت الرواية عن زيد 
اهللا  يارسول   : عيل  فقال  اصحابه  بني    اهللا  رسول  آخى  «ملا  بقوله:  أوىف  أيب  بن 
آخيت بني اصحابك ومل تواخ بيني وبني احد، فقال  والذي بعثني باحلق ما اخرتك اال 
لنفيس، وانت مني بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبي من بعدي»)4١)، وكذلك احلال 
ايب طالب ونفسه،  بن   بني عيل  اهللا  «آخى رسول  قال:  اذ  القرطبي  فقد وردت عن 
 الدنيا واآلخرة، وكان عيل  انت اخي وصاحبي. ويف رواية اخر: أخي يف  فقال: 

يقول: انا عبد اهللا واخو رسوله، مل يقلها احد قبيل وال بعدي اال كاذب مفرت»)42).
 آخى بني  اهللا  املؤاخاة قوله: «إنَّ رسول  املسيب يف رواية  نقل عن سعيد بن  كام 
اصحابه فبقي رسول اهللا  و أبو بكر وعمر وعيل، فآخى بني ايب بكر وعمر ،وقال لعيل 
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 انت اخي»)43). 
وأورد ابن عساكر يف املؤاخاة ما نصه: «ان رسول اهللا  ملا آخى بني املسلمني أخذ 
بيد عيل فوضعها عىل صدره ثم قال: يا عيل أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، 

اال انه ال نبي من بعدي...»)44). 
 أخَ رسول اهللا  د فيها االمام عيل ثالثا: الروايات التي عُ

يف هذا املطلب سوف نعرض الروايات التي رصحت بأنَّ النبي حممداً  آخى لالمام 
املؤاخاة  ، ويبدو من خالل قراءهتا اهنا مجيعها جاءت بعد حادثة  عيل بن ايب طالب 
وهذا  واملكان،  الزمان  فيها  اختلف  كام  ومناسباهتا  الفاظاها  اختلفت  وقد  الذكر،  سابقة 
طبيعي الهنا ليست رواية واحدة بل روايات متعدده كلها نعت فيها النبي حممد  االمام 
عيل  بكلمة )أخي(. وسوف نورد جانبا من هذه الروايات: ما رواه ابن عساكر عن 

 : قوله لالمام عيل  النبي حممد
))أنت أخي وأنا أخوك(()45)، وقوله ايضا: ))أنت أخي يف الدنيا واآلخرة(()46). ويف 
النصّ نفسه عن املزي يف هتذيب الكامل)47)، والذهبي يف ميزان االعتدال)48). كام ورد عن 
نفسه  النص  أخي»)49). وكذلك  أنت  لعيل:  قال   النبي «إنّ  قوله:  اخلدري  ايب سعيد 
عند ابن حجر)5٠) اال انه مل ينقله عن ايب سعيد، ونقل البالذري عن النبي  عند زواج 
االمام عيل ابن ايب طالب من فاطمة  قوله:))أين أخي(()5١). وكذلك نقل  كل 
من ابن النجار)52) والطربيس)53) قول الرسول : ))أنت أخي وأنا أخوك((، فضال عن 
قول الطربي عن النبي حممد : ))يا عيل انت اخي وانا اخوك، انا املصطفى للنبوة، وانت 
املجتبى لإلمامة، وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل، وأنا وأنت أبوا هذه االمة(()54). 
وغريها من الروايات التي اظهرت حق االمام عيل بن ايب طالب  يف االخوة مع النبي 

حممد  وهي كثرية ال يسع املجال لذكرها هنا)55).
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املبحث الرابع حماولة االلتفاف عىل رواية املؤاخاة
يف الوقت الذي ذكرت فيه املصادر اسامء املتآخني من املهاجرين وإخواهنم من األنصار، 
ا مل تعطنا تفاصيل اكثر عن رواية مؤاخاة النبي  لالمام عيل  بل اهنا اكتفت  اال أهنَّ
بام ذكرناه يف املبحث السابق ومما ال شك فيه ان اخفاء تفاصيل رواية املؤاخاة ال خيرج من 
حماولة االلتفاف عليها وحتويل الفضيلة هذه اىل آخرين ،وسوف نحدد هنا طرق االلتفاف 

بالنقاط االتية:
١: طريقة التالعب بالفاظ الرواية

مثال ذلك ما ورد عن محيد الطويل عن مالك بن انس قوله: «آخى النبي بني كتفي 
أيب بكر وعمر فقال هلام: أنتام وزيراي يف الدنيا واآلخرة، ما مثيل ومثلكام يف اجلنة إال كمثل 
طائر يطري يف اجلنة فأنا جؤجؤ الطائر وأنتام جناحاه، وأنا وأنتام نرسح يف اجلنة، وأنا وأنتام 

نزور رب العاملني...»)56).
باالمام  اخلاصة  املؤاخاة  رواية  الفاظ  بانتحال  قام  الرواية  هذه  واضع  فان  يبدو  وكام 
حبان)57) ابن  من  كل  بتضعيف  نكتف  ان  وحسبنا  وعمر  بكر  اليب  وتوظيفها    عيل 
اً هذه الرواية من املوضوعات، كام عدها الذهبي من  وابن اجلوزي)58) للرواية اللذين عدّ
بقوله:  الضحى  صالة  عىل  بالدوام  تتعلق   اخر ورواية  وصفها  اذ  ايضا،  املوضوعات 
«حدثنا هبام امحد بن موسى بن معدان بحران، حدثنا زكريا بن دويد بنسخة كتبناها كلها 

موضوعة ال حيل ذكرها»)59). 
 اما النموذج الثاين: الذي يتعلق بالتالعب بااللفاظ فمثاله رواية بكاء االمام عيل

 جعل اخا لكل مهاجر من االنصار وتركه بال اخ وورد ذلك يف سنن  الن الرسول 
الرتمذي واليك نص الرواية: «آخى رسول اهللا  بني أصحابه فجاء عيل تدمع عيناه فقال: 
يا رسول اهللا اخيت بني اصحابك، ومل تؤاخ بيني وبني احد، فقال له رسول اهللا : انت 
اخي يف الدنيا واآلخرة»)6٠)، ان املتمعن بألفاظ الرواية جيد من االمام  ذلك املعرتض 
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عىل سياسات النبي  وير ايضا ان عالقة النبي  باالمام  مل تكن هلا جذور 
سابقة تعود اىل ما قبل اهلجرة، كام أنّ اإلمام  يظهر بأنه ال يعرف معنى املؤاخاة! فكيف 
 النبي  فراش   ومبيته يف  ايب طالب  بن  تاريخ عيل  القول وجيهل  قائل هذا   ير
وتعرضه للهالك، ناهيك عن عبادته األوىل التي اعرتف هبا اغلب من ذكره، فضال عن انه 

مل يعرف عن عيل  باكيا اال من خشية اهللا تعاىل.
2: حماولة التالعب يف زمان ومكان الروايه

ذكرت بعض املصادر ان املؤاخاة وقعت قبل اهلجرة ومن قال بذلك كان مما ال شك فيه 
يقصد ان ينفي فضيلة مؤاخاة النبي حممد  مع االمام  وذلك لتشتيت تلك احلادثة 
اعني يف دس الرواية التارخيية، وخري دليل عىل ذلك  زمانيا ومكانيا وهي احد طرق الوضّ
رواية مالك بن انس الذي حاول ان يمحق زمان الرواية ومكاهنا من جهة، كام حاول ان 
يعطي لنفسه فضيلة، فقد جاء برواية مفادها ان املؤاخاة وقعت يف بيته، واهنا كانت )اي 
«حالف  بقوله:  حلفا  يسمى  وكان  االسالم  قبل  العرب  عند  به  معموالً  نظاماً  املؤاخاة( 
الثوري عىل رواية  دارنا»)6١)، وعلق سفيان  املهاجرين واالنصار يف   بني  اهللا  رسول 
انس بقوله: «كأنه يقول آخى»)62)، النه كام يبدو من تعديل اللفظ من قبل سفيان انه يرتبط 
ليبعد  اللفظ  ليعدل  سفيان  التفت  لذا  اإلسالم)63)،  يف  حلف  ال   : اهللا  رسول  بقول 
هذه املثلبة عن انس ،ومما يؤكد قولنا يف قصد مالك بن انس عىل رواية )احللف( بتحريف 
االلفاظ ما نقله لنا عاصم االحول من حوار دار بني شخص مل يرصح باسمه مع مالك بن 
انس وقد سأل األول أنساً عن احللف فقال: ال حلف يف االسالم، ثم غضب وعندما تذكر 
روايته يف احللف استدرك وقال: بىل بىل انه قد حالف رسول اهللا  بني قريش واالنصار 
يف داره)64)، ونقل مضمون الرواية ابو داود يف السنن، اال أنّه اظهر لنا يف ذيل الرواية إرصار 
املهاجرين  بني   وسلم  اهللا  بقوله: «حالف رسول  احللف  انس عىل وجود  بن  مالك 

واالنصار يف دارنا مرتني أو ثالثا»)65). 
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عند  املزي)67)  نفسه  املضمون  يف  وتبعه  االثري)66)  ابن  أورده  ما  القول  غريب  ومن 
تعرضهام لرواية املؤاخاة بني النبي حممد  اذ انفردا بالقول إنَّ النبيّ  آخى يف بادء 
االمر بني املهاجرين انفسهم، ومن ثم آخى بني املهاجرين واالنصار ويف كل مرة كان يقول 

لالمام عيل  أنت أخي يف الدنيا واآلخرة .
ومن اجلدير باالشارة هنا اننا نجد من يتفق مع من يقول بوجود املؤاخاة يف مكة ومن 
وعندما  وصحيحة»)68).  ثابتة  املكية  املؤاخاة  هذه  «وان  بقوله:  ذلك  يدعم  انه  الغريب 
 يتعرض ملن ينفي مؤاخاة مكة يقول: «وهي وجهة نظر ال مستند هلا وال حجة هلا سو

كوهنا اجتهاداً جمرداً»)69).
مما تقدم يبدو لنا جليا اثر التالعب بالزمان واملكان يف حتريف الرواية التارخيية وابعاد 

. واالمام عيل  فضيلة املؤاخاة بني النبي
 لالمام عيل  3: انكار مؤاخاة النبي

ومن اجلدير بالقول يف هذا املطلب ان ننقل قول الشيخ األميني الذي علّق عىل انكار 
ه عليه. ابن تيمية لرواية املؤاخاة بني النبي حممد  واالمام عيل  وردّ

البعض  بعضهم  املسلمني  إلرفاق  عت  ِّ رشُ إنام  تيمية  ابن  قول  بحسب  املؤاخاة  إن  اذ 
مهاجري  ملؤاخاة  وال  منهم،   ألحد   النبي ملؤاخاة  معنى  فال  قلوهبم،   ولتأليف 
ملهاجري. فرد عليه االميني قائال: «هذا رد للنص بالقياس واغفال حكمة املؤاخاة ،الن 
بعض املهاجرين كان اقو من بعضهم باملال والعشرية والقو فآخى بني االعىل واالدنى 
النبي مؤاخاة  تيمية عىل  ابن  بالنسبة العرتاض  أما  باالعىل»...)7٠)،  االدنى  لريتفقن 

لعيل كوهنام مهاجرين فرد عليه االميني بقوله: «وهبذا نظر يف مؤاخاته لعيل النه هو 
الذي كان يقوم به من عهد الصبا قبل البعثة واستمر، وكذا مؤاخاة محزة وزيد بن حارثة 
الن زيد موالهم فقد ثبتت اخوهتام)7١)... كذلك آخا النبي حممد  بني الزبري بن العوام 
وعبد اهللا بن مسعود ومها من املهاجرين»)72)، واضاف األميني تعليقا آخر وهو ان مؤاخاة 
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الزبري وابن مسعود ذكرت يف كتاب املعجم الكبري بتخريج االحاديث املختاره وقد رصح 
ابن تيمية –والكالم لألميني- بأنَّ األحاديث املختارة صحيحه)73). 

4: حماولة تضعيف من رو رواية املؤاخاة 
ومن طرق االلتفاف عىل رواية املؤاخاة بني النبي حممد  واالمام عيل  تضعيف 
ه من ضعفائه)74)  ف عباد بن عبد اهللا االسدي وعدّ من رواها، ومثال ذلك أنَّ العقييل ضعّ
الدار)75).  حادثة  يف   عيل واالمام   النبي بني  األول  املؤاخاة  حديث   رو النه 
وكذلك ضعفه ابن عدي)76)، وتبعه يف تضعيفه ابن حجر ايضا بقوله: «ضعيف»)77). يف 
حني وثق عباد كل من: ابن حبان)78)، والكويف)79)، وذكره كل من ابن سعد)8٠) والرازي)8١)

ومل يقدحا به أو يمدحاه بل اكتفيا بالقول انه رو عن االمام عيل. وممن ضعف ايضا 
لروايته حديث املؤاخاة )زيد بن ايب أوىف( قال فيه البخاري بعد ان عده ممن ذكر حديث 
املؤاخاة)82): «ال يتابع عليه» أي عىل حديثه يف املؤاخاة، وقدح مرة اخر باسناده للرواية 

بقوله: «هذا اسناد جمهول»)83). 
وعده عبد اهللا بن عدي من ضعفائه)84). 
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 اخلامتة 
بعد ان انتهينا من دراسة لرواية املؤاخاة التي وقعت بني النبي حممد  واالمام عيل 

بن ايب طالب  توصلنا اىل النتائج االتية:
النبي .١  حدثت يف املدينة بعد هجرة   والنبي حممد  ن املؤاخاة بني االمام عيل 

حممد  اليها بقليل، وعىل الرغم من صمت املصادر عن مكان وقوعها اال اننا يمكن ان 
. نقول اهنا حدثت يف مسجد رسول اهللا

ة منها مثال اخفاء مكان .٢ حوول أعداء أهل البيت حمق فضيلة املؤاخاة هذه بوسائل عدّ
وزمان حدوثها أو التالعب بالفاظ الرواية أو جعلها لشخص آخر أو تضعيف راوي اخلرب 

أو غري ذلك من الطرق، إال أنّ كثرة االخبار الواردة عنها حمق خمططاهتم.
إنّ توهم البعض أو ارصارهم عىل أنّ احلادثة كانت يف مكة ناتج عن أمرين: .٣

ا جهلهم باالمر ألن النبي  كان كثريا ما ينعت االمام )بأخي( والسيام يف حادثة  أمّ
﴾؛ واما حماولة منهم لتذويب  َ بنيِ رَ قْ تَكَ األَ ريَ شِ رْ عَ نْذِ أَ الدار أو العشرية عند نزول القرآن ﴿وَ

هذه الفضيلة التي خص هبا االمام  دون غريه.
عىل الباحثني من أبناء املذهب أو املحبني الهل البيت ان يتتبعوا هذه الرواية ويقوموا .٤

بتحقيقها الن فيها نصوصاً كثرية تصلح ان تكون كتابا منفردا .
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اهلوامش
لسان العرب، مادة )أخا(..١
املازندراين، رشح اصول الكايف، ج2١، ص68١..٢
ابن كثري، البداية والنهاية، ج2، ص١53..٣
التوبه.١١ :.٤
احلجرات.١٠ :.٥
االعراف.2٠2 :.٦
الطربي، جامع البيان، ج9، ص2١١؛ القرطبي، اجلامع الحكام القرآن، ج7، ص١53..٧
االرساء.27 :.٨
الطبأطبائي، امليزان، ج8 ،١83..٩

االنعام.87 :.١٠
الكليني، الكايف، ج8،ص١١5؛ الصدوق، متام الدين وكامل النعمة، ص2١5؛ احلر العاميل ،اجلواهر .١١

الصفار،  التفسري ،ص١26؛  الثاميل،  ابو محزة  السنية، ص2٠؛ املجليس، بحار االنوار، ج١١، ص46؛ 
حممد حسني، بصائر الدرجات، ص.489

االعراف.65 :.١٢
الشعراء.١23 :.١٣
ابو محزة الثاميل، تفسري ايب محزه، ص72١..١٤
ابن شهراشوب، املناقب، ج2،ص23..١٥
القايض النعامن، رشح االخبار، ج١، ص.١٦.١٠7
هذه املقوله قاهلا النبي حممد  اليب جهل كي خيربه بام أرس عنه وأعطاه دالئل منها أن أبا جهل حينام .١٧

اراد ان يأكل من دجاجة وضعت امامه فحينام رأ أبا البخرتي بن هشام اخفاها وراءه ومنعه من ان يأكل 
منها. راجع: تفسري االمام العسكري، ص.437

ال عمران: 43-33..١٨
احلجرات.١٠ :.١٩
امليزان، ج8١، ص7١3..٢٠
النووي، املجموع، ج6١، ص١62..٢١
النووي، املجموع، ج6١، ص١62..٢٢
الربقي، املحاسن، ج١، ص92..٢٣
الربقي، املحاسن، ج١، ص43١..٢٤
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الكليني، الكايف، ج2، ص١66؛ احلسني بن سعيد، كتاب املؤمن، ص.38.٢٥
امحد بن حنبل، املسند، ج2، ص.٢٦4١8
املريزا النوري، وسائل املستدرك، ج9، ص.٢٧4١
راجع: الصدوق، مصاقة االخوان، ص١-38..٢٨
راجع مثال: ابن هشام، السرية النبوية، ج2، ص35١؛ البخاري، الصحيح، ج3، ص67؛ ابن كثري، .٢٩

السرية النبوية، ج2، 35١؛ ابن سيد الناس، عيون االثر، ج١، ص562.
ابن البطريق، العمده، ص76١، خصائص الوحي املبني، ص243؛ ابن جرب، هنج االيامن ،ص973..٣٠
البخاري، االدب املفرد، ص١25؛ املازندراين، رشح اصول الكايف، ج2١، ص68١..٣١
البالذري،  انساب االرشاف،  ج١،  ص27٠؛ ابن حجر العسقالين،  فتح الباري،  ج١ ،ص272..٣٢
ابن سعد، الطبقات الكرب، ج3، ص22؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج2، ص823..٣٣
ابن كثري، السرية النبوية، ج2، ص .328.٣٤
صحيح البخاري، ج3، ص76..٣٥
السرية النبوية، ج2 ،١53..٣٦
السرية النبوية،ج2،ص823 ..٣٧
عيون االثر، ج١، ص.265.٣٨
ابن هشام، السرية النبوية، ج2 ،١53..٣٩
الطبقات الكرب، ج3،ص22..٤٠
ابن شهراشوب، املناقب، ج2، ص33..٤١
،ابن .٤٢ السنن  ماجة،  ابن  ص56؛  ج2،  تاريخ،  الطربي،  ج١،ص229؛  املناقب،  شهراشوب،  ابن 

بحار  املجليس،  ص١86؛  ج2١،   الكايف،   اصول  رشح  املازندراين،   22٠؛  ص  العمده،   البطريق،  
االنوار، ج82، ص273؛ ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص57؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، 
ص36؛ ابن ايب فتح االربيل، كشف الغمة، ج١، ص88؛ ابن جرب، هنج االيامن، ص5١5؛ العالمة احليل، 

كشف اليقني، ص76١ .
ابن البطريق، العمده، ص66١..٤٣
تاريخ مدينة دمشق، ج24، ص.53.٤٤
تاريخ مدينة دمشق، ج24، ص8١..٤٥
تاريخ مدينة دمشق، ج24، ص.5١.٤٦
ج5، ص.٤٧.١26

48 ج١،ص١24.
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ابن حجر لسان امليزان، ج3، ص9..٤٩
االصابة، ج4، ص564..٥٠
انساب االرشاف، ص54١..٥١
ذيل تاريخ بغداد، ج5، ص98..٥٢
اعالم الور، ج١، ص363..٥٣
بشارة املصطفى، ص79..٥٤
اضافة لالخبار الواردة اعاله راجع مثال: املوفق اخلوارزمي، املناقب، ص١4٠؛ االردبييل ،كشف .٥٥

الغمه، ج١،ص79؛ ابن جرب، هنج االيامن، ص425؛ العالمة احليل، العدد القوية ،ص247؛ املحمودي،  
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ينابيع املوده، ج١، ص87١.
ابن حبان،  كتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني،  ج١،  ص 3١5؛ ابن اجلوزي، .٥٦

املوضوعات، ج١، ص325؛ الشيخ االميني، كتاب الغدير، ج5، ص4٠3 .
كتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني، ج١، ص.3١5.٥٧
املوضوعات، ج١، ص523..٥٨
ميزان االعتدال، ج2،ص72؛ وراجع ايضا: ابن حجر، لسان امليزان، ج2، ص٠84..٥٩
سنن الرتمذي، ج5، ص 3٠٠..٦٠
امحد بن حنبل، املسند، ج3،ص١١١؛ مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ج7، ص.٦١.١83
امحد بن حنبل، املسند، ج3، ص١١١..٦٢
مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ج7، ص.٦٣.١83
امحد بن حنبل، املسند، ج3،ص١82..٦٤
ج2، ص2١..٦٥
اسد الغابة، ج4، ص١٦..٦٦
هتذيب الكامل، ج٠2، ص٤٨٤..٦٧
د.حممد صالح جواد، املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، ص٢٩٢..٦٨
د.حممد صالح جواد، املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، ص٢٩٣..٦٩
ج2، ص2١..٧٠
الرد نفسه عىل ابن تيميه يف: ابن كثري، .٧١ ربام اعتمد الشيخ االميني يف هذا الرد عىل ابن كثري. راجع 

البداية والنهاية، ج3،ص872.
.كتاب الغدير، ج2، ص2١.٧٢
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كتاب الغدير، ج2، ص2١..٧٣
الضعفاء، ج3، ص.٧٤.١37
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 املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

١. ابن ايب فتح االربيل، ابو احلسن عيل بن عيسى 
دار  االئمة،  معرفة  يف  الغمة  كشف   )#396 )ت 

االضواء )بريوت١985م.(
ايب  بن  عيل  احلسن  ايب  الدين  عز  االثري،   ابن   .2
الكرم )ت63٠#(  الكامل يف التاريخ، دار صادر 

)بريوت ١965م.(
مطبعة  الصحابة،   معرفة  يف  الغابة  اسد   .3
اسامعيليان )طهران:  بدون تاريخ(  ابن البطريق، 
احليل  االسدي  احلسن  بن  حييى  الدين  شمس 

)ت#6٠٠( .
امام .٤ مناقب  يف  االخبار  صحاح  عيون  عمدة 

االبرار،  مؤسسة النرش االسالمي )قم(.١4٠7#
خصائص الوحي املبني،  مطبعة نكني .٥

)قم 7١4١#( ابن جرب، زين الدين عيل بن يوسف 
)من اعالم القرن السابع اهلجري.(

هنج االيامن،  مطبعة قم 8١4١#. ابن اجلوزي، .٦
ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل )ت.(597#

املوضوعات،  مطبعة حممد عبد املحسن )املدينة .٧
حبان  بن  ،حممد  حبان  ابن  ١966م(.   املنورة 

.8 البستي )ت.(354#
والضعفاء .٨ املحدثني  من  املجروحني 

واملــرتوكــني، دار الباز )مكة: بدون تاريخ.(
)حيدر .٩ العثامنية  املعارف  دائرة  مطبعة  الثقات،  

العسقالين،   حجر  ابن  ١973م(   الدكن  اباد 
شهاب الدين امحد بن عيل )ت#258( .

دار .١٠ البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 
املعرفة )بريوت: بدون تاريخ.( 

)بريوت .١١ العلمية  الكتب  دار  االصابة،  
١995م.(

)بريوت .١٢ االعلمي  مؤسسة  امليزان،  لسان 
١79١ م.(

تقريب التهذيب،  دار الكتب العلمية )بريوت .١٣
منيع  بن  سعد  بن  حممد  سعد،  ابن  ١995م(. 

البرصي )ت.(#23٠
الطبقات الكرب،  دار صادر )بريوت: بدون .١٤

تاريخ(. ابن سيد الناس، حممد بن عبد اهللا بن حييى 
)ت.(734#

١5. عيون االثر يف فنون الشامئل واملغازي والسري،  
شهر  ابن  ١986م(.  )بريوت  الدين  عز  مؤسسة 
عيل  بن  حممد  اهللا  عبد  ايب  الدين  مشري  اشوب، 

)ت.(588#
احليدرية  املطبعة  طالب،   ايب  آل  مناقب   .١6
،ابو امحد  ابن عدي  )النجف االرشف ١956م(. 

عبد اهللا بن عدي اجلرجاين )ت #563(.
١7. الكامل يف ضعفاء الرجال،  دار الفكر 

القاسم  ابو  عساكر،   ابن  )بـــــريوت١985م(.  
عيل بن احلسن )ت .(#57١  

١8 تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر )بريوت ١995 
الدمشقي  كثري  إسامعيلبن  الفدا  أبو  كثري،  ابن  م(. 

)ت.(774#  
الرتاث  احياء  دار   ،١ ط  والنهاية،  البداية   .١9

)بريوت ١988م( .
السرية النبوية،  دار املعرفة )بريوت ١97١م(..٢٠

ابن ماجة،  ابو عبد اهللا حممد بن يزيد )ت .(275#
تاريخ( .٢١ بدون  )بريوت:  الفكر  دار  السنن، 

الكرم  ايب  بن  الدين  الفضل مجال  أبو  منظور،  ابن 
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)ت7١١:# .(
لسان العرب )قم ١4٠5#(. ابن النجار ،حمب .٢٢

الدين ايب عبد اهللا حممد بن حممود )ت .(643#
ذيل تاريخ بغداد،  دار الكتب العلمية )بريوت .٢٣

بن  امللك  عبد  حممد  ابو  هشام،   ابن   .)#١4١7
هشام بن ايوب )ت #8١2(.

السرية النبوية،  مطبعة مكتبة حممد عيل صبيح .٢٤
دينار  بن  ،ثابت  الثاميل  محزة  ابو  ١963م(.  )مرص 

)ت .(١84#
)ايران .٢٥ اهلادي  مطبعة  الكريم،   القرآن  تفسري 

١42٠#(. امحد بن حنبل، امحد بن حممد بن حنبل 
)ت.(#24١

صادر .٢٦ دار  حنبل،  بن  امحد  االمام  مسند   
 ،العسكري االمام  تاريخ(   بدون  )بريوت:  

ابو حممد احلسن بن عيل اهلادي )ت#26٠(.
مهر  مطبعة    ،العسكري االمــام  تفسري   27
بن  حممد  اهللا  عبد  ابو  البخاري،    .)#١4٠9 )قم 

اسامعيل بن ابراهيم )ت #652(.
)بريوت .٢٨ الفكر  دار  البخاري،   صحيح 

١98١م( .
)بريوت  الثقافية  الكتب  املفرد،مؤسسة  االدب 

١986م.(
بكر: .٢٩ )ديار  االسالمية  املكتبة  الكبري،  التاريخ 

بدون تاريخ.(
)بريوت: .٣٠ املعرفة  دار  الصغري،   التاريخ 

١986م(.  الربقي،  امحد بن حممد بن خالد.
)ايران: .٣١ االسالمية  الكتب  دار  املحاسن، 

جابر  بن  حييى  بن  امحد  البالذري،  تاريخ(.  بدون 
)ت:279# .(

املحاسن، دار الكتب االسالمية )ايران: بدون .٣٢
)ت:  جابر  بن  حييى  بن  امحد  البالذري،  تاريخ(. 

.)# 279
انساب االرشاف، مؤسسة االعلمي )بريوت .٣٣

عيسى  بن  حممد  عيسى  ابو  الرتمذي،  م(.   ١974
)ت 279 #(.

احلر .٣٤  .)#  ١4٠3 )بريوت  الفكر  دار  السنن، 
  العاميل، حممد بن احلسن بن عيل بن احلسني

)ت ١١٠4 #(.
انساب االرشاف،  مؤسسة االعلمي )بريوت .٣٥

عيسى  بن  حممد  عيسى  ابو  الرتمذي،  ١974م(. 
)ت.(279#

احلر .٣٦ )بريوت.(١4٠3#  الفكر  دار  السنن،  
بن احلسني بن عيل  بن احلسن  العاميل، حممد 

االحاديث  يف  السنية  اجلواهر  )ت.(١١٠4#  
بدون  )قم  املفيد  مكتبة  ،منشورات  القدسية 
املؤمن،   كتاب  الكويف.  سعيد  بن  احلسني  تاريخ( 
مطبعة مدرسة االمام املهدي )عج( )قم ١4٠4#( 

الدمشقي حممد بن امحد بن نارص )ت.(#87١
اجلليل  االمام  مناقب  يف  املطالب  جواهر   .37
الثقافة )قم  احياء  ،  جممع  ايب طالب  بن  عيل 
ابو عبد اهللا حممد بن امحد بن  الذهبي،    )#١4١5

عثامن )ت.(748#
املعرفة  دار  الرجال،   نقد  ميزان االعتدال يف   .38
الرمحن  عبد  حممد  ابو  الرازي،  )بـريوت١382#( 

بن ايب حاتم)ت #723(.
اجلرح والتعديل،  مطبعة دائرة جملس املعارف .٣٩

الشيخ  ١952م(.  الدكن  اباد  )حيدر  العثامنية 
االميني، عبد احلسني امحد النجفي.
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العريب)بريوت .٤٠ الكتاب  دار  الغدير  كتاب 
يوسف  بن  حممد  الشامي،   الصاحلي  ١977م(  

)ت.(942#
سبل اهلد والرشاد يف سرية خري العباد ،دار .٤١

الكتب العلمية )بريوت ١993م.(الصدوق،  ابو 
جعفر حممد بن عيل بن 45 امليزان يف تفسري القرآن، 
تاريخ(   بدون  )قم:  املدرسني  مجاعة  منشورات 
الفضل بن احلسن)ت.(548# ،ابو عيل  الطربيس 
46. اعالم الور باعالم اهلد، مؤسسة ال البيت 
ابو جعفر  الطربي،  الرتاث)قم .(١4١7#  الحياء 
السادس  القرن  اعالم  القاسم)من  ايب  بن  حممد 

اهلجري.(
النرش .٤٢ مؤسسة  النعمة،  ومتام  الدين  كامل 

طهران)ايران ١99١م(.
مصاقة االخوان،  مكتبة االمام صاحب مطبعة .٤٣

الكاظمية  الزمان يف  الشهداء )ق م(١4٠8#  سيد 
حنيفة  ابو  النعامن،   القايض  ١982م(  )بغداد 
النعامن بن الصفار،  ابو جعفر حممد بن احلسن بن 

حممد املغريب)ت.(#363 فروخ )ت#29٠(.
مؤسسة .٤٤ فضائل  يف   الكرب الدرجات  بصائر 

مطبعة  حممد،   آل  بدون  )قم:   االسالمي  النرش 
اهللا  عبد  ابو  تاريخ)القرطبي،   (طهران  االمحدي 
حممد بن ١4٠4#( الطبأطبائي، حممد حسني. امحد 

االنباري)ت.(#67١
مجاعة .٤٥ منشورات  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

عيل  ابو  الطربيس،  تاريخ(  بدون  )قم:  املدرسني 
الفضل بن احلسن)ت 548 #(.

اعالم الور باعالم اهلد، مؤسسة ال البيت .٤٦
الحياء الرتاث )قم ١4١7 #(. الطربي، ابو جعفر 

السادس  القرن  اعالم  القاسم)من  ايب  بن  حممد 
اهلجري(

بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، مؤسسة النرش .٤٧
االسالمي)قم ١42٠#( الطربي ،ابو جعفر حممد 

بن جرير )ت#3١٠( .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر .٤٨

)بريوت ١995م.(
بريل)ليدن .٤٩ مطبعة  وامللوك،  االمم  تاريخ 

ابو جعفر حممد بن عمرو بن  العقييل،   ١879م(  
موسى )ت.(322هـ 

العلمية)بريوت  الكتب  الكبري،  دار  5٠.الضعفاء 
بن  يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة   )#8١4١

املطهر )ت.(626هـ
املؤمنني امري  مناقب  يف  اليقني  كشف   .5١

االسالمي )قم.(١4٠5هـ
52. العدد القوية لدفع املخأوف اليومية ،43.

53. رشح االخبار يف فضائل االئمة االطهار ،44.
احياء  دار  القرآن،  الحكام  اجلامع   .54
ن  سلام ، ي ز و لقند ا ) ١م 9 8 5 ت و بري ( ث ا لرت ا

بنابراهيم )ت.(١294#
مطبعة  القربى،  لذوي  املوده  ينابيع   .55
اسوه)إيران١4١6#( الكليني، ابو جعفر حممد بن 

يعقوب بن اسحاق )ت 328هـ.(
)طهران  االسالمية  الكتب  دار  الكايف،    .56
١388#(  الكويف،  ابو احلسن امحد بن عبد اهللا بن 

صالح )ت.(#26١
الدار)املدينة  مكتبة  مطبعة  الثقات،   معرفة   .57
املنورة ١985م(  الكويف،  حممد بن سليامن )كان 

حيا سنة.(# 3٠٠



34

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

ايب  بن  عيل  املؤمنني  امري  االمام  مناقب   .58
 )#١4١2 )قم  الرتاث  احياء  جممع    ، طالب 

املازندراين الشيخ حممد صالح 
)ت.(#١٠8١

الكتب .٥٩ دار  ط3،   الكايف،   اصول  رشح 
باقر  ،حممد  املجليس   )#١388 االسالمية)طهران 

)ت.(#١١١١
اخبار االئمة .٦٠ بحار االنوار اجلامعة لدرر  

االطهار مؤسسة الوفاء)بريوت ١983م( املزي، 
مجال الدين ايب احلجاج يوسف )ت: .(# 742

مؤسسة .٦١ الرجال،  اسامء  يف  الكامل  هتذيب 
الرسالة )بريوت ١985م(  مسلم بن احلجاج،  ابو 
احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم )ت:#26١ .(
بدون  )بريوت:  الفكر  دار  مسلم،   صحيح   62
تاريخ( املوفق اخلوارزمي، املوفق بن امحد بن حممد 

املكي )ت.(568#
االسالمي)قم  النرش  مؤسسة  املناقب،    .63
النوري  حسني  احلاج  النوري،   املريزا    )#١١4١

الطربيس )ت.(#١32٠
املسائل  ومستنبط  الوسائل  مستدرك   .64
الحياء الرتاث )بريوت  ،مؤسسة اهل البيت 
١987م(  النووي،  ابو زكريا حمي الدين بن رشف 

)ت.(676#
دار  املهذب،   رشح  يف  املجموع   .65
البحوث  تــاريــخ(   بـــدون  الفكر)بــــريوت: 
املنشوره،  الدكتور حممد صالح جواد: املؤاخاة بني 
املهاجرين واالنصار نظامها اهدافها اثارها،  بحث 
منشور يف جملة مداد االداب كلية االمام االعظم، 

بغداد ،العدد الرابع.



القواعد البنائية للمجتمع اإلسالمي يف 
عصر النبوة ) املؤاخاة منوذجا(

أ.م.د حممود تركي فارس اللهييب 
جامعة بغداد 

كلية الرتبية ابن رشد
قسم التاريخ
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ملخص البحث
تناولت يف هذا البحث موضوع )القواعد البنائية للمجتمع اإلسالمي يف عرص النبوة 
التي  املجتمع اإلسالمي  يقوم عليها  التي  أبرز األسس  انموذجاً(( ووضحت  ))املؤاخاة 
من  املنورة  املدينة  جمتمع  يف    اهللا  رسول  وطبقها  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ثبتها 
التفاضل  أفراده، ومقياس  تربط  التي  والروابط  وإكرامه  اإلنسان  احرتام شخصية  حيث 

بينهم القائم عىل التقو والعلم والعمل الصالح.
وأبرز البحث معامل اإلخوة يف اهللا من خالل تقسيم البحث عىل مخسة مباحث تناولت 
املبحث  ،ويف  التأرخيية  الناحية  من  واألنصار  املهاجرين  بني  املؤاخاة   : األول  املبحث  يف 
حقوق  عىل  الثالث  املبحث  واشتمل  ورشوطها،   اإلسالم  يف  اإلخوة  تناولت   : الثاين 
األخوة اإلسالمية العامة واخلاصة، أما املبحث الرابع فأوضح اآلفات التي ترض باإلخوة 
املبحث  أما  والغيبة،  باأللقاب  والتنابز  والتجسس  الظن  وسوء  السخرية  من  اإلسالمية 
اخلامس فتناولت وسائل تعميق املحبة والتآخي يف املجتمع اإلسالمي. وختمت الدراسة 

بخامتة أوضحت أهم النتائج التي استطاعت الدراسة تسليط الضوء عليها.
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ABSTRACT
In this research I study the founda�ons of the Islamic society ,which 

were referred to in Holy Qur‘an and The Sunnah ,and that the prophet 
Mohammed  (PBUH)used in the Islamic society in Al-maddena  .As 
respec�ng the human persons and the bounds that between individuals 
of the society.

This researchwasdivided intofivechapters ,thefirstaboutbrotherhood 
between Almuhajireen and Alansar .The second studied brotherhood in 
Islam and its condi�ons .The third chapter included the special and public 
rights of the Islamic brotherhood .While the fourth chapter studied the 
diseases that harm the Islamic brotherhood like derision ,spying ,scandal,
and derision of names and families  .The fi�h included facili�es of 
strengthen the love and brotherhood .In the end there was a conclusion 
included the results of the study.
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املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم النبيني وعىل آله الطيبني الطاهرين 

وعىل صحبه الغر امليامني ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين، وبعد:
بام  اإلنسانية  أحتف  إذ  الدين،  هلذا  التطبيقية  العملية  الصورة  هو    اهللا  رسول  فإن 
وضع من أسس الدعوة وقواعد البناء التي كان هلا الدور األكرب يف توجيه النوع البرشي 
العامل  يشبه  ال  جديداً  مرشقاً  عاملاً  خلقت  التي  وازدهاره،  وهنضته  وإرشاده،  وإصالحه 
القديم يف يشء.  وهو هبذا كان القدوة الطيبة،  واألسوة احلسنة ،والينبوع الصايف، والدليل 
اهلادي واملثل األعىل والكامل البرشي التي رسمت املنهج الصحيح اآلمن يف دعوة الناس، 
وهداية البرشية، وإخراجهم من الظلامت إىل النور ،ومن الشقاء إىل السعادة. ولقد كان أئمة 
األمة يدركون ما لسرية الرسول  من آثار حسنة يف تربية النيشء، وتنشئة جيل صالح 
حلمل الرسالة، فقد كانوا يتدارسون هذه السرية وأعطاها حقها من النظر والفكر والعمل.
نعلم مغازي رسول اهللا : ))كنا  العابدين عيل بن احلسني  يقول اإلمام زين 

ورساياه، كام نعلم السورة من القرآن(()١).
أَ اهللا تعاىل لرسوله  املناخ املالئم الزدهار دعوته، واستقر به املقام يف املدينة،  وملا هيَّ
،وصلوا  الطعام  وأطعموا  السالم،  أفشوا  الناس،  أهيا  ))يا  قوله:  به  ثَ  حتدَّ ما  أول  كان 

األرحام((... )2).
وإن املدينة آنذاك كانت بحاجة إىل إشاعة احلب والسالم والتعاون بني أهلها يف إطار 
أصحابه،   وشؤون  شؤونه  يرتب    اهللا  رسول  أخذ  ثم  تعاىل)3).  اهللا  وعبادة   التقو
وينشئ املجتمع املثايل الفاضل عىل قواعد احلب والعدل واملساواة ،والتكامل والتعاون،  
والتضحية واإليثار،  وهي املبادئ التي وضعها اإلسالم للمجتمع الصالح، ليعيش الناس 

يف كل زمان ومكان أخوة متعاونني، يسودهم الوئام ويظللهم األمن والسالم)4).
ونعمة اإلخاء هذه منحة ربانية،  أنعم هبا اهللا عىل عباده،  ليستشعروا النقلة اهلائلة التي 
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نقلهم إليها، إذ جعلهم إخوة متحابني ومتآلفني، بعد أن كانوا أعداء متباغضني متنافرين.

اناً﴾)5). وَ تهِ إخْ مَ مْ بنِعْ تُ بَحْ أَصْ مْ فَ وبكُ لُ َ قُ لَّفَ بَنيْ أَ اءً فَ دَ مْ أَعْ تُ نْ مْ إذْ كُ يْكُ لَ ِ عَ ةَ اهللاَّ مَ وا نعْ رُ كُ اذْ ﴿وَ
إنه بحق إنجاز حضاري برشي رائع أن يتحول العرب من قبائل متنافرة متباغضة يف 
أيام مشهورة يف تارخيهم، إىل جمتمع متآخ متحاب متامسك. ويف احلقيقة ،ما راينا أو سمعنا 
التي  املؤاخاة  التاريخ كله- أعجب وال أمجل وال أصدق من تلك  امتداد  قرأنا -عىل  أو 
املهاجرين واألنصار وهم أعراق شتى  املؤمنني من  القوم  اولئك   بني  النبي  أجراها 

وقبائل متنوعة وأصول متفرقة.
رابطة  عىل  تقم  ومل  قلب،   مع  قلب  وتصافح  بروح،   روح  امتزاج  مؤاخاهتم  كانت 
باهللا  اإليامن  إنه  دنيوية،  مصالح  عىل  وال  والصهر،  القربى  وشيجة  عىل  وال  النسب، 
ورسوله، وهو أعىل أنواع االرتباط وأرقاه. وقد ظلت هلذه اإلخوة أثرها يف نفوس املؤمنني 
حتى آخر حياهتم، فقد أرسل عمر بن اخلطاب إىل بالل ذوكان مقيامً يف الشام جماهداً يسأله: 
إىل من جتعل ديوانك يا بالل؟ قال: مع أيب روحية، ال أفارقه ابداً، لألخوة التي كان رسول 

اهللا  عقدها بيني وبينه)6).
ها مد ال تبلغه الروابط اإلنسانية مهام بلغت يف وثوقها  إهنا أخوة تبلغ يف قوهتا وسموّ

ومتانتها، وسمو مقاصدها.
املباحث  عرب  ومناقشتها  اآلتية  النقاط  توضيح  يف  املوضوع  هذا  يف  حديثنا  وسيقترص 

اخلمسة:
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار..١
اإلخوة ورشوطها..٢
حقوق األخوة..٣
اآلفات التي ترض باألخوة..٤
وسائل تعميق املحبة والتآخي..٥
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ثم جاءت اخلامتة فتضمنت خالصة املوضوع وأهم النتائج التي توصلت إليها.
املجتمع، وكان حبهم مستنداً إىل حب اهللا  أفراد  أقول لو حتققت اإلخوة بني  وأخرياً 
عز وجل الستقام أمر الناس، ونعموا باحلياة السعيدة، وصفت نفوسهم من احلقد والغلِّ 
واحلسد والسخرية واللمز والتنابز باأللقاب، وساد السالم بينهم، وانطفأت نار احلروب 

التي يوقدها الظلم وما ينتج عنه من الكراهية.
واألخوة اإليامنية الصادقة حني يتشبع هبا املجتمع أو األمة، فإهنا حتدث انقالباً اجتامعياً 

عميق األثر، بعيد املد يف آثاره ونتائجه.
فقت إىل جتلية احلق املنري لذوي البصائر احليّة، وما  أسال املوىل جل جالله أن أكون قد وُ

أحوجنا يف هذه األيام إىل املودة واإلخاء واإليثار.
وأسأله تعاىل أن يؤيت البرشية رشدها، وأن يزرع الود يف قلوهبم، وأن يستقيم برمحته 

التي وسعت كل يشء، واهللا يتوالنا مجيعاً برعايته وتوفيقه.
املبحث األول املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار من الناحية التأرخيية

كان الرسول الكريم  يدرك كل اإلدراك أن اإلسالم كل متكامل ال يقبل التجزئة، 
بني  بني  عدل  ميزان  ليكون  سواه  دون  يصلح  الذي  هو  اهللا،  منهج  اإلسالمي  الرشع  وأن 
البرش، فهو الذي حيقق العصمة من التناقض والتطرف، والرباءة من التحيز واهلو، والتحرر 
من التمزق والضياع)7). وااللتزام هبذا املنهج الرباين ال يتم تلقائياً، وإنام البد من نظام جيمع 
أتباعه يف جمتمع كيل متكامل، ينطلق يف حركة قصدية هادفة، إجيابية هادية، تؤمن للناس احلياة 

املباركة بكل معانيها ومقوماهتا ووقائعها، بام حيرر اإلنسان، وحيقق إنسانيته العليا)8).
االجتامعي  بالتنظيم  اهتاممه  التنظيم،  جمال  يف    الرسول  أولويات  يف  كان  لذلك 
بني  والتعاون  االجتامعي  الرتابط  ليتحقق  املدينة،  يف  الناشئة  اإلسالمية  الدولة  داخل 
املسلمني، فقام باملؤاخاة بني أصحابه املهاجرين واألنصار)9(، ليذهب عنهم وحشة الغربة 
إليه)١٠) أملح  ما  وهذا  ببعض.  بعضهم  أزر  ويشد  والعشرية  األهل  مفارقة  من  ويؤنسهم 
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بقوله خماطباً األنصار: ))إن إخوانكم قد تركوا األموال واألوالد وخرجوا إليكم(( )١٠).
األنصار  وبني  جانب،   من  املهاجرين  بني  إهنا  للمؤاخاة،   العريض  اخلط  كان  ولئن 
املهاجرين بعضهم مع  من جانب آخر، فإن هذا مل يمنع أن تكون بعض هذه األخوة بني 
بعضهم اآلخر، وقد ذكرت بعض املصادر عن وجود مؤاخاة كانت يف مكة بني املهاجرين، 
احلق  عىل  اهلجرة  قبل  مكة  يف  املسلمني  بني  آخى    النبي» أن  إىل  البالذري  أشار  فقد 
واملواساة، فآخى بني محزة وزيد بن حارثة، وبني أيب بكر وعمر، وبني عثامن بن عفان وعبد 
الرمحن بن عوف، وبني الزبري بن العوام وعبد اهللا بن مسعود، وبني عبيدة بن احلارث وبالل 
احلبيش، وبني مصعب بن عمري وسعد بن أيب وقاص، وبني أيب عبيدة بن اجلراح وسامل موىل 
 وبني  أيب حذيفة، وبني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد اهللا، وبينه 
سيدنا عيل بن أيب طالب »)١١). وقد أخرج احلاكم)١2)عن ابن عمر قوله: «آخى رسول 

اهللا  بني أيب بكر وعمر، وبني طلحة والزبري، وبني عبد الرمحن بن عوف وعثامن.»
وعىل الرغم من ميل بعض املؤرخني بعدم وقوع املؤاخاة بمكة)١3) إال أن ذلك ال يعني 
عدم صحة وقوعها باألساس، ذلك أن الغاية من تعيني هذه اإلخوة هو حتديد املسؤولية 
يف املواساة والنرصة والرفادة، وواضح أن بعض املهاجرين كان أحسن حاالً من الناحية 

املادية من بعضهم اآلخر.
وتتفق املصادر)١4) عىل أن الرسول  حينام اراد املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، قال 
هلم ))تآخوا يف اهللا أخوين أخوين((. وقد ذكرت املصادر)١5)أيضاً أن هناك وثيقة هي التي 
أقامت هذا البناء بني املهاجرين واألنصار جاء فيها: ))بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب 
من حممد النبي بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ،ومن تبعهم فلحق هبم، وجاهد 
يتعاقلون)١6) ربعتهم  عىل  قريش  من  املهاجرون  الناس،  دون  من  واحدة  أمة  إنام  معهم، 
بينهم، وهم يفدون عانيهم)١7) باملعروف والقسط بني املؤمنني. وبنو عوف عىل ربعتهم)١8)

يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني 
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وبنو النجار وبنو احلارث وبنو ساعدة وبنو اجلشم وبنو عمرو بن عوف وبنو النبيت وبنو 
األوس عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف 
)١9) بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداءٍ  والقسط بني املؤمنني. وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحاً
أو عقل. وأال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه، وإن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم أو 
ابتغى دسيعة)2٠) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بني املؤمنني، وإن أيدهيم عليه مجيعاً، ولو 
كان ولد أحدهم، وال يقتل مؤمن مؤمناً يف كافر، وال ينرص كافراً عىل مؤمن، وإن ذمة اهللا 
واحدة جيري عليهم أدناهم، وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من 
هيود فإن له النرص واألسوة، غري مظلومني وال متنارص عليهم. وإن سلم املؤمنني واحدة، 
ال يسامل مؤمن يف قتال يف سبيل اهللا إال عىل سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا 
يعقب بعضها بعضاً، وإن املؤمنني يبيء بعضهم عىل بعض بام نال دماءهم يف سبيل اهللا، 
 ، وإن املؤمنني املتقني عىل أحسن هد وأقومه، وإنه ال جيري مرشك ماالً لقريش وال نفساً
وال حيول دونه عىل مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمناً قتالً عن بينة فإنه قود به إال أن يرىض ويلّ 
املقتول، وإن املؤمنني عليه كافة، وال حيل مل إال قيام عليه، وإنه ال حيل ملؤمن أقر بام يف هذه 
الصحيفة وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينرص حمدثاً وال يؤويه، وإنه من نرصه أو آواه فإن 
عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة ،وال يؤخذ منه رصف وال عدل، وإنكم مهام اختلفتم فيه 

. )2١( من يشء فإن مرده إىل اهللا عز وجل وإىل حممد
 وكان ذلك يف السنة االوىل من اهلجرة، بعد مخسة أشهر أو ثامنية من قدوم النبي

املدينة)22)، إذ آخى رسول اهللا  بني املهاجرين واألنصار يف دار أنس بن مالك وكانوا 
تسعني رجالً نصفهم من املهاجرين ونصفهم اآلخر من االنصار ،ويقال: كانوا مائة: مخسون 
من املهاجرين ومخسون من األنصار. آخى بينهم عىل احلق واملواساة والتآرص، يتوارثون 
املؤاخني  عدد  زاد  ثم  آخاهم،  من  أول  العدد  وهذا  األرحام)23).  ذوي  دون  املوت  بعد 
بحسب من يأيت اىل املدينة مهاجراً وكانوا يتوارثون هبذه اإلخوة دون القرابة اىل حني وقعة 
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مْ  نْكُ لَئكَ مِ وْ أُ مْ فَ كُ عَ وا مَ دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ هَ دُ وَ وا مِنْ بَعْ نُ ينَ آمَ الَّذِ بدر)24) وانزل اهللا تعاىل: ﴿وَ
﴾)25). فنسخت  لِيمٌ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ َ بكُ ِ إنَّ اهللاَّ تَابِ اهللاَّ ضٍ يفِ كِ ىلَ ببَعْ مْ أَوْ هُ ضُ امِ بَعْ حَ رْ وا األَ لُ وْ أُ وَ
هذه اآلية ما كان قبلها ،فصار التوارث بالقرابة والرحم وليس بعقد املؤاخاة واستمر األمر 
عىل هذا)26)، «ورجع كل إنسان اىل نسبه وورثه ذوو رمحه»)27) وأصبح املؤمنون إخوة)28). 
وإىل هذا يشري النووي )ت 676هـ( بقوله: «ما يتعلق باإلرث فيستحب فيه املخالفة عند 
مجاهري العلامء، وأما املؤاخاة يف اإلسالم واملحالفة عىل طاعة اهللا تعاىل والتنارص يف الدين 

والتعاون والرب والتقو وإقامة احلق فباقٍ ال ينسخ»)29).
يف  اإلسالمية  الدعوة  هبا  مرت  طارئة  ظروف  ملعاجلة  كان  التوارث  أن  يف  شك  وال 
يكون  أن  املنتظر  ومن  املشكلة،  هذه  عىل  للتغلب  رسيعاً  إدارياً  إجراءً  هذا  فكان  املدينة، 
بدر  فيها)3٠). وأصابوا من غنائم  الرزق  املدينة وتعرفوا إىل سبل  ألفوا جو  املهاجرين قد 
)2 هـ( ما سد حاجتهم، فرجع التوارث إىل وضعه الطبيعي املنسجم مع الفطرة البرشية 

والقائم عىل أساس الرحم والقرابة)3١).
ويبدو إن الرسول  قصد من وراء ذلك، حني جعل األخ يف اهللا مقدماً عىل القرابة 
التنبيه عىل أمهية أمر املؤاخاة وعظمه ملا سيرتتب عليها من أمور عظيمة يف  يف املواريث، 
طريق  فعن  فيه)32(،  مكان  القبلية  للعصبية  ليس  اسالمي  جمتمع  وقيام  االسالم  صالح 
بني  واللون  النسب  فوارق  واسقاط  واملواساة  املساواة  عىل  تقوم  عالقات  اقامة  املؤاخاة 
 املهاجرين واالنصار ،واحالل رابطة العقيدة بدالً من رابطة الدم. لقد جعل الرسول
هذه االخوة عقداً نافذاً ال لفظاً فارغاً، وعمالً يرتبط بالدماء واألموال)33)، ال حتية تثرثر 
هبا األلسنة، وال يقوم هلا أثر، فقد طابت نفوس االنصار بام سيبذلونه إلخواهنم املهاجرين 
من عون فقد آثروهم عىل انفسهم ،وانزلوهم يف بيوهتم، وقاسموهم امواهلم، وهذا منتهى 
نْ  ونَ مَ ِبُّ مْ حيُ لِهِ بْ نَ مِن قَ ِيمَٰ ٱإلْ ارَ وَ و ٱلدَّ ءُ بَوَّ ينَ تَ ٱلَّذِ االيثار لذلك مدحهم اهللا تعاىل بقوله: ﴿وَ
ِمْ  انَ هبِ لَوْ كَ مْ وَ هِ سِ ٓ أَنفُ ٰ ىلَ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ واْ وَ وتُ َّآ أُ ةً ممِّ اجَ مْ حَ هِ ورِ دُ ونَ ىفِ صُ ِدُ الَ جيَ مْ وَ يْهِ رَ إِلَ اجَ هَ
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﴾)34). فقد رو البخاري)35)بعضاً  ونَ لِحُ ُفْ مُ ٱملْ ٓئِكَ هُ لَٰ وْ أُ ۦ فَ هِ سِ حَّ نَفْ ن يُوقَ شُ مَ ةٌ ۚ وَ اصَ صَ خَ
من مآثر االنصار يف جمال املؤاخاة فقد جاء: «... آخى رسول اهللا  بني عبد الرمحن بن 
 ، عوف، وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرمحن: قد علمت االنصار اين من اكثرها ماالً
فسأقسم مايل بيني وبينك نصفني، ويل امرأتان، فانظر اعجبهام اليك فسمها يل اطلقها ،فاذا 
انقضت عدهتا فتزوجها، قال عبد الرمحن: بارك اهللا لك يف اهلك ومالك، اين سوقكم؟ 
فدلوه عىل سوق بني قينقاع فام انقلب اال ومعه فضل من أقـط وسمن، ثم تابع الغدوة ثم 
امرأة من االنصار،  قال: تزوجت  : مهيم)36)؟  النبي  فقال  اثر صفرة،  يوماً وبه  جاء 

فقال: ما سقت فيها قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب، فقال: أومل ولو بشاة.»
قالوا  االنصار  «إن   : أيضاً البخاري)37)   رو فقد  عالياً  حداً  االنصار  كرم  بلغ  وقد 
لرسول اهللا  اقسم بيننا وبينهم -أي املهاجرين- النخل فقال : ال. فقال االنصار 
فقالوا:  التمر.  يف  وترشكونا  والعمل-  -السقي  املؤونة  تكفونا  املهاجرين:  إلخواهنم 

سمعنا واطعنا».
وقد أثرت هذه املعاملة الكريمة يف نفوس املهاجرين التي ما انفكت السنتهم عن ذكر 
يا  املهاجرون:  «قال  قال:  انس  فعن  الدعاء.  وخالص  الثناء  ببالغ  عليهم  االنصار  فضل 
رسول اهللا: ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، فواسونا احسن مواساة يف قليل، وال احسن 
بدالً يف كثري لقد كفونا املؤنة، وارشكونا يف املهنأ لقد خشينا ان يذهبوا باألجر كله، فقال 
الرسول : اال، ما اثنيتم عليه، ودعوتم اهللا مل»)38).وقبل ان ننهي الكالم عن املؤاخاة 
الوضع  املؤاخاة هو  الغرض من  الذي عدَّ  املسترشقني)39)  احد  لرأي  التعرض  بد من  ال 

االقتصادي الذي يعاين منه املهاجرون الذين تركوا ديارهم وامواهلم.
والذي يبدو لنا ونرجحه يف الوقت نفسه، إن الرسول  مل يكن بحاجة اىل وجود من 
يلتزم بمصالح اصحابه من املهاجرين، ألنه سبق أن أكد عىل تلك الناحية يف بيعة العقبة 
الثانية وجعل االلتزام بمصالح املهاجرين رشطاً لصحة البيعة اذ جاء يف قوله: ))... وعىل 
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منه  متنعون  ما  ،ومتنعوين  اليكم  قدمت  اذا  تنرصوين  أن  وعىل  واليرس...  العرس  يف  النفقة 
انفسكم وازواجكم وابنائكم ولكم اجلنة(()4٠(.

فلو كان الغرض من املؤاخاة اقتصادياً ،ملا وجدنا ان كثرياً من الصحابة مل يدخلوا يف 
 املؤاخاة مع اهنم كانوا فقراء ومن السابقني يف اإلسالم ،مثل انسبة موىل رسول اهللا

.(4١(وصالح بن عدي شقران غالم رسول اهللا  وايب كبشة موىل رسول اهللا
آخى  ذلك  ومع  الفقر،  شديدي  كانوا  االنصار  من  عدداً  فان  ذلك  عىل  زيادة 
الرسول  بينهم وبني املهاجرين ومنهم سعد بن حنيف االويس وأبو دجانة سامك 

بن خرشة اخلزرجي)42).
املبحث الثاين مكانة اإلخوة يف اإلسالم )القرآن الكريم والسنة النبوية(

كل بناء البد وأن يقوم عىل أساس وإال فرسعان ما ينقض وينهار، أو يتصدع ويتشقق، 
وخري البناء وأمجله وأكمله ما كان قائامً عىل أسس قوية، وقاعدة صلبة متينة، وأعمدة وجدر 
مسلحة)43).  وإن بناء الدول واألنظمة يتطلب مثل هذه األساسات الصلبة، إال إن طبيعة 
وبنية هذه القواعد ختتلف عن طبيعة وبنية قواعد البناء احلقيقية. وإن أي بناء اجتامعي ال 

يمكن أن ينهض ويقوم عىل أسس متينة بغري ))التآخي(( املبني عىل واحد اإليامن)44(.
هذه اإلخوة تنبثق من التقو واإلسالم وهي ركيزة أساسها االعتصام بحبل اهللا، أي 
عهده ومنهجه ودينه. وليست جمرد جتمع عىل راي وعىل هدث آخر وال بواسطة حبل آخر 

وا﴾)45).  قُ رَّ فَ ال تَ ِيعاً وَ ِ مجَ بْلِ اهللاَّ وا بحَ مُ تَصِ اعْ من حبال اجلاهلية الكثرية: ﴿وَ
هكذا قامت اجلامعة األوىل املسلمة يف املدينة عىل ركيزتني: أوهلام: اإليامن باهللا ،ذلك 
واليقظة  ومراقبته  وتقواه  الضامئر  يف  صفاته  ومتثل  سبحانه  معرفته  من  املنبثق  اإليامن 
احلب  احلب،  عىل  وثانيهم:  األحوال.  من  الندرة  يف  إال  معهود  غري  حد  إىل  واحلساسية 
الفياض الرائق والود العذب اجلميل والتكافل اجلاد العميق)46). فاإلخوة يف الدين ال تنشأ 
من التكليف، بل من التعريف، ورباط الدين جيمع بني املؤمنني كام جيمع نور الشمس بني 
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املبرصين، والذي يؤمن باهللا وحيبه حب املخلصني حيب من أجل اهللا مجيع املؤمنني)47).
هلذا كان األساس األول الذي اعتمده رسول اهللا  يف بناء جمتمعه – بعد تأسيس 
العقيدة– هو التآخي الذي عقده بني املهاجرين واألنصار كام ذكرنا يف املبحث األول، تلك 
مودة وإخاء وتضحية  العقيدة من  اإلخوان يف  بني  قام  ملا  رائعاً  مثالً  كانت  التي  املؤاخاة 

وإيثار، فكان جمتمعاً متامسكاً ال خلل فيه وال اضطراب.
مستلزمات  من  طبيعي  أمر  أهنا  عىل  املؤمنني  بني  اإلخوة  الكريم  القرآن  ذكر  ولذلك 

اإليامن، وأهنا من أسباب الرابطة بني الناس وتأليف القلوب.
١. .(48(﴾ ونَ ُ محَ رْ مْ تُ كُ لَّ َ لَعَ وا اهللاَّ قُ اتَّ مْ وَ يْكُ وَ َ أَخَ وا بَنيْ لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إخْ مِ قال تعاىل: ﴿إنَّامَ املُؤْ

يقول  املؤمنني.  بني  اإليامن  صنو  اإلخاء  وتعاىل  تبارك  اهللا  جيعل  الكريمة  اآلية  هذه  ففي 
﴾: «أي يف الدين واحلرمة ال يف  ةٌ وَ نُونَ إخْ مِ القرطبي يف تفسري هذه اآلية الكريمة ﴿إنَّامَ املُؤْ
النسب، وهلذا قيل: إخوة الدين أثبت من إخوة النسب، فإن إخوة النسب تنقطع بمخالفة 
الدين، وإخوة الدين ال تنقطع بمخالفة النسب )49). ألن الذي عقد هذه اإلخوة هو اهللا، 

وما عقد اهللا تعاىل ال حتله يد برش وإن بلغت من القوة والعتو مبلغاً»)5٠). 
لَوْ .٢ هُ وَ ولَ سُ رَ َ وَ ادَّ اهللاَّ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ خِ مِ اآلْ يَوْ الْ ِ وَ نُونَ بِاهللاَّ مِ ؤْ ا يُ مً وْ ِدُ قَ قال تعاىل: ﴿الَّ جتَ

م  هُ يَّدَ أَ نَ وَ ِيامَ ِمُ اإلْ وهبِ لُ تَبَ يفِ قُ ئِكَ كَ ولَٰ أُ مْ ۚ  ُ هتَ ريَ شِ مْ أَوْ عَ ُ اهنَ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ بْنَاءَ مْ أَوْ أَ هُ انُوا آبَاءَ كَ
وا  ضُ رَ مْ وَ نْهُ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ ا ۚ رَ ينَ فِيهَ الِدِ ارُ خَ َ هنْ َ ا األْ تِهَ ْ رِي مِن حتَ ْ نَّاتٍ جتَ مْ جَ هُ لُ خِ دْ يُ نْهُ ۖ وَ وحٍ مِّ بِرُ

.(5١(﴾ ونَ لِحُ ُفْ مُ املْ ِ هُ بَ اهللاَّ زْ ِ ۚ أَالَ إِنَّ حِ بُ اهللاَّ زْ ئِكَ حِ ولَٰ نْهُ ۚ أُ عَ
انقالباً  حتدث  فإهنا  أمة،  أو  جمتمع  أو  أرسة  هبا  تتشبع  حني  الصادقة  اإليامنية  اإلخوة 
نَّ اهللا تعاىل عىل  اجتامعياً عميق األثر، عظيم اخلطر، بعيد املد يف آثاره ونتائجه. ولذلك مَ
وقدم  خملصني،  مؤمنني  جعلهم  بأن  عليهم  نَّ  مَ كام  متحابني  إخواناً  جعلهم  بأن  املؤمنني 
فضل  عن  تقل  ال  وإهنا  إلخوة،  فضال  لتعظيم  باإليامن،  التفضل  عىل  باإلخوة  التفضل 

اإليامن إال بمقدار ما يقل الفرع عن األصل ،مع رشط ارتباط كل منهام باآلخر)52).
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مْ .٣ تُ نْ مْ إذْ كُ يْكُ لَ ِ عَ ةَ اهللاَّ مَ وا نعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ ال تَ ِيعاً وَ ِ مجَ بْلِ اهللاَّ وا بحَ مُ تَصِ اعْ قال تعاىل: ﴿وَ
اناً﴾)53). هذه اإلخوة املعتصمة بحبل اهللا،  وَ تهِ إخْ مَ مْ بنِعْ تُ بَحْ أَصْ مْ فَ وبكُ لُ َ قُ لَّفَ بَنيْ أَ اءً فَ دَ أَعْ
يمتن اهللا هبا عىل اجلامعة املسلمة األوىل، وهي نعمة هيبها اهللا ملن حيبهم من عباده دائامً، وهو 

هنا يذكرهم كيف كانوا يف اجلاهلية أعداء.
وما كان قوم أشد عداوة من األوس واخلزرج يف املدينة، ومها احليان العربيان يف يثرب 
جياورمها اليهود الذي كانوا يؤججون هذه العداوات وينفخون يف نارها، حتى تأكل روابط 
احليني مجيعاً، ومن ثم جيد اليهود جماهلم الفاسد الذي ال يعملون إال فيه، وال يعيشون إال 
معه، فألف اهللا بني قلوب احليني باإلسالم الذي وحد هذه القلوب املتنافرة، ومدَّ هلم حبل 
القلوب  جيمع  أن  يمكن  وال  إخواناً.  بنعمته  فأصبحوا  اجلميع،  به  اعتصم  الذي  اإلخاء 
واإلطامع  القبلية  والثارات  التارخيية،   األحقاد  جانبها  إىل  وتتضاءل  اهللا،   يف  اإلخوة  إال 

الشخصية واآلفات العنرصية .
ونَا .٤ بَقُ ينَ سَ ا الَّذِ اننَ وَ إلِخْ نَا وَ رْ لَ فِ ا اغْ نَ بَّ ولُونَ رَ مْ يَقُ هِ دِ وا مِنْ بَعْ اءُ ينَ جَ الَّذِ قال تعاىل: ﴿وَ

﴾)54). هذه الصورة  يمٌ حِ وفٌ رَ ءُ رَ إنَّكَ  ا  نَ بَّ رَ وا  نُ آمَ ينَ  ذِ للَّ الًّ  وبِنَا غِ لُ قُ لْ يفِ  عَ ْ ال جتَ نِ وَ باِإلِيامَ
اجلميلة الواعية أبرزت أهم مالمح التابعني كام تربز أخص خصائص األمة املسلمة عىل 
اإلطالق من مجيع األوطان واألزمان .هؤالء الذين جييئون بعد املهاجرين واألنصار ومل 

يكونوا قد جاءوا عند نزول اآلية يف املدينة إنام كانوا قد جاءوا يف علم اهللا تعاىل.
ويف احلقيقة القائمة يف هذا العلم املطلق من حدود الزمان واملكان،  سمة نفوسهم، اهنا 
تتوجه إىل رهبا يف طلب املغفرة ال لذاهتا ولكن لسلفها الذين سبقوا باإليامن ،ويف طلب 
براءة القلب من الذين آمنوا عل وجه اإلطالق ممن يربطهم معهم رباط اإليامن مع الشعور 

برأفة اهللا ورمحته ودعائه هبذه الرمحة وتلك الرأفة )55).
يفِ .٥ مْ  انُكُ وَ إخْ فَ مْ  هُ آبَاءَ وا  مُ لَ تَعْ  ْ ملَ إنْ  فَ  ِ اهللاَّ نْدَ  عِ طُ  سَ أَقْ وَ  هُ مْ  مْ آلبَائهِ وهُ عُ تعاىل: ﴿ادْ قال 

حمددة،  التزامات  عليها  ترتتب  ال  شعورية  أدبية  عالقة  اإلخوة    .(56(﴾ مْ اليِكُ وَ مَ وَ ينِ  الدِّ
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كالتزام التوارث والتكافل يف دفع الديات، وهي التزامات النسب بالدم التي كانت تلتزم 
كذلك بالتبني، وذلك كيال يرتك األدعياء بغري رابطة يف اجلامعة بعد إللغاء رابطة التبني)57).
وأما مكانة اإلخوة يف السنة النبوية الرشيفة، فقد وردت أحاديث كثرية تبني وتوضح 
اهللا  يف  احلب  أساس  عىل  املسلم  املجتمع  تركيب  وتصحح  اإلسالم،  يف  اإلخوة  مكانة 
واحدة،  وذمة  واحداً،  وعمالً  واحدة،  وكلمة  واحدة،  يداً  املجتمع  هذا  من  جعل  وهللا 
وسلوكه  وتربيته  حياته  ووسائل  سياسته  يف  واحداً  ونظاماً  واحداً،  وفكراً  واحداً،  ودماً 
ويسعى  سواهم  من  عىل  يد  وهم  دماؤهم،  تتكافأ  ))املسلمون   : فقال  وأخالقياته، 

بذمتهم أدناهم(()58).
مكارم  عىل  واحلث  النفوس  وتزيكة  والرتبية  بالتعليم  يتعهدهم    النبي  وكان 
 األخالق، ويؤدهبم بآداب الود واإلخاء واملجد والرشف والعبادة والطاعة. فيقول

عندما سأله رجل: أي اإلسالم خري يا رسول اهللا؟ قال: ))تطعم الطعام، وتقرئ السالم 
عىل من عرفت ومن مل تعرف(( )59). 

اإليامن   عر ))أوثق  فقال:  اإليامن   ر عُ أوثق  من  اهللا  يف  احلب    النبي  عد  وقد 
 املواالة يف اهللا، واملعاداة يف اهللا، واحلب يف اهللا، والبغض يف اهللا(( )6٠). وقد عد النبي

احلب يف اهللا من األسباب التي جيد هبا املؤمن حالوة اإليامن فقال: 
ما  إليه  أحب  ورسوله  اهللا  يكون  أن  اإليامن:  حالوة  هبن  وجد  فيه  كنَّ  من  ))ثالث 
سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كام 

يكره أن يقذف يف النار(( )6١).
وملا وصل النبي  املدينة قال: ))يا أهيا الناس،  أفشوا السالم،  وأطعموا الطعام، 

وا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم(( )62).  وصلوا األرحام، وصلّ
وعد الرسول  حمبة اخلري لكل مسلم أمر واجب والزم لصدق اإليامن، فيقول: 

كرجل  ))املؤمنون   : وقوله  بعضاً(()63).  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  ))املؤمن 



49

سلسلة كتاب العميد(١١)

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله(( )64).
باقي  لصالح  فيه  عضو  كل  يعمل  الواحد،  باجلسد  املؤمنني    النبي  شبّه  وكذلك 
املؤمنني  ))مثل  فقال:  منها،  عضو  بأي  يلم  امل  بسبب  األعضاء  مجيع  ويسهر  األعضاء، 
يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثلُ اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى(( )65).
التي  اإليامن  ركائز  من  فهي  وعظمها  فضلها  عىل  اهللا  يف  اإلخوة  أن  نالحظ  وهكذا 
خ رسول اهللا  قيم احلب واإلخاء بني الناس  ينبغي لكل مسلم أن يعنى هبا. وهكذا رسّ
،  فرغبهم يف احلب واإلخاء وثواهبام،  ورهبهم من التباغض والشقاق وعواقبهام يف  عملياً
الناس، حتى أصبح   يف حتقيق اإلخوة واحلب بني  النبي  الدنيا واآلخرة. وقد نجح 

الناس يف عهده كاجلسد الواحد أو الرجل الواحد.
املبحث الثالث حقوق األخوة

الرتابط  حفظ  يف  أثره  له  وكالمها  واجبات،  وعليها  حقوق  الدين  أو  اهللا  يف  لإلخوة 
األخوي، وتقوية الصالت بني األخوة، وجعل احلياة يف رحاب اإلسالم حياة آمنة مطمئنة 
وتنقسم عىل قسمني  مسلامً،  بعده  للمسلم  املسلم  توجب عىل  احلقوق  ومتامسكة. وهذه 

مها: )١( احلقوق العامة. )2( احلقوق اخلاصة.
: احلقوق العامة أوالً

١( حب اخلري لكل أخ
حمبة اخلري لكل مسلم أمر واجب يف اإلسالم،  والزم لصدق اإليامن،  وأثر للعقيدة 
بّ ألخيه ما  السليمة النقية، ولذلك قال :))والذي نفيس بيده ال يؤمن عبد حتى حيُ

ه(( )66). ب لنفِسِ حيُ
ومعنى احلديث عىل هذا هو: ال يكمل إيامن عبد حتى حيب ألخيه يف اخلري كام حيب 
حب  بني  واضح  والفرق  هبا)67).  مرصحاً  جاءت  )اخلري(  وكلمة  اخلري،  ذلك  من  لنفسه 
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املؤمن لذات أخيه املؤمن لوجه اهللا تعاىل، وهذه منزلة عالية، ودرجة سامية عند اهللا تعاىل، 
وبني حب املؤمن اخلري ألخيه املؤمن وهذه درجة أقل.

ومن عالمات األخوة أن حتب ألخيك النفع وأن تفرح لوصوله إليه، كام تبتهج بالنفع 
يصل إليك أنت، فإنه يف حتقيق هذا النفع قد تقربت إىل اهللا بأزكى الطاعات وأجزهلا مثوبة، 
وقد قال رسول اهللا : ))أحب الناس إىل اهللا تعاىل أنفعهم للناس ،وأحب األعامل إىل 
اهللا عز وجل رسور تدخله عىل مسلم، أو تكشف عنه كربة أو تقيض عنه كربة أو تقيض 
عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولئن أميش مع أخ يف حاجة أحب ايلَّ من أن أعتكف يف هذا 
املسجد شهراً ،ومن كف غضبه سرت اهللا عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضه أمضاه، 
مأل اهللا قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه يف حاجة حتى تتهيأ له أثبت اهللا قدمه 

يوم تزول األقدام(( )68).
2( النهي عن احلسد والتباغض والتدابر

الرسول  ال يقترص عىل تأكيد معنى األخوة يف اإلسالم، بل حييطها بأوامر ونواه 
،وال  تناجشوا  وال  حتاسدوا،  ))ال  فقال:  املسلمني،  بني  ملموسة  واقعة  حقيقة  جتعلها 
املسلم  أخواناً  اهللا  عباد  بيع بعض، وكونوا  بعضكم عىل  يبع  تدابروا، وال  تباغضوا، وال 
إىل صدره ثالث  ويشري   – التقو ههنا  يكذبه، وال حيقره،  يظلمه، وال  املسلم، ال  أخو 
مرات – بحسب أمرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام:  دمهُ 
عظيمة،  فوائد  ،هلا  شاملة  كثرية  أحكام  عىل  اشتمل  احلديث  هذا    .(69(  )) وعرضهُ ومالهُ 
تكاد حترص جزءاً عظيامً من اخللق املتكامل للمسلم لو أنه إئتمر باألوامر وأطاعها، وانتهى 

باألوامر وأطاعها، وانتهى عن املنهيات، وأقلع عنها)7٠).
3( حتريم ظلمه 

من طبيعة املسلم السليم القلب الناضج الفهم أن يشعر بالروابط األخوية بينه وبني كل 
مسلم عىل وجه األرض، وأن يتأثر بام ينزل بأخيه املسلم من خري أو رش ،وأن حياول القيام 
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بواجبه الذي متليه عليه هذه األخوة)7١). فال يدخل عليه رضراً يف نفسه أو دينه أو عرضه أو 
ماله بغري إذن رشعي، ألن ذلك ظلم وقطيعة حمرمة تنايف أخوة اإلسالم. فقال  يف احلديث 
القديس: ))يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا((... )72).
كام إن الرسول  بني أن من حق املسلم عىل أخيه أن ينرصه عىل أي حال وأن يأخذ 
ل: يا  ، فقال: ))أنرص أخاك ظاملاً أو مظلوماً... فقال رجُ بيده سواء أ كان ظاملاً أم مظلوماً
ه إذا كان مظلوماً؟ أرأيت ان كان ظاملاً، كيف أنرصه؟ قال:  حتجره أو متنعه  ُ رسول اهللا انرصُ

من الظلم فإن ذلك نرصه(( )73).
4( النصيحة

يضجر  واملداهن  هبا  سيفرح  الصادق  ألن  املسلمني،   بني  املناصحة  يف  أثر  للمؤاخاة 
ونَ  ِبُّ حتُ ال  نْ  لَكِ ﴿وَ فقال:  للناصحني  ببغضهم  الكاذبني  تعاىل  اهللا  وصف  وقد  منها، 
اآلخر  فإن رأ أحدمها من  مرآة صادقة ألخيه،  يكون  أن  ﴾)74). واألخ البد  نيَ حِ النَّاصِ
خرياً أعانه وشجعه، وإن رأ منه خلالً أو نقصاً قومه وقدم له النصيحة ،حلديث النبي 
:  ))املؤمن مرآة أخيه املؤمن،  واملؤمن أخو املؤمن،  يكف عليه ضيعته وحيوطه من 
ورائه(( )75)،  وقوله :))خري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه، وخري اجلريان عند 

اهللا خريهم جلاره(( )76).
ل يرون أن النصيحة من أقو صالت األخوة وواجباهتا،  وَ ومن هنا كان املسلمون األُ
فعندما آخى النبي  بني سلامن وأيب الدرداء، فزار سلامن أبا الدرداء فرأ أم الدرداء 
تبذلة، فقال هلا: ما شانك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا، فجاء أبو  مُ
ل، قال: فإين صائم ،قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال:  ، فقال له: كُ الدرداء فصنع له طعاماً
نم،  فقال:  يقوم  ثم ذهب  فنام،  نم،  قال:  يقوم،  الدرداء  أبو  الليل ذهب  كان  فلام  فأكل، 
 ، فلام كان آخر الليل، قال سلامن: قم اآلن، فصليا ،فقال له سمالن: إن لربك عليك حقاً
 النبي  ، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى  ولنفسك عليك حقاً، وألهلك عليك حقاً



52

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

فذكر ذلك له، فقال النبي : ))صدق سلامن(( )77)، ويف هذا يقول سيدنا اإلمام عيل 
من  منه  وأعجز  اإلخوان،  اكتساب  عن  عجز  من  الناس  ))أعجز   : طالب  أيب  بن 

ضيع من ظفر منهم(( )78).
5( الشفاعة وقضاء احلاجات

 املسلمني عىل بذل اخلري لغريهم وبني هلم ما يف ذلك من األجر  حض الرسول 
والثواب، واجلزاء يف الدنيا واآلخرة، من ذلك تفريج الكرب عند املكروب ،والتيسري عىل 
املعرس، ومعاونة املحتاج، وسرت العورات والزالت، والتوسط من أجل توصيل ذلك كله 
إىل املسلم إن مل تستطع فعله بنفسك، من سداد دين عىل معرس، أو رفع رضر أو غبن، أو 
غم عن أخيك يف اإلسالم أو يف اإلنسانية، وهذا التوسط يسمى )الشفاعة( فإن الشفاعة 
نْ  يَكُ ةً  نَ سَ ةً حَ اعَ فَ عْ شَ فَ يَشْ نْ  معناها )سؤال اخلري للغري( وهي مذكورة يف قوله تعاىل: ﴿مَ
ا﴾)79). لذا قال : ))اشفعوا  نْهَ لٌ مِ فْ هُ كِ نْ لَ ةً يَكُ ئَ يِّ ةً سَ اعَ فَ عْ شَ فَ نْ يَشْ مَ ا وَ نْهَ يبٌ مِ هُ نَصِ لَ
: تؤجروا ويقيض اهللا عىل لسان نبيه ما أحب(( )8٠). ويقول سيدنا اإلمام عيل بن أيب طالب

))ألن أقيض حاجة مسلم أحب ايلَّ من ملئ األرض ذهباً وفضة(( )8١).
6( التعاون والتنارص

العمياء ،بل تنارص  التنارص بني املسلمني، ال تنارص العصبيات  الدين تفرض  إن أخوة 
املسلمني املؤمنني العاملني إلحقاق احلق، وإبطال الباطل، وردع املعتدي وإجارة املظلوم، 
فال جيوز ترك املسلم يكافح وحده يف املعرتك، بل البد من الوقوف إىل جانبه عىل أي حال 
إلرشاده إن ضل، وحجزه إن تطاول والدفاع عنه إنه هوجم ،والقتال معه إذا استبيح...)82).

ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد اهللا قال: اقتتلَ غالمان غالم من املهاجرين وغالم 
،يا لألنصار،  للمهاجرين، وناد األنصار  يا  املهاجرون  أو  املهاجر   فناد من األنصار، 
 فقال: ))ما هذه دعو أهل اجلاهلية؟(( قالوا: ال يا رسول اهللا،  فخرج رسول اهللا 
إال أن غالمني اقتتال فكسح أحدمها اآلخر قال: ))ال بأس ولينرص الرجل أخاه ظاملاً أو 
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فاإلنسان  فلينرصه(( )83).  له نرص، وإن كان مظلوماً  فإنه  فلينهه  إن كان ظاملاً   ، مظلوماً
وحده أضعف من أن يقف طويالً جتاه الشدائد، ولو أن أخوانه هرعوا لنجدته وظاهروه 

يف نجاح قصده، لتيرس أمره.
: احلقوق اخلاصة ثانياً

هذه  معنى  حتقق  وجدت  إذا  حقوق  اهللا–  سبيل  يف  الصحبة  –وهي  اخلاصة  لألخوة 
أثر  فإن هذه األخوة تتالشى وال يكون هلا أي  تتحقق  أهدافها، وإذا مل  األخوة وحتققت 

محيد، أو أية نتائج مثمرة)84). وهذه احلقوق تتلخص فيام يأيت:
١( حق املال

سبحانه  اهللا  جعل  لذلك  إليه،  احتاج  إذا  باملال  واملواساة  باملعاونة  احلق  هذا  فيكون 
وتعاىل حق املرياث منوطاً هبذا التآخي دون حقوق القرابة والرحم، ثم نسخ ذلك ورجع 
 بني  اهللا  الرحم)85). وملا آخى رسول  الطبيعي عىل أساس صلة  التوارث إىل وضعه 
عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع أثره باملال وبإحد زوجتيه، لكن عبد الرمحن بن 
عوف قال: ))بارك اهللا لك فيهام، ال حاجة يل يف ذلك  ،هل من سوق فيه جتارة؟ قال: سوق 

قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرمحن((... )86).
2( حق اإلعانة بالنفس

غري  من  إليه  حمتاج  أخاه  أن  يشعر  أن  بمجرد  أخيه  خدمة  يف  نفسه  يضع  بأن  وذلك 
انتظار للطلب من أخيه، وهبذا احلق مراتب أقلها املساعدة كلام طلب األخ ذلك ولكن مع 
البشاشة واالستبشار وإظهار الفرح،  وأوسطها أن جتعل حاجته مثل حاجتك تفكر فيها، 
وتتعرف عىل أحواله كام تعرف أحوال نفسك وتقوم بأمره من غري سؤال كام تفعل بالنسبة 
ألهلك ومن تقول، وأعالها أن تقدم قضاء حاجته ،والتعرف عىل متطلباته عىل حاجات 

نفسك وأهلك ألن اإليثار كام يكون باملال يكون بالنفس)87).
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عن ابن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا  رأس شاة، فقال: أخي فالن 
أحوج مني إليه فبعث به إليه، فبعثه ذلك اإلنسان إىل آخر فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر 
الرفيعة من  الدرجة  أفراده عىل هذه  حتى رجع إىل األول بعد أن تداوله سبعة)88). وجمتمع 
اإلخاء جمتمع يتجه يف خطى ثابتة نحو التقدم والبناء، فال حقد وال حسد، ولكن حمبة ووئام.

3( حق اللسان
وذلك أن يكتم رس أخيه، ويسرت عيبه، ويقول الكلمة الطيبة له، ويغفر زلته ،وعليه أن 

.(89( )) يتودد إىل أخيه بلسانه لقوله : ))إذا أحب أحدكم أخاه فليخربهُ
وعليه ايضا أن يدعوه بأحب األسامء إليه، ويشكره ألقل صنيع يصنعه له، والدعاء له 
: ))إذا دعا الرجلُ ألخيه  يف حضوره ويف غيبته يف حياته وبعد مماته، فقد قال النبي 
بظهر الغيب، قال امللك: ولكَ مثلُ ذلك(( )9٠). وقوله : ))اتقوا النار ولو بشق مترة، 

فإن مل جتد فبكلمة طيبة(( )9١).
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املبحث الرابع اآلفات التي ترض باألخوة
هناك آفات تعكر عىل األخوة معانيها السامية ،وتصيب املجتمعات باألمراض التي ال 
تربأ إال إذا اختذت مضادات حيوية هلذه األمراض منها: التطاحن بني األفراد ،والتشاحن 
التباغض الديني، وغري  التناحر السيايس، أو  الطبقي يف املجتمع، أو الرصاع الفكري أو 
ذلك من ألوان التنافر والتجايف والرصاع، ذلك أن هذه اآلفات متزق املجتمع الواحد)9١)، 
للقيام  تعترب رضورية  التي  للبعض اآلخر، وأن اخلطوة األوىل  أعداء  فئاته  وجتعل بعض 
بخطوات بقائه إلجياد جمتمع قوي متامسك متحاب، هو التطهري والتهذيب والتخلص من 

األمراض التي تفتك بالفرد واملجتمع.
 هذا ما أراد اإلسالم بناءه من أول يوم يف املجتمع املسلم، ولذلك كان مسجد النبي
التي  التوحيد  بوتقة  يف  كلها  ذابت  وطبقات،  وألواناً  أجناساً  سقفه  حتت  يضمُّ  املدينة  يف 
أعلنها اإلسالم، فلم يعد أحد من املسلمني حيس بغري شعور األخوة اإلسالمية اجلامعة 

مهام كان لونه وجنسه أو لغته، وال حيس بأي تفرقة أو متايز)92).
الفاريس  منهم  والطبقات،  واللغات  واأللوان  األجناس  من  أخالطاً  كانوا  أهنم  مع 
ذر  كأيب  والفقري  كعثامن،  الغني  ومنهم  كبالل،  واحلبيش  كصهيب،  والرومي  كسلامن، 
والضعيف  واألسود،  واألبيض  واألمي،  واملتعلم  واحلرضي،  البدوي  ومنهم  وعامر، 

والقوي، والرقيق واحلر.
هلذا وجدنا القرآن الكريم يذكر الرذائل واألمراض التي تتناىف مع األخوة

مْ  نْهُ اً مِ ريْ ونُوا خَ ى أَنْ يَكُ سَ مٍ عَ وْ ومٌ مِنْ قَ رْ قَ خَ وا ال يَسْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ والتآخي إذ قال: ﴿يَ
ابِ بئْسَ  لْقَ وا باِألَ ابَزُ نَ ال تَ مْ وَ كُ سَ وا أَنفُ زُ مِ لْ ال تَ نَّ وَ نْهُ اً مِ ريْ نَّ خَ ى أَنْ يَكُ سَ اءٍ عَ اءٌ مِنْ نسَ ال نسَ وَ
وا  نبُ تَ وا اجْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ املُونَ * يَ مْ الظَّ لَئكَ هُ وْ أُ ْ يَتُبْ فَ نْ ملَ مَ نِ وَ دَ اإلِيامَ وقُ بَعْ سُ مُ الْفُ االِسْ
مْ أَنْ  كُ دُ ِبُّ أَحَ ضاً أَحيُ مْ بَعْ كُ ضُ تَبْ بَعْ ال يَغْ وا وَ سُ سَّ َ ال جتَ نِّ إثْمٌ وَ ضَ الظَّ نِّ إنَّ بَعْ اً مِنْ الظَّ ثريِ كَ
﴾)93). ففي هذه اآليات ذنوب  يمٌ حِ ابٌ رَ َ تَوَّ َ إنَّ اهللاَّ وا اهللاَّ قُ اتَّ وهُ وَ مُ تُ هْ رِ كَ تاً فَ يْ يهِ مَ مَ أَخِ ْ لَ حلَ أْكُ يَ
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وأمراض متعدية، وهي أشبه بامليكروب الذي يُعدي، وينتقل من إنسان إىل آخر ليفتك به، 
ولذلك حيتاج عناية أكرب، وجمهوداً مضاعفاً للقضاء عليه وسنذكر منها:

١( السخرية
وجه  عىل  والنقائص  العيوب  إىل  والتنبيه  والتحقري،   االستهانة  السخرية:   ومعنى 
يضحك الناس منه)94). وهذا قد يكون بالكالم، وقد يكون باملحاكاة والتمثيل بالفعل أو 

القول، وقد يكون باإلشارة واإليامء)95).
وحيرم عىل املسلم أن يسخر ويستصغر شأن أخيه املسلم وأن يضع من قدره ،ألن 
اهللا تعاىل ملا خلقه مل حيقره،  بل كرمه ورفعه وخاطبه وكلفه،  فاحتقاره حلد الربوبية يف 
الكربياء، وهو ذنب عظيم)96). لذلك قال رسول اهللا : ))بحسب امرئ من الرش 

قر أخاه املسلم(( )97). أن حيُ
الشعور  رعاية  يف  شأنه  وعلو  اإلسالم  سمو  عىل  دليل  واالستهزاء  السخرية  وحتريم 
اإلنساين واملحافظة عليه حتى ال جيرح بكلمة أو إشارة أو حماكاة. «فينبغي أن ال جيرتئ 
أحد عىل االستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث احلال، أو ذا عاهة يف بدنه، أو غري لبيق 
بتحقري من  نفسه  فيظلم  قلباً ممن هو ضد صفته  وأنقى  فلعله أخلص ضمرياً،  يف حماثته، 
وقره اهللا، واالستهانة بمن عظمه اهللا»)98). ويف ذلك يذكر قوله : ))إن الرجل ليتكلم 

بالكلمة ما يلقي ال باالً هيوي هبا أبعدَ من الثريا(( )99).
لقد جعل الرسول  مقياس التفاضل وميزان الرجال بالتقو والعمل الصالح،ال 
اهللا  عند  يتفاوتون  فالناس  املتاع،   أو  السلطة  او  اجلاه  أو  الدنيا،   من  وحظه  املال  بكثرة 
يف منازهلم بحسب أعامهلم، وبمقدار ما لدهيم من التقو، ال بأحساهبم وأنساهبم، وال 
بأشكاهلم وألواهنم، وال بكثرة ماهلم أو متاعهم، فقال: ))إن اهللا ال ينظر إىل أجسامكم وال 
إىل أحسابكم ولكن ينظر إىل قلوبكم، فمن كان له قلب صالح حتنن اهللا عليه، فإنام أنتم بنو 
آدم وأحبكم إيلَّ أتقاكم(( )١٠٠). روي أن ابن مسعود انكشفت ساقه وكانت دقيقة هزيلة 
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والذي  ساقيه،  دقة  من  ))أتضحكون   : النبي  فقال  احلارضين  بعض  منها  فضحك 
نفيس بيده يل أثقل يف امليزان من جبل أُحد(( )١٠١).

2( التنابز باأللقاب
أي التداعي هبا، أي بلقب السوء، والتنابز باأللقاب: أي لقب بعضهم بعضاً، والتلقيب 
)١٠2).  قال ابن  و به كراهة لكونه تقصرياً به وذماً له وشيناً املنهي عنه،  هو ما يتداخل املدعّ
التنابز باأللقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعري بام  عباس:  
سلف من عمله، وقيل هو قول الرجل للرجل يا فاسق، يا منافق، يا كافر)١٠3). وعن أيب 
جبرية بن الضحاك: قال: كان الرجل منا يكون له االسمني والثالثة فيدعى ببعضها فعسى 
 ١٠4). وقد روي أن أبا ذر: كان عند النبي(﴾ ابِ لْقَ وا باِألَ ابَزُ نَ ال تَ أن يكره، فنزلت ﴿وَ
فنازعه رجل فقال له أبو ذر: «ابن اليهودية»، فقال النبي : )) ما أنت بأفضل من أمحر 
اهللا رسول  غري  وقد   .(١٠5( الدين((  يف  فضل  عليه  لك  كان  ما  عىل  إال  منهم  وأسود 

بام  الكريم  وقلبه  املرهف  بحسه  فيها  أحس  اجلاهلية ألصحاهبا،   يف  كانت  وألقاباً  أسامء 
يزري بأصحاهبا أو يصفهم بوصف ذميم)١٠6).

3( سوء الظن
الظن: «كل ما ال يوثق به، أو يظن بأهل اخلري سوء، وقيل أن يسمع من أخيه املسلم 
كالماً ال يريد به سوءاً أو يدخل مدخالً ال يريد به سوءاً فرياه أخوه املسلم فيظن رشاً ألن 
بعض الفعل قد يكون يف الصورة قبيحاً، ويف نفس األمر ال يكون كذلك جلواز أن يكون 
،  فأما أهل السوء والفسق املجاهرون بذلك فلنا أن نظن فيهم  ،  أو يكون خمطئاً فاعله ساهياً

 : مثل الذي يظهر منهم»)١٠7).  لذا قال
الظن  عن سوء  تعاىل  اهللا  هنى  هلذا   .(١٠8( احلديث((  أكذب  الظن  فإن  والظن  ))إياكم 

تنبيهاً وحتذيراً له من التورط فيام جيره سوء الظن باملسلم العادل أو املستور.
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4( التجسس
معنى التجسس: هو البحث عن عورات املسلمني ومعايبهم واستكشاف املستور من 

أمورهم وتفحص أقواهلم وأعامهلم وترصفاهتم)١٠9).
صعد رسول اهللا  املنرب يوماً فقال: ))يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه، 
ال تتبعوا عورات املسلمني، فإن من تتبع عورات املسلمني فضحهُ اهللا يف قعر بيته(()١١٠). 
 : من أطلع يف بيت قوم بغري إذنم فقد حلَّ مل أن يفقئوا عينه(( )١١١). وعنه(( : وعنه

ب يف أذنيه األنُكُ يوم القيامة(( )١١2).  ))ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صُ
هذه األحاديث الرشيفة تدل داللة واضحة عىل عظم فعلة التجسس املنهي عنها ملا هلا 
من أخطار كبرية يف حياة الفرد واملجتمع ألن الذي يقوم بالتجسس يبحث عن عورات 
الناس ويتجسس عليهم وهم يف بيوهتم آمنون، وينقل أرسارهم ويفشيها بني الناس من 

دون وجه حق.
الرش  يريدون  ممن  واملجتمع  األمة  مصلحة  عىل  السهر  هبدف  الغاية  كانت  إذا  أما 
واإلرضار به، فعند ذلك ال يكون جتسساً إنام هو حتسس ومراقبة لتكون األمة ساهرة واعية 

عىل مصاحلها ومصالح أبنائها مجيعاً.
5( الغيبة

يأبه  السليم ،و  الناجح، والعرف  العقل  املقت، ويبغضه  خلق ذميم يمقته الرشع كل 
املجتمع النظيف، وهو مرض اجتامعي خطره جسيم، وآثاره مدمرة)١١3). وقد صور القرآن 
جثته،  يلتهم  فأخذ  موته  بعد  اإلنسان  أخيه  عىل  أنقض  وحش  بصورة  املغتاب  الكريم 
وينهش حلمه، ويمزق أوصاله، وهو تصوير يكرهه اإلنسان وينفر منه ،ومع ذلك يقع فيه، 

.(١١4(﴾ وهُ مُ تُ هْ رِ كَ تاً فَ يْ يهِ مَ مَ أَخِ ْ لَ حلَ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ وينحرف إليه، قال تعاىل: ﴿أَحيُ
،فأما  والبهتان  واإلفك  الغيبة  تعاىل:  اهللا  كتاب  يف  جاءت  كلها  أوجه:  ثالثة  والغيبة 
الغيبة: فهو أن تقول يف أخيك ما هو فيه، وأما اإلفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما 
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أو  بالترصيح  جرت  وسيلة  بأي  الغيبة  وتتحقق  فيه)١١5).  ليس  ما  فيه  تقول  فأن  البهتان؛ 
بالتلميح أو املحاكاة، بالقول باللسان، أو بالكتابة، أو باهلمز أو باللمز ،وكله حرام)١١6). 
الغيبة يف  املرتتبة عىل   تفصيالً وتوضيحاً ورشحاً لآلثار  الرسول  ونجد يف أحاديث 
املسلم حرام، دمه وماله وعرضه(( )١١7).  املسلم عىل  : ))كلُّ  الدين واآلخرة، قوله 
 : وقوله  اخواناً(( )١١8).  اهللا  عباد  بعضاً، وكونوا  بعضكم  يغتب  ))وال   : وقوله 
رج يب مررت بقوم مل أظفار من نحاس خيمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من  ))ملا عُ
الناس ويقعون يف أعراضهم(( )١١9).  يأكلون حلوم  الذين  يا جربيل؟ قال: هؤالء  هؤالء 
وقوله : ))أتدرون ما الغيبة؟، قالوا: اهللا ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بام يكره، 
قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن 
فيه ما تقول فقد هبته(()١2٠). وهلذا كان جمتمع الصحابة يتالقون بالبرش، وال يغتابون عند 

الغيبة، ويرون ذلك أفضل األعامل، ويرون خالفه عادة املنافقني)١2١).
وسمع اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني رجالً يغتاب آخر، فقال له: 

مظاهر  من  مظهر  الغيبة  أن  يتبني  هنا  ومن   .(١22( الكالب((  إدام  فإنا  والغيبة  ))إياك 
السلبية يف املجتمع، ومعول من معاول اهلدم ومن ثم هنى اهللا عنها، ونفر منها، ملا هلا من 

عواقب وخيمة، وأرضار جسيمة تعود عىل الفرد واملجتمع.
املبحث اخلامس عوامل ووسائل تعميق املحبة والتآخي

أقام اإلسالم املجتمع املدين عىل أساس احلب والتكافل،  كام يف احلديث الرشيف 
والرمحة  فالتواد  بعضاً(()١23).   بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  ))املؤمن    :قوله
وفقريهم،  غنيهم  وصغريهم،  كبريهم  املجتمع  أفراد  بني  العالقة  أساس  والتواصل 

حاكمهم وحمكومهم)١24).
عنها  ينشأ  ما  وعدّ  النفوس،  يف  باهللا  اإليامن  رابطة  معنى  تعميق  عل  اإلسالم  حرص 
العقول  صالت  وأسمى  القلوب،   عر وأمتن  النفوس،  روابط  أوثق  من  إخوة  من 
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واألرواح)١25). وكانت هناك عوامل تضافرت مجيعاً عىل إيصال املجتمع املدين املسلم إىل 
هذه الدرجة الفريدة من اإلخاء والتحابب والتامسك من أمهها:

ثمر شعوراً بالرضا  ويدعم أسس  ١( التهادي: للهدية وقع مجيل يف نفس املهد إليه،  يُ
احلب بالصلة والصداقة. وهذا ما أشار إليه الرسول : ))تادوا حتابوا(( )١26).

التعبري الصادق، والرتمجة احلية إلخوة اإليامن، وما يكنه كل  2( إفشاء السالم: وهو 
مؤمن ألخيه من حمبة، ولذلك أمر الرسول  بقوله: ))والذي نفيس بيده ال تدخلون 
اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتابوا، أو أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا 

السالم بينكم(( )١27).
ال  ،أنه  إياه  اهللا  تأديب  من  استقاها  التي  الرتبوية  نظرته  بثاقب    النبي  أدرك  لقد 
يستل سخائم احلقد من الصدور،  وال ينتزع أدران التنافس واحلسد من النفوس، إال أخوة 
، والتناصح واأللفة والبرش،  صادقة عالية، تسود حياة املسلمني، وتقوم عىل املحبة، والتوادّ
وينتفي منها الكيد والغل واحلسد والتهجم والتباغض ،ولذلك دعا إىل إفشاء السالم بني 
اإلخوة، ليكون مفتاح القلوب للمحبة والتالقي عىل اخلري. وكان  يكرر هذا املعنى 
عىل مسامع أصحابه، متوخياً إلقاء املحبة يف القلوب، وتعهدها بالرعاية حتى تثمر ذلك 
فكانت  أخاه  األخ  لقي  فإذا  للمسلمني)١28).  اإلسالم  أراده  الذي  الكبري  الويضء  احلب 
املبادرة إىل املصافحة لقوله : ))ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر ملا قبل أن 
يفرتقا(( )١29). وأمر الرسول  أن يسلم املسلم البالغ عىل األطفال والصبيان، ليدخل 
م عليهم وقال:  عىل نفوسهم املؤانسة واملودة، فريوي أنس بن مالك: أنه مرَّ عىل صبيان فسلَّ

كان النبي  يفعله)١3٠).
املسلم مخس:   املسلم عىل  : ))حق  النبي  املسلم حلديث  السالم من حقوق  وعدَّ 
رد السالم،  وعيادة املريض،  واتباع اجلنائز،  وإجابة الدعوة،  وتشميت العاطس(( )١3١).

وطيب  النفس  عن  والرتويح  الوجه  طالقة  إىل    الرسول  دعا  الوجه:  3(طالقة 
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من  حتقرن  :))ال  اهللا  رسول  قال  منها:  كثرية  أحاديث  وجاءت   ،والبرش الكالم 
املعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(( )١32). وقوله : ))اتقوا النار ولو بشق 

مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة(( )١33).
فلم يكن النبي  يف يوم من األيام عابس الوجه، وال مقطب اجلبني، مكفهر الوجه، 
 بقوله:  بل كان طلق الوجه مبتسامً)١34). وقد وصفه سيدنا اإلمام عيل بن أيب طالب 
وجوه  يف  ابتساماً  الناس  أكثر  وكان  لق،  اخلُ سهل  البرش،  دائم  كان    اهللا  رسول  ))إن 
 ّأصحابه، وتعجباً ما حتدثوا به، ولربام ضحك حتى تبدو نواجذه(( )١35). وقد حض
إذا  القلوب  فإن  بعد ساعة،  القلوب ساعة  القلوب والنفوس فقال:))روحوا  عىل ترويح 
كلّت عميت(( )١36). إن هذه األمور املحمودة هلا اثر يف زرع بذور األلفة واملحبة يف القلوب.

القلوب، وحق من حقوق  4( عيادة املريض: هي وسيلة من وسائل زرع املحبة بني 
 : املسلم عىل أخيه املسلم. فهي ختفف من آالمه، وتبعث فيه األمل. فيقول الرسول
))من عاد مريضاً مل يزل خيوض يف الرمحة حتى جيلس، فإذا جلس اغتمس)١37) فيها(( )١38).
السامء: طبت وطاب مشاك، وتبوأت من  ناداه مناد من  : ))من عاد مريضاً  وقوله 

.(١39( )) اجلنة منزالً
الصبيان  وحتى  والنساء  الرجال  من  الصحابة  من  املرىض    اهللا  رسول  عاد  وقد 
ومسح  مريضاً  عاد    اهللا  رسول  أن  مسلم)١4٠)  فيذكر  والعافية.   بالصالح  هلم  يدعو 
بيمينه وقال: ))أذهب الباس ربّ الناس واشفِ أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك شفاءً ال 
يغادر سقامً((. وعاد غالماً من اليهود قد مرض فأتاه النبي  يعوده، فقعد عن رأسه، 
فقال له: ))أسلم((، فنظر إىل ابيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم، 

فقال النبي  وهو يقول: ))احلمد هللا الذي أنقذه يب من النار(( )١4١).
وأيضاً عاد امرأة قد مرضت هي )أم العالء( وتقول: عادين رسول اهللا  وأنا مريضة 
فقال: ))أبرشي أم العالء، فإن مرض املسلم يذهب اهللا به خطاياه كام تُذهب النارُ خبث 
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الذهب والفضة(( )١42).
من  ها  وعدّ اإلسالم،  عليها  شجع  محيدة  خصلة  وإكرامه  الضيف  إقراء  5(الضيافة: 
اإليامن وحسن اخللق، حيث جاء يف احلديث الرشيف: ))من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

فليكرم ضيفه((... )١43).
وقد رضب النبي مثالً عظيامً يف كرم وحسن الضيافة، كان كرمه سمة فيه وفضيلة 
من فضائله، وكان كرمه يف سبيل اهللا وابتغاء مرضاته، فلم يكن كرمه للمباهاة أمام الناس،  
وقد حتدثت عن كرمه مبكراً قبل أن يبعث زوجه السيدة خدجية )ريض اهللا عنها( فقالت 
الضيف،  وتُقري  املعدوم،  وتُكسب   ، الكلَّ وحتمل  الرحم،  لتصل  ))إنك  ختاطبه:  وهي 
وتعني عىل نوائب احلق(( )١44). وكان الرسول  حيب الطعام الذي تتكاثر عليه األيدي، 

.(١45( ويف شهر رمضان كان ال يمسك شيئاً فقد كان أجود الناس كفاً
إن اهتامم الرسول  بحق الضيف عىل املضيف، من طالقة الوجه، وحسن اللقاء، 
وطيب الكالم واإلطعام، هو بداية جلمع شمل األمة وتوحيد الصفوف واملشاعر والقلوب، 

وانتشار الرمحة والرتاحم بني املسلمني وجعل اإلخوة مالزمة لعقيدة واإليامن باهللا.
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اخلامتة
ووسائلها  وحقوقها  ورشوطها  مكانتها  )املؤاخاة(  عن  صورة  بتقديم  قمت  أن  بعد 
وأمهيتها وثامرها، كان لزاماً عيلّ أن أوضح أهم النتائج التي توصلت إليها وهي عىل النحو 

اآليت:
،وكان .١ الرحم  أخوة  من  حقيقتها  يف   أقو واألنصار  املهاجرين  بني  املؤاخاة  كانت 

األنصار عىل مستو املسؤولية، فواسوا إخواهنم املهاجرين، وآثروهم عىل أنفسهم بخري 
الدنيا، وقد ترتب عىل هذه املؤاخاة حقوق بني املتآخني ،شملت التعاون املادي والرعاية،  
ونَ  ثرُ ؤْ يُ والنصيحة،  والتزاور،  واملحبة واإليثار .وقد ثبت اهللا تعاىل هذا األساس بقوله ﴿وَ

.(١46(﴾ ةٌ اصَ صَ انَ هبِمْ خَ لَوْ كَ مْ وَ هِ سِ نْفُ ىلَ أَ عَ
إن املجتمع املدين الذي اقامه اإلسالم كان جمتمعاً يرتبط باإلسالم، وال يعرف املواالة .٢

إال هللا ولرسوله وللمؤمنني، وهو أعىل االرتباط وأرقاه، إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر 
بل  معهم،  والتدابر  اآلخرين  خماصمة  بالرضورة  تعني  ال  العقيدة  يف  ومواالة  والروح، 
السليمة،  العقيدة  إىل  لدعوهتم  حماولة  يف  والتسامح  والرمحة  والعدل  باحلسنى  معاملتهم 
وهذا هو املنهج الذي سلكه النبي وآل بيته وصحبه الكرام يف التعامل مع الناس عىل 

اختالف مشارهبم.
الفاضلة، .٣ األخالق  باحرتام  يتميز  أخالقي  جمتمع  النبوة  عرص  يف  اإلسالمي  املجتمع 

والتعاون  الرمحن،  وصلة  اجلوار،  وحسن  واالحرتام،  والرمحة،  كالعطف  هبا،  والتمسك 
عىل الرب والتقو واستنكار الظلم والقسوة والعدوان.

اليد .٤ من  اهللا  إىل  وأحب  خري  العليا  اليد  وأن  العمل،   قيمة  يدركون  املهاجرون  كان 
السفىل. وهلذا مل يركنوا إىل مساعدة األنصار هلم، ومل يقبلوا بتقسيم األرض والنخيل ويف 
 ذلك احرتام حلق امللكية، وسعوا إىل عمل ما يقدرون عليه ورفضوا أن يكونوا عالة، ونر
أيام حتى  إذ مل متض عليه  الرمحن بن عوف-  النشاط والفعالية متمثالً يف أحدهم -عبد 
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أصبح ميسوراً وتزوج ودفع مهراً من الذهب، لقد مارس العمل الذي يتقنه، وأهل مكة 
ماهرون يف التجارة.

كانت املؤاخاة الثنائية ناجحة، حتى أن حقوق اإلخاء بقيت مقدمة عىل حقوق القرابة .٥
 ،(١48(﴾ِ تَابِ اهللاَّ ضٍ يفِ كِ ىلَ ببَعْ مْ أَوْ هُ ضُ امِ بَعْ حَ رْ وا األَ لُ وْ أُ والرحم حتى نزل قوله تعاىل ﴿وَ
، إذ ال توارث بني دينني  فأصبح التوارث بني األرحام، ولكن عىل اساس اإلسالم أيضاً

خمتلفني، فإذا كان للمسلم أخوة أو قرابة ليسوا بمسلمني فإهنم ال يرثونه.
،وإن .٦ اإلقليمية  والفوارق  القبلية  العصبية  وإسقاط  إذابة  إىل  املؤاخاة  عملية  هتدف 

مقياس التفاضل والتكريم يكون بالتقو والعمل الصالح وليس عىل النسب والثروة أو 
اللون والقومية أو السلطة أو الطبقة االجتامعية.  قال تعاىل 

إنَّ  وا  فُ ارَ لتَعَ بَائلَ  قَ وَ وباً  عُ شُ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ وَ نثَى  أُ وَ رٍ  كَ ذَ مِنْ  مْ  نَاكُ قْ لَ خَ إنَّا  النَّاسُ  ا  َ أَهيُّ ا  ﴿يَ
.(١49(﴾ مْ اكُ تْقَ ِ أَ نْدَ اهللاَّ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ

لقد وضع اإلسالم لألخوة مبادئ عملية ووسائل إجيابية هلا دور يف توثيق عر املحبة .٧
ة  اهلمّ وعلوّ  النفس  وسموّ  اإليثار  يف  األمثلة  أروع  لنا  ورضبوا  األخوة،  روح  وتعميق 

ورشف القصد.



65

سلسلة كتاب العميد(١١)

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

 اهلوامش 
١. اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل )ت 364هـ(، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،حتقيق حممد 

الطحان، دار املعارف، الرياض، 287/2.
2.أبو داود، سليامن بن داود )ت 4٠2هـ(، سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة 

.235/١ ،العرصية، بريوت، د.ت، 4/35٠؛ ابن سعد، الطبقات الكرب
3.هاشم حييى املالح، الوسيط يف السرية النبوية، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت ،2٠٠7 ،ص٠7١.

4.أمني دويدار، صور من حياة الرسول، ط4، دار املعارف، القاهرة، ١978، ص552
5.سورة آل عمران، اآلية١٠3.

6. ابن هشام، عبد امللك بن ايوب )ت8١2هـ(، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وآخرين ،دار 
املعرفة، بريوت، 2٠٠9، ١/5٠7.

7.أمحد رجب األسمر، القدوة يف السرية النبوية، ط١، دار الفرقان، عامن، األردن ،2٠٠4 ،ص١١2
8.إبراهيم شوقار،  منهج القرآن يف تقرير حرية الرأي،  ط١،  دار الفكر،  دمشق ،2٠٠2 ،ص١7٠

9.حممد أحمزون، منهج النبي  يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة، ط3، دار السالم ،القاهرة، 
2٠٠6، ص892.

١٠.ابن حبيب، حممد بن حبيب بن أمية البغدادي )ت 542هـ( املحرب، حتقيق ايلزة ليختن شيشرت، دار 
املعارف اجلديدة، بريوت، د.ت، ص٠7.

١١.ابن كثري، اسامعيل بن عمر )ت774هـ(، تفسري القرآن العظيم، حتقيق حممد حسني شمس الدين، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ١4١9ـه، 86/8.

١2.البالذري،  أمحد بن حييى بن جابر )ت279هـ(،  أنساب األرشاف،  حتقيق سهيل زكار ورياض 
الزركيل، دار الفكر، بريوت، ١996، 27٠/١.

١3.حممد بن عبد اهللا )ت 5٠4هـ( املستدرك عىل الصحيحني، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار 
الكتب العلمية، بريوت.، ١999، 24٠/١

١4ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر )ت ١57هـ( زاد املعاد يف هدي خري العباد، ط3 ،مؤسسة 
الرسالة، بريوت، ١968، 79/2؛ وابن كثري، السرية النبوية، حتقيق مصطفى عبد الواحد، ط3، دار 

الرائد العريب، بريوت، ١987، 324/2.
 ١4.ابن هشام،السرية،5٠5/١، ابن سعد، حممد بن سعد )ت 23٠هـ(، الطبقات الكرب

،حتقيق عيل حممد عمر،  مكتبة اخلانجي،  مرص،  القاهرة، 2٠٠١، 832/١،  البالذري ،انساب 
االرشاف،27٠/١،ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهللا )ت364هـ( الدرر يف اختصار املغازي والسري، 

حتقيق شوقي ضيف، ط2، دار املعارف، القاهرة، ١928، ص69،ابن سيد الناس، حممد بن عبداهللا بن 



66

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

حييى )ت 437هـ(، عيون االثر يف فنون املغازي والشامئل والسري، مكتبة القديس، القاهرة، ١968، 
242/١،ابن القيم، زاد املعاد،63/3.

١6.ابن هشام،السرية،5٠١/١.
١7.يتعاقلون: أي يعقل بضعهم عن بعض، والعقل: الدية. ابن منظور، حممد بن مكرم املرصي )ت 

١١7هـ(، لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت، ١١،46٠/١993.
١8.العاين: األسري. ابن منظور، لسان العرب، ١5/١٠3.

١9.الربعة: احلال التي وجدهم عليها اإلسالم. ابن منظور، لسان العرب.8/6٠١، 
: مثقالً بالدين كثري العيال. ابن منظور، لسان العرب، 2/54٠. 2٠.مفرحاً

2١.الدسيعة: العظيمة. ابن منظور، لسان العرب، 84/8.
22.ابن هشام، السرية النبوية5٠١/١ ،-2٠5

23.ابن سعد، الطبقات،832/١،ابن سيد الناس،عيون االثر١/١99.
24.ابن سعد،املصدر نفسه238/١،-932

25.ابن سعد،املصدر نفسه،832/١،البالذري،انساب االرشاف،27٠/١،املقريزي، أمحد بن عيل بن 
عبد القادر )ت845هـ(، امتاع االسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، حتقيق حممد بن 

عبد احلميد النمييس، دار الكتب العلمية، بريوت، ١999، 5٠/١.
26. سورة االنفال،اآلية.75

عبد الكريم زيدان، املستفاد من قصص القرآن، )مؤسسة الرسالة، بريوت١993م( ،2/6٠١..٢٧
ابن هشام،السرية،3١4/2..٢٨
سورة احلجرات،اآلية.٢٩.١٠
مسلم، ابن احلجاج القشريي )ت١62هـ(، املسند الصحيح )صحيح مسلم(، حتقيق حممد فؤاد، دار ٣٠

إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت، 4/١96٠.
أكرم ضياء العمري، املجتمع االسالمي يف عهد النبوة، املدينة املنورة ،١938، ص77.٣١
حافظ أمحد الكرمي،  اإلدارة يف عرص الرسول ط2،  دار السالم،  مرص،  القاهرة ، 2٠٠7، ص79.٣٢
ابن ادريس، عبد اهللا، جمتمع املدينة، ط١، الرياض، ١928، ص٣٣.١43
الغزايل، حممد، فقه السرية، دار الريان، قطر، ١968، ص١9٠..٣٤
سورة احلرش،اآلية 9  .٣٥
حممد بن اسامعيل )ت652هـ(،  اجلامع املسند )صحيح البخاري(،  حتقيق حممد زهري ناصف،  دار .٣٦

طوق،  سوريا، 2٠٠١،  2١١/7.وينظر: النسائي،  أمحد بن شعيب )ت  3٠3هـ(، السنن الكرب، حتقيق 
حسن عبد املنعم شلبي، بريوت، 2٠٠١، ١37/6.



67

سلسلة كتاب العميد(١١)

املؤاخاة يف اإلسالم قراءات يف املفاهيم واملصاديق

مهيم: كلمة استفهام أي ما حالك وما شأنك. ينظر الفريوزابادي، حممد بن يعقوب )ت  8١7هـ(، .٣٧
القاموس املحيط، حتقيق مكتبة الرتاث، بريوت، 2٠٠5، ص١/١499.

الصحيح،329/39،2/5..٣٨
امحد بن حنبل )ت ١42هـ(، مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ،بريوت، .٣٩

2٠٠١، 4٠2/3،الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت 972هـ(، السنن، حتقيق أمحد شاكر وآخرين، 
ط2، مرص، ١975، 653/4.

واط مونتكمري ،حممد يف مكة،تعريب شعبان بركات،)املكتبة العرصية، صيدا، بريوت ،بال(، .٤٠
ص432.

ابن هشام، السرية،١/454..٤١
متييز .٤٢ يف  االصابة  258هـ(،  )ت  عيل  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  الطبقات،844/3،ابن  سعد،  ابن 

الصحابة، حتقيق عادل أمحد وعيل حممد، دار الكتب العلمية، بريوت ،١994 ،١53/2.
ابن سعد،الطبقات،472/3..٤٣
أمني القضاة، فصول من السرية، دار الفرقان، عامن، د.ت، ص35..٤٤
عبد احلميد عيد عوض، أسس النظام االجتامعي يف اإلسالم، ط١، الكويت ،2٠١4 ،ص59..٤٥
سورة آل عمران، اآلية.٤٦.١٠3
جاسم حممد مهلهل، اإلخوة يف اهللا، دار الدعوة، الكويت، د،ت، ص43..٤٧

حسن أيوب، السلوك االجتامعي يف اإلسالم، ط2، القاهرة، ١979، ص492.  48
49. سورة احلجرات، اآلية.١٠

،دار .٤٨ الربدوين، ط2  أمحد  القرآن، حتقيق  اجلامع ألحكام  بن سعد )ت 474هـ(،  بن خلف  سليامن 
الكتب املرصية، القاهرة، ١964، 6١43/9.

5عوض، أسس النظام االجتامعي، ص69.١
سورة املجادلة، االية22. .٥٢
أيوب، االجتامعي، ص692..٥٣
سورة آل عمران، اآلية.٥٤.١٠3
سورة احلرش، اآلية١٠..٥٥
مهلهل، اإلخوة يف اهللا، ص82..٥٦
سورة األحزاب، اآلية5..٥٧
البلخي، أبو احلسن مقاتل بن سليامن )ت ٠5١هـ( تفسري مقاتل، حتقيق عبد اهللا حممود شحاتة، ط١، .٥٨

دار إحياء الرتاث، بريوت، ١423هـ، 3/458؛ سيد قطب، يف ظالل القرآن ،635/6.
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ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني )ت 272هـ(، سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد .٥٩
الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مرص، د.ت، 895/2.

البخاري، املسند اجلامع، ١/9٠6..٦٠
البخاري، املسند اجلامع، ١/١2..٦١
البخاري، املسند اجلامع، 9/2؛ مسلم، الصحيح، ١/١5..٦٢
ابن سعد، الطبقات الكرب، ١/235؛ ابن كثري، السرية النبوية، 294/2..٦٣
النسائي، السنن الصغر، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط2، حلب، ١968، 79/5؛ أبو داود، سنن .٦٤

أيب داود، ١/4٠5.
مسلم، الصحيح، 4/2٠٠٠..٦٥
الطرباين،  املعجم الصغري،  حتقيق حممد شكور حممود،  ط١،  دار عامر،  عامن ،١985 ، .235/٦٦.١
البخاري، الصحيح، ١/6..٦٧
مرص .٦٨ احلديث،  دار  ط١،  السالم،  سبل  )١١28هـ(،  صالح  بن  اسامعيل  بن  حممد  الصنعاين، 

،د.ت، ١65/4.
الطرباين، سليامن بن ايوب بن مطر )ت 36٠هـ(، املعجم الكبري، حتقيق محدي عبداملجيد السلفي، .٦٩

ط2، القاهرة، د.ت، 2٠9/3.
البخاري، الصحيح، 242/9..٧٠

7عبد املنعم اهلاشمي، أخالق النبي يف صحيح البخاري ومسلم، ط2، مكتبة ابن كثري ،الكويت، ١
5٠٠2، ص68.

7أيوب، السلوك األجتامعي، ص4١3.٢
أبو داود،  مسند أيب داود،  حتقيق حممد عبداملحسن الرتكي،  دار هجر،  مرص ،١99٠ ،37٠/١..٧٣
الرتمذي، سنن الرتمذي، 523/4..٧٤
سورة األعراف، اآلية.)79) .٧٥
البخاري، األدب املفرد، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ط3، دار البشائر اإلسالمية، بريوت .٧٦

،١989، 93/١؛ 
أبو داود، سنن أيب داود، 4/28٠..٧٧
الدارمي، عبداهللا بن عبد الرمحن )ت 255هـ(، مسند الدارمي، حتقيق حسني سليم، دار املغني .٧٨

للنرش والتوزيع، مكة، 2٠٠٠، 2/2١5؛ أمحد، املسند.١68/2
الرتمذي، السنن، 6٠8/4..٧٩
الصفوري، عبد الرمحن بن عبد السالم )ت 498هـ(، نزهة املجالس ومنتخب النفائس ،املطبعة .٨٠
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الكاستلية، مرص، ١283ـه، 2٠8/2.
سورة النساء، اآلية)85(..٨١
أبو داود، سنن أيب داود، 334/4..٨٢
املروزي، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مبارك )ت ١8١هـ(، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،دار .٨٣

الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ١/258.
حممد الغزايل، خلق املسلم، القاهرة، د.ت، ص37١- ١74؛ مهلهل، األخوة يف اهللا تعاىل ،ص84..٨٤
مسلم، الصحيح، ١998/4..٨٥
أيوب، السلوك االجتامعي، ص484..٨٦
أكرم ضياء العمري،  السرية النبوية الصحيحة،  ط3،  دار عبيكان،  الرياض ،2٠٠3 ،.246/٨٧.١
الرتمذي، السنن، 3/22٠؛ الطحاوي، أبو جعفر بن حممد بن سالمة )ت ١23هـ(، رشح مشكل .٨٨

اآلثار، حتقيق شعيب األرنؤوط، ط١، مؤسسة الرسالة بريوت، ١994، ١2/26.
الغزايل،  حممد بن حممد )ت 5٠5هـ(، إحياء علوم الدين،  دار الفكر،  بريوت،  د.ت ،2/258؛ .٨٩

أيوب، السلوك االجتامعي، ص584
الندوي، ٩٠ أمحد  خمتار  حتقيق  االيامن،  شعب  854هـ(،  )ت  اخلرسوجردي  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 

مكتبة الرشد، الرياض، 2٠٠3، 5/١4١.
الطرباين، املعجم الكبري، ١3/2٠8.٩١
السمرقندي )ت .٩٢ الرمحن  عبد  بن  اهللا  عبد  أبو حممد  الدارمي،  داود، 2/398؛  أيب  داود، مسند  أبو 

552هـ(، سنن الدارمي، حتقيق حسني سليم أسد، ط١، دار املغني، مكة ،2٠٠٠ ،2/١3٠١؛ اهليثمي، 
نور الدين بن عيل بن أيب بكر )ت 7٠8هـ(، جممع الزوائد، ط١، دار الفكر، بريوت، د.ت.١٠/١52 ،

البخاري، الصحيح، ١9٠/١، 2،89٠..٩٣
أيوب، السلوك االجتامعي، ص34..٩٤
اهلاشمي،  حممد عيل،  املجتمع املسلم،  دار البشائر اإلسالمية،  ط١،  بريوت ،2٠٠2 ،ص6٠2..٩٥
سورة احلجرات، اآلية١١ -2١..٩٦
ابن منظور، حممد بن مكرم املرصي )ت ١١7هـ(، لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت ،  .٩٧.١993
أيوب، السلوك، ص26١..٩٨
اهلاشمي، أخالق النبي ، ص49..٩٩

الرتمذي، السنن، 325/4..١٠٠
الزخمرشي، حممود بن عمر )ت 835هـ(، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل من وجوه .١٠١

التأويل، حتقيق عبد الرزاق مهدي، دار إحياء الرتاث، بريوت، د.ت، 368/4.
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مالك بن أنس، املوطأ، 2/985؛ البخاري، اجلامع املسند، 8/١٠٠..١٠٢
الطرباين، مسند الشاميني، ط١، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١984، 448/2..١٠٣
الطرباين، مسند الشاميني، ١73/3..١٠٤
الزخمرشي، الكشاف، 369/4..١٠٥
اخلازن،  عيل بن حممد بن ابراهيم )ت ١47هـ( لباب التأويل يف معامل التنزيل )تفسري اخلازن(، دار .١٠٦

الفكر، بريوت، ١979، 2٠3/4.
البخاري، األدب املفرد، ١/١7١؛ أبو داود، سنن ايب داود، 4/29٠..١٠٧
الطرباين، مسند الشاميني، 3٠6/3..١٠٨
سيد قطب، يف ظالل القرآن، /3344..١٠٩
اخلازن، تفسري، 2٠4/4..١١٠
مالك بن أنس، املوطأ، 5/١333؛ أبو داود، سنن ايب داود، 4/28٠..١١١
األلويس، حممود بن شكري، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث .١١٢

العريب، بريوت، د.ت١57/26 ،-85١.
الطرباين، املعجم األوسط، حتقيق طارق عوض، دار احلرمني، القاهرة، د.ت ،4/52١..١١٣
الرتمذي، السنن 64/5  ..١١٤
أبو داود، سنن أيب داود، 3٠6/4..١١٥
أيوب، السلوك االجتامعي، ص83١..١١٦
سورة احلجرات، اآلية١2..١١٧
الغزايل، إحياء علوم الدين، ١43/3..١١٨
الغزايل، املصدر نفسه، ١44/3..١١٩
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ١298/2..١٢٠
البخاري، األدب املفرد، ١/387..١٢١
أبو داود، السنن، 575/2..١٢٢
مسلم، الصحيح، ج4، ص١٠٠2..١٢٣
الغزايل، إحياء علوم الدين، ١59/3..١٢٤
الغزايل، املصدر نفسه، 3/١6٠..١٢٥
الرتمذي، السنن، 389/3..١٢٦
العمري، السرية النبوية، ١/253..١٢٧
اهلاشمي، املجتمع املسلم، ص8٠2..١٢٨
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البخاري، األدب املفرد، ١/2٠8..١٢٩
مسلم، الصحيح، ١/74..١٣٠
اهلاشمي، املجتمع املسلم، ص9٠2..١٣١
الرتمذي، السنن، 74/5؛ أبو داود، سنن أيب داود، 354/4..١٣٢
أبو داود، سنن أيب داود، 246/4..١٣٣
البخاري، األدب املفرد، ١/3١9؛ مسلم، الصحيح، ١7٠4/4..١٣٤
مسلم، الصحيح، 2٠26/4..١٣٥
الرتمذي، السنن، 577/4..١٣٦
اهلاشمي، أخالق النبي، ص25..١٣٧
الغزايل، إحياء علوم الدين، 325/2..١٣٨

١39 القضاعي، حممد بن سالمة )ت 454هـ(، مسند الشهاب، حتقيق محدي عبد املجيد السلفي ،ط2، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ١986، ١/393.

اإلمام .١٤٠ موطأ  عىل  الزرقاين  رشح  الباقي،  عبد  بن  حممد  الزرقاين،  الرمحة.  عمته  أي  فيها:  اغتمس 
مالك، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2٠٠3، 526/4.

أبو داود، سنن أيب داود، ١87/3..١٤١
ابن ماجه، السنن، ١/464..١٤٢
الصحيح، 4/١72١..١٤٣
البخاري، األدب املفرد، ١/١85..١٤٤
البخاري، اجلامع املسند، 72/2؛ أبو داود، سنن أيب داود، ١84/3..١٤٥
مسلم، الصحيح، 68/١؛ الرتمذي، السنن، 345/4..١٤٦
احلاكم، املستدرك عىل الصحيحني، 2٠2/3..١٤٧
النسائي، السنن الصغر، حتقيق عبد الفتاح ابو غدة، حلب ،١986، 4/52١..١٤٨
سورة احلرش، اآلية9. .١٤٩
سورة األنفال، اآلية75 ..١٥٠
سورة احلجرات، اآلية١3..١٥١
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 املصادر واملراجع
القرءان الكريم

)ت652هـ(..١ اسامعيل  بن  حممد  البخاري، 
حممد  حتقيق  البخاري(،  )صحيح  املسند  اجلامع 

زهري ناصف،  دار طوق،  سوريا 2٠٠١.
الباقي .٢ عبد  فــؤاد  حممد  حتقيق  املفرد،   األدب 

ط3،  دار البشائر اإلسالمية بريوت١989.
الـبـالذري، أمحـد بن حييى بن جابر .٣

سهيل  حتقيق  األرشاف،   أنساب  )ت972هـ(  
زكار ورياض الزركيل، دار الفكر ،بريوت.١996

البلخي،  أبو احلسن مقاتل بن سليامن .٤
)ت ١5٠هـ( تفسري مقاتل، حتقيق عبد اهللا حممود 
شحاتة، ط١، دار إحياء الرتاث ،بريوت ١423ـه.

)ت .٥ اخلرسوجردي  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 
458هـ( شعب االيامن، حتقيق خمتار أمحد الندوي،  

مكتبة الرشد،  الرياض ،2٠٠3.
الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة .٦

)ت 972هـ( السنن،  حتقيق أمحد شاكر وآخرين، 
ط2، مرص، ١975.

هـ4٠5)  )ت  اهللا  عبد  بن  حممد  احلاكم،    .7
املستدرك عــىل الصحيحني،  حتقيق مصطفى عبد 
القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بريوت.١999 ،

البغدادي .٨ ابن حبيب،  حممد بن حبيب بن أمية 
ايلزة ليختن شيشرت،   )ت 542هـ( املحرب،  حتقيق 

دار امل عارف اجلديدة، بريوت، د.ت.
ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل )ت 258هـ(  .٩

االصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق عادل أمحد وعيل 
حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ١994.

ابن حنبل،  أمحد بن حنبل )ت(هـ24١ مسند .١٠

اإلمــام أمحــد، حتقيق شعيب األرنــؤوط، مؤسسة 
الرسالة،  بريوت ،2٠٠١.

)ت .١١ ابراهيم  بن  حممد  بن  عيل  اخلــازن،  
التنزيل)تفسري  معامل  يف  التأويل  لباب  ١47هـ( 

اخلـازن(،  دار الفكر،  بريوت ،.١979
اخلطيب البغدادي،  أمحد بن عيل )ت364هـ( .١٢

حتقيق  السامع،   وآداب  الراوي  ألخالق  اجلامع 
حممد الطحان،  دار املعارف، الرياض.

الدارمي،  عبداهللا بن عبد الرمحن )ت552هـ(  .١٣
دار  أسد،   سليم  حسني  حتقيق  الدارمي،   مسند 

املغني للنرش والتوزيع ،مكة، 2٠٠٠.
أبو داود،  سليامن بن داود )ت (هـ2٠4 مسند .١٤

دار  الرتكي،  عبداملحسن  حممد  حتقيق  داود،  أيب 
هجر، مرص، ١99٠.

الدينعبد  حميي  حممد  حتقيق  داود،   أيب  سنن   .١5
احلميد،  املكتبة العرصية،  بريوت ،د.ت .

رشح  الباقي.   عبد  بن  حممد  الزرقاين،    .١6
الثقافة  مكتبة  مالك،   اإلمام  موطأ  عىل  الزرقاين 

الدينية، القاهرة، 2٠٠3.
(هـ538 )ت  عمر  بن  حممود  الزخمرشي،   .١7

التنزيل وعيون األقاويل من  الكشاف عن حقائق 
دار  مهدي،   عبدالرزاق  حتقيق  التأويل،  وجــوه 

إحياء الرتاث ،بريوت، د.ت.
)ت(هـ23٠ سعد  بن  حممد  سعد،   ابن   .١8

،مكتبة  عمر  حممد  عيل  حتقيق   ،الكرب الطبقات 
سيد  ابن   .١9، القاهرة.2٠٠١  مرص،  اخلانجي، 
437هـ(  )ت  حييى  بن  عبداهللا  بن  حممد  الناس،  
والسري،  والشامئل  املغازي  فنون  يف  االثر  عيون 

مكتبة القديس ،القاهرة، ١986.
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السالم )ت .٢٠ بن عبد  الرمحن  الصفوري،  عبد 
498هـ( نزهة املجالس ومنتخب النفائس،  املطبعة 

الكاستلية،  مرص ،١283هـ.
صالح  .٢١ بن  اسامعيل  بن  حممد  الصنعاين،  

)١١82هـ(  سبل ال ســالم،  ط١،  دار 
هـ .٢٢ )ت  مطر  بن  ايوب  بن  سليامن  الطرباين، 
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 ملخص البحث 
يعد مصطلح املواطنة حديث نسبيا ، إذ عرف يف املنظومة املعرفية بعد تشكل الدول 
واستقالهلا بصيغ وضعية جديدة فرضتها التبدالت احلضارية التي استبدلت التجمعات 
إليه  النظر  زاوية  تكون  فسوف   ،األخر البرشي  االجتامع  أشكال  حساب  عىل  القومية 
عىل ضوء تشكله الوضعي،  فهو وليد لتجربة وضعية اعتمدها اإلنسان بعيدا عن املفهوم 
اإلهلي لصيغة االجتامع البرشي التي ميزت األديان الساموية عن غريها يف بنائها للوحدة 

اجلامعية املستندة عىل االنتامء لقيم ومبادئ إهلية مشرتكة.
وهذه القيم كانت بمثابة العقد االجتامعي الذي انبثقت منه العقيدة الدينية ،بوصفها 
التي  لفكرهتا،  جوهرا  العقيدة  يف  اإلخوة   تعتنق  كجامعة  اإلنسانية  لتأسيس  مصدرا 
تتجاوز اإلخوة يف الدم والنسب ومثل الدين اإلسالمي األنموذج احلي واملتكامل هلذه 
الفكرة، إذ عد كل إنسان مرشوع إخوة قائم، ومن واجب كل مسلم السعي  عن طريق 
تعليم العقيدة اجلديدة إىل بناء اإلخوة واملسامهة يف بناء اإلنسانية، بوصفها مجاعة واحدة 
تعتمد العقيدة لتكوين األلفة واملودة والتسامح ووضع اإلحسان املتبادل موضع العالقة 
الكريم،  القرآن  وضعها  التي  واملعايري  الضوابط  إىل  استنادا  االستغالل،   عىل  القائمة 

واستنتها السنة النبوية الرشيفة.
وسعى هذا البحث ملقاربة فقهية كان مهها اظهار احلدود بني االخوة العقدية التي جاء 

هبا االسالم وبني املواطنة الوضعية التي انتجتها ظروف الدول وسياساهتا احلديثة.
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 ABSTRACT 
The concept of ci�zenship is considered as modern and comes onto 

the scene with the advent of countries forma�on and their indepen-
dence as realis�c states the civilized communica�ons 

urge .However it is the result of the realis�c experience man depends 
upon beyond the divine concept of the human assembling  that speci-
fies the divine religions as they give importance to the collec�ve union 
dependent upon principles and mutual divine doctrines  .The current 
paper inspires to a theological counter]poise manifes�ng the line of de-
marca�on between the contractual brotherhood Islam legislates and the 
realis�c ci�zenship the circumstances and modern policies of countries 
purport.
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 املقدمة 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين .متتاز 
العلوم الدينية بتعدد املداخل البحثية املتصلة هبا؛ لتعدد زوايا النظر املنهجية وطرائق حتصيل 
املعرفة وتبنيها،  إال ان قيمة البحث ال تتحدد من خالل طبيعة املنهج وهويته املستقلة وانام 
بمد ارتباطه باملعرفة الدينية واتصاله ببنياهتا املهيمنة ،ومع ان اخلوض يف طبيعة العالقة 
بني املنهج واملادة املدروسة ال يعنينا هنا بقدر عنايتنا بمحورين رئيسني: األول منهام: يتمثل 
بتالزم املنهج للمعرفة الدينية بام جيعل املنهج معطى رئيسا وحمددا أساسيا يسهم يف بلورة 
املسائل الدينية ويغري من هويتها ومكانتها. واآلخر: ير ان املنهج ال يتعد حدود إنتاج 
بنية  الدينية، وبذلك ال يكون له حمل يف  بنية املعرفة  املعرفة من دون إحداث تغيريات يف 

املدلول النهائي، إذ يقترص دوره عىل إمتام آليات االستدالل والكشف .
املستحدثة،   الفقهية  املوضوعات  أو  احلديثة  املفاهيم  قراءة  فإن  تقدم  ما  وتأسيسا عىل 
وتبيينها فقهيا من خالل آليات االستدالل الفقهي يتطلب الوقوف عند مستو التداخل 
القائم بينهام -بني اآلليات واملوضوعات- سواء عىل مستو املعرفة املنجزة أم احلضور 
املؤثر للدين بطابعه املهيمن واملرتكز يف البنية احلضارية واملستبطن من حيث كليته جلدلية 
التكامل والتفاعل اإلنساين بتوفريه للمعرفة املتحصلة لإلنسان الذي يسعى إىل فهم الدين 
بوصفه فاعال يف الكون مع عدم ختليه عن اخلضوع لتعاليم الدين وأوامره، أي عدم اعتامده 
ملناهج قرسية تعمد إىل تقويل النص وإخضاعه إىل منظومة القيم واألفكار التي يعتقد هبا 
متثل  أهنا  كثرية  أحايني  يف  توهم  التي  القبليات  بحسب  لذلك  تبعا  الديني  النص  لتفسري 

املعرفة املطلقة عىل الرغم من ابتعادها عن القيم النسقية املهيمنة يف النص الديني.
املقاربات  يف  ظاهرة  متثل  تكاد  الديني  النص  تقويل  حماولة  فإن  أمر  من  يكن  ومهام 
احلديثة؛ بسبب تداخل املفاهيم واخللط الواضح فيها وتوظيفها بالضد من قصديتها بجعل 

املنهج حموال للمدلول الرئيس .
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بأن كل  منها  فهم  قد  اهللا»)١)،  القرآن وعىل  الوصاية عىل  أحد  يمتلك  «أال  فان مقولة 
شخص يستطيع قراءة النص بطريقته املتبادلة، ولكن القراءة ان مل تعتمد معيارا موضوعيا 
أو علميا؛ فإهنا ال تعدو ان تكون انصياعا لذائقة شخصية بعيدة عن الفهم العلمي املنضبط، 
وهذه الدعاو هي التي قادت إىل إنتاج فهم تفكيكي للمسائل الدينية والفكرية من دون 
تركيب أو بناء، لذا يتطلب جتديد العدة واألدوات املعرفية لتوظيفها ضمن األطر املحددة 
فيها  للعقل  يكون  التي  الرشيفة  والسنة  الكريم  القرآن  من  املستمدة  املعرفية  الدين  هلوية 
الرئيسة  الغاية  العام، والذي يمثل تطبيقه  القانون اإلهلي  بقيد  دور االستدالل واإلثبات 

للمعرفة الدينية. ومما تقدم يمكن لنا عرض فقه املواطنة من خالل املبدأين اآلتني: 
املبدأ األول: مبدأ اإلخوة وفاعليته يف تشكل اجلامعة املؤمنة

ألجل الوصول إىل فهم متكامل ملوضوعة «فقه املواطنة» البد من التأصيل له مفهوما 
املشاركة  عىل  دالة  لغوية  صيغة  وهي  «مفاعلة»،  وزن  عىل  ة  مشتقّ فاملواطنة  ومصطلحا، 
والتفاعل بني املواطن والدولة، والوطن يف عرف اللغويني هو )موطن اإلنسان وحمله()2)

وتتفق جل التعريفات للمواطنة عىل كوهنا متثل «عالقة بني فرد ودولة كام حيددها قانون 
تلك الدولة،  وبام تتضمنه تلك العالقات من واجبات وحقوق يف تلك الدولة»)3)،  وألن 
مصطلح املواطنة حديث نسبيا،  إذ عرف يف املنظومة املعرفية بعد تشكل الدول واستقالهلا 
القومية  التجمعات  استبدلت  التي  احلضارية  التبدالت  فرضتها  جديدة  وضعية  بصيغ 
عىل حساب أشكال االجتامع البرشي األخر، فسوف تكون زاوية النظر إليه عىل ضوء 
اإلهلي  املفهوم  عن  بعيدا  اإلنسان  اعتمدها  وضعية  لتجربة  وليد  فهو  الوضعي،  تشكله 
لصيغة االجتامع البرشي التي ميزت األديان الساموية عن غريها يف بنائها للوحدة اجلامعية 

املستندة عىل االنتامء لقيم ومبادئ إهلية مشرتكة .
،بوصفها  الدينية  العقيدة  منه  انبثقت  الذي  االجتامعي  العقد  بمثابة  كانت  القيم  هذه 
مصدرا لتأسيس اإلنسانية كجامعة تعتنق اإلخوة يف العقيدة جوهرا لفكرهتا، التي تتجاوز 
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اإلخوة يف الدم والنسب)4)، ومثل الدين اإلسالمي األنموذج احلي واملتكامل هلذه الفكرة، 
تعليم  طريق  عن  السعي  مسلم  كل  واجب  ومن  قائم،  إخوة  مرشوع  إنسان  كل  عد  إذ 
العقيدة اجلديدة إىل بناء اإلخوة واملسامهة يف بناء اإلنسانية، بوصفها مجاعة واحدة تعتمد 
العقيدة لتكوين األلفة واملودة والتسامح ووضع اإلحسان املتبادل موضع العالقة القائمة 
عىل االستغالل،  استنادا إىل الضوابط واملعايري التي وضعها القرآن الكريم يف التأكيد عىل 
ي  الَّذِ مُ  بَّكُ رَ واْ  قُ اتَّ النَّاسُ  ا  َ أَهيُّ ا  ﴿يَ تعاىل:  قوله   صد خالل  من  اإلنساين  األصل  وحدة 
ي  َ الَّذِ واْ اهللاّ قُ اتَّ اء وَ نسَ اً وَ ثريِ االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ ن نَّفْ م مِّ كُ قَ لَ خَ

قِيباً﴾)5). مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ َ كَ امَ إنَّ اهللاّ حَ رْ األَ اءلُونَ بهِ وَ تَسَ
ومن فكرة اإلخوة استمدت اجلامعة اإلسالمية قوهتا وطاقتها يف إنشاء وتكوين مفاهيم 
التعاون والثقة، التي أسست لالجتامع املدين الفاعل بام خلقته من روح اإلخوة والتواصل 
وا  قُ اتَّ مْ وَ يْكُ وَ َ أَخَ وا بَنيْ لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إخْ مِ يف اهللا، عمال بمضمون اآلية الكريمة: ﴿إنَّامَ املُؤْ
داخل  يف  النظام  لبعث  رضورية  سلطوية  مرتبية  من  أضفته  وما   (6(﴾ ونَ ُ محَ رْ تُ مْ  كُ لَّ لَعَ  َ اهللاَّ
لتنمية وإدارة  الكريم من خالل اآليات اآلتية قيم اإلخوة  القرآن  مجاعة اإليامن،  وحدد 
مشاعر اإليامن ورعايتها بوصفها مصدرا لتعميق القرابة الروحية وبناء األسس التي يستند 

إليها يف تنظيم اجلامعة، ويتضح ذلك بقوله تعاىل:
لَّفَ ١. أَ اء فَ دَ مْ أَعْ نتُ مْ إذِْ كُ يْكُ لَ ِ عَ تَ اهللاّ مَ واْ نعْ رُ كُ اذْ واْ وَ قُ رَّ فَ الَ تَ ِيعاً وَ ِ مجَ بْلِ اهللاّ واْ بحَ مُ تَصِ اعْ ﴿وَ

لكَ  ذَ ا كَ نْهَ م مِّ كُ ذَ نقَ أَ ارِ فَ نَ النَّ ةٍ مِّ رَ فْ ا حُ فَ َ شَ ىلَ مْ عَ نتُ كُ اناً وَ وَ تهِ إخْ مَ م بنِعْ تُ بَحْ أَصْ مْ فَ وبكُ لُ َ قُ بَنيْ
.(7(﴾ ونَ تَدُ مْ هتَ كُ لَّ مْ آيَاتهِ لَعَ ُ لَكُ ُ اهللاّ بَنيِّ يُ

وٌّ ٢. دُ مْ عَ انِ إنَّهُ لَكُ يْطَ اتِ الشَّ وَ طُ واْ خُ بعُ تَّ الَ تَ ةً وَ آفَّ مِ كَ لْ واْ يفِ السِّ لُ خُ واْ ادْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ﴿يَ
.(8(﴾ ٌ بنيِ مُّ

يدُ ٣. دِ َ شَ َ إنَِّ اهللاّ واْ اهللاّ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ ىلَ اإلِثْمِ وَ واْ عَ نُ اوَ الَ تَعَ  وَ وَ قْ التَّ ىلَ الْربِّ وَ واْ عَ نُ اوَ تَعَ ﴿وَ
.(9(﴾ ابِ قَ الْعِ
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ةِ﴾)١٠).٤. َ محَ ا باِملْرَ وْ اصَ تَوَ ِ وَ ربْ ا باِلصَّ وْ اصَ تَوَ وا وَ نُ ينَ آمَ انَ مِنَ الَّذِ مَّ كَ ﴿ثُ
ورأ اإلسالم ان جتاوز التفاوت الواقعي ال يتم إال بتعميق الرمحة واملودة اإلنسانية 
خللق السياسة الدينية املرتكزة عىل تطوير املضمون اإلنساين بالضمري والوجدان واخلشية 
رشيطة  املدنية،  للوظائف  جامعة  رشيعة  يعطي  فاإلسالم  اخلالصة،   والنية  اهللا  وخمافة 
،وبذلك سار اإلسالم عىل هدي  اإليامنية  للجامعة  املوحدة  الدينية  املظاهر  استنادها عىل 
األديان الساموية األخر يف تأسيس السلطة املدنية عىل وفق مفهوم اإلخوة ليتولد عن هذه 

السلطة اجتامع مدين تارخيي استلهمت مبادئه كثري من الدول واإلمرباطوريات.
وقبالة تأسيس االجتامع املدين عىل اإلخوة، نجد ان االجتامع املدين الذي ظهر مطلع 
العرص احلديث بني عىل قاعدة املواطنة التي أوجدت لنفسها مكانا يف أوروبا املسيحية بعد 
بمبادئ  املواطنية ال تقوم عىل اإليامن  فان  العقدية،  الكنيسة، وبعكس اإلخوة  رصاع مع 
ومثل واحدة لتكوين اجلامعة وانام تتقوم بعالقات سياسية توظف احلرية التنظيمية كمركز 

رئيس يف النظام االجتامعي وسلطته.
واملواطنة تبعا لذلك ترتكز عىل نظام يعرتف بالتناقض يف املصالح االجتامعية ألنه ثمرة 
الوسطى  والطبقة  الربجوازية  -الطبقة  االقتصادي  الطبقات  ونظام  االجتامعي  التفاوت 
يف أوروبا- التي يسعى إىل ضبطها وتنظيم تناقضاهتا من خالل وسائل القانون الوضعي 
املنصاع إىل شكل العالقات الفردية أو اجلامعية املتشكلة ضمن عقد اجتامعي يرشع للضدية 
االقتصادية والتناقض االجتامعي، بخالف العقد الديني القائم عىل النفي املبدئي لرشعية 
مْ  نَاكُ لْ عَ جَ نثَى وَ أُ وَ رٍ  كَ ذَ ن  مِّ م  نَاكُ قْ لَ إنَّا خَ النَّاسُ  ا  َ أَهيُّ ا  بقوله تعاىل: ﴿يَ املتمثل  الطبقي  التاميز 
﴾)١١)، واملتبني لتكوين  ٌ بريِ لِيمٌ خَ َ عَ مْ إنَّ اهللاَّ اكُ تْقَ ِ أَ ندَ اهللاَّ مْ عِ كُ مَ رَ وا إنَّ أَكْ فُ ارَ بَائلَ لتَعَ قَ وباً وَ عُ شُ
قاعدة أخالقية تضمن التامهي بني الفرد واجلامعة باملطابقة النفسية بينهام، أي املساواة املطلقة 
يف حجر مجاعة العقيدة كاملساواة بني اإلخوة الذين يقوم الدين بتهذيب أخالقهم روحيا 
ويدعو إىل سلطة مدنية تنظم وتديم هذه اإلخوة، فالسلطة فيها تكون أبوية تستمد قوهتا من 
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اإلخوة بكل ما متثله من حب واحرتام وتقدير وحرص عىل املصلحة حتى من النفس مثلام 
يتضح يف جمموعة من األحاديث النبوية مثل: ))املسلم اخو املسلم(()١2) و ))انرص أخاك 
ظاملا أو مظلوما(()١3) و ))وال حيل ملسلم ان هيجر أخاه فوق ثالثة أيام(()١4) و ))اهللا يف عون 

املؤمن مادام املؤمن يف عون أخيه(()١5) و ))تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة(()١6).
العالئق  منظومة  يف  رئيس  كمعطى  اإلخوة  مفهوم  بني  التباين  طبيعة  نفهم  مل  وإذا 
الدينية املرتكزة عىل تعاليم إهلية وبني مفهوم املواطنة  الدولة اإلسالمية أو  االجتامعية يف 
الفردية الساعية لتأسيس عقد اجتامعي يتكئ عىل عالقة وضعية  كمبدأ مؤسس للسيادة 
تبحث لنفسها يف الواقع عن أدوات ووسائل ضبط من داخل عاملها الوضعي، فلن نستطيع 
لبنية كل منهام واملؤكدة للفارق اجلوهري بني  ان ندرك اختالف األبعاد املعرفية املشكلة 
اإلخوة العقدية يف اجلامعة املؤمنة وبني املواطنة يف املجتمع الوضعي والذي ينداح يف جممل 
البنية لد هوية كل واحد منهام واالختالف يكمن يف كون اهلوية األوىل دينية فيام هوية 
املواطنة وضعية، واألوىل تر يف الدين مرجعية هلا يف تطبيق النظام يف املجتمع، ويقترص 
أما األخر فإهنا تتخذ من  الدينية،  املنظومة  إثبات ما أرادته  دور األنساق األخر عىل 

الواقع مرجعية معرفية هلا ،ومعيارا لنجاحها.
وتأسيسا عىل ما تقدم فان إضفاء صفة حقيقية للعالقة بينهام تتطلب حتديد دائرة املقاربة، 
ولعل الرؤية الفلسفية هي األقرب لتحديد خلفية منهجية موحد ة الن من شاهنا حتديد 
بخالف  والعلل،  واملفاهيم  واملباين  واملوضوعات  والغايات  الكليات  يف  التقارب   مد
يف  تباين  حمل  هي  التي  واملصاديق  واجلزئيات  التفاصيل  تستغرقها  التي   األخر املناهج 
املوضوعية  املسوغات  فإن  فقهيا  منهجا  تعتمد  للبحث  النظر  زاوية  ومادامت  حال.  كل 
والعلمية للبحث ينبغي ان تنطلق من فهم ما يقوله الدين أو اإلسالم عن أنامط العالقة 
يف املجتمع، أي طبقا ملا يقوله عن نفسه وبمعطياته التنظريية والتطبيقية ال بفعل معطيات 
خارجة عن الدين ألهنا حينئذ ستمثل إطارا معرفيا ال دينيا، وهكذا فإننا أمام مرجعيتني 
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أو رؤيتني أساسيتني وما يعنينا هنا املرجعية الدينية التي سنعرض لرؤيتها من خالل املبدأ 
الثاين.

املبدأ الثاين: املواطنة من زاوية فقهية 
املجتمع  عليها  أقام  التي  والقواعد  القيم  جمموعة  ظل  يف  تشكلت  قد  املواطنة  أن  بام 
الوضعي تصوره لعالقاته اجلامعية، وعالقات أفراده فيام بينهم ضمن أمم حديثة بامهيات 
بناء  طبيعة  قائم عىل  وجودها  فان جوهر  عقائدية،  وليست كجامعات  وكيانات سياسية 
االجتامع املدين املتأثر بأنامط السلطة احلاكمة له، فاملجتمعات املدنية ال ختتلف إال بأساليب 
تكوين السلطة وبنيتها العامة وقيمها الرئيسة التي تنتج أنامطا من الدول املختلفة واملتعددة 

واملتشكلة ضمن مفهوم الوطن الواحد.
أسس  عىل  اجلديدة  املدنية  بظهور  يتمثل  اإلنسانية  احلضارة  يف  اجلذري  التبدل  ولعل 
فيها  أصبح  إذ  الدينية،  املجتمعات  ظل  يف  املدنية  عليها  قامت  التي  األسس  عن  ختتلف 
املواطنة  أضحت  وبذلك  السيايس،  املجتمع  لتكوين  القاعدة  هو  املؤمن  وليس  املواطن 
لبقعة جغرافية حمددة، اصطلح  بالوطنية كتعبري عن والء وانتامء  العام مرتبطة  بمفهومها 
عىل تسميتها بالوطن والذي غالبا ما تداخلت مصطلحات القومية واالنتامء القطري معه،  
لكن الوطن يف املنظومة الفقهية قد عرف بدقة ودارت حوله كثري من التحديدات الرتباطه 
بجهة بعض األحكام الرشعية التي قد يؤثر فيها، فظهر مفهوم الوطن األصيل واملراد به 
العامل العقيل ال املفهوم املتعارف عليه للوطن، من ذلك ما ذكره الشيخ هباء الدين العاميل 
«التجريد رسعة العودة إىل الوطن األصيل، واالتصال بالعامل العقيل، وهو املراد بقوله عليه 

الصالة والسالم 
ةُ  ئنَّ مَ املُطْ سُ  النَّفْ ا  هَ تُ يَّ أَ ا  ﴿يَ تعاىل:  قوله  يشري  واليه  اإليامن((  من  الوطن  ))حب 
وما  وبغداد  الوطن دمشق  تفهم من  ان  وإياك   (١7(﴾ يَّةً ضِ رْ مَّ ةً  يَ اضِ رَ بِّكِ  رَ إىلَ  ي  عِ جِ ارْ

ضاهامها فإهنام من الدنيا»)١8).
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وذكروا كذلك الوطن الرشعي وهو املكان الذي يستوطنه اإلنسان بقصد التوطن فيه 
أبدا واختاذه مسكنا، أو بلوغ إقامته فيه اكثر من ستة أشهر)١9)، ويؤكد رشط التوطن ما روي 
عن اإلمام أيب احلسن الرضا  انه قال ))كل منزل ال تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس 
لك ان تتم فيه(()2٠)، لتفريقه عن «وطن اإلقامة »وهو «املوضع الذي ينوي االستقرار فيه 
مخسة عرش يوما أو أكثر من غري ان يتخذه مسكنا»)2١)، هذا عند فقهاء السنة)22)، وعرشة 

ايام عند فقهاء االمامية)23) ويسمى كذلك بالوطن احلادث أو «وطن السفر.»
ونلحظ ان الفقهاء قد نظروا إىل مفهوم املواطنة ال من خالل ما تقدم وانام من زاويتني: 
األوىل: أحكام اإلنسان املسلم يف البالد غري اإلسالمية من حيث التزامهُ بقوانينها واكتسابه 
جلنسيتها أو التزامه بتطبيق القوانني اإلسالمية يف تلك البالد ،فقد أفتى الفقهاء املعارصون 
بتطبيق القوانني اإلسالمية من الشخص املسلم، أما االلتزام بقوانني الدول األخر فاندرج 
ضمن العنوانات الثانوية التي وافقته مادامت خمالفتها تؤثر يف سمعة اإلسالم واملسلمني أو 
تلحق الرضر بالنفس ،فدخول البالد غري اإلسالمية يكون بإذن من حكومتها للعيش يف 
الدولة، و متتعهم باحلقوق املعتمدة فيها، هو عقد يلزمهم بواجبات املواطنة الصاحلة «الن 
ويقول  الرشعية،  التزاماته  تطبيق  أمام  عائقا  وجوده  يكن  مل  ما  رشوطهم»،  عند  املؤمنني 
السيد السيستاين «ال حترم اإلقامة يف تلك البالد إذا مل تكن عائقا عن قيامه بالتزاماته الرشعية 
بالنسبة إىل نفسه وعائلته فعال ومستقبال وإال فال جيوز»)24)، وغريها من املسوغات الرشعية 
اإلسالمية  الدولة  بأحكام  ختصصت  فقد  الثانية:  أما  الفقهية)25).  القواعد  عىل  املستندة 
وقوانينها السارية عىل مواطنيها بمختلف دياناهتم ومذاهبهم وقومياهتم وغريها، ومعلوم 
ان الدول اإلسالمية املعارصة ال تلتزم النظام اإلسالمي العقيدي املنبني عىل مفهوم األمة، 
وهي كذلك ال تنصاع انصياعا كامال ألشكال األنظمة األخر،  ليربالية أو اشرتاكية أو 
التلفيق ظاهرة  النظام اإلسالمي واألنظمة الوضعية، وسمة  إنام تلفق غالبا بني  علامنية،  
يف خمتلف جوانب االجتامع املدين هلذه الدول؛ والن موضوعة البحث ضمن هذه الزاوية 
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معها  تعاملوا  الفقهاء  فان  بمواطنيها،   وعالقتها  السلطة  ثم  ومن  الدولة  بمفهوم  ترتبط 
من خالل الفتاو التي يتطلبها كل مصداق بام يندرج ضمن املعاجلات الفقهية للمسائل 
ومل  للدولة  دستورا  يضعوا  مل  فهم  ثانوية،   بعنوانات  فقهية  مسوغات  وإجياد  املستحدثة 
يشرتكوا يف صياغته ومن ثم وجدوا أنفسهم أمام قوانني وضعية، مما دعاهم للتعامل معها 

عىل وفق مستجدات العرص.
اخلوض  أو  الرشعي  احلكم  تويل  عن  منهم-   اإلمامية  السيام  -الفقهاء  إبعاد  ولعل 
املواطنة  العقدية ال  القرآن ملفهوم اإلخوة  ترسيخ  الدولة والسلطة فضال عن  مباحث  يف 
القرآين  اخلطاب  منهجية  إىل  يستند  فقهيا  املواطنة  موضوعة  يف  البحث  جعل  الوضعية، 
تنوعت أعراقهم وأدياهنم  البرش وان  أبناء  املرتكزة عىل «حقيقة االشرتاك واملشاركة بني 
وتوجهاهتم فهم من أصل واحد، وينتمون إىل عائلة واحدة»)26) ويستتبع ذلك التساوي يف 
نَامِ﴾)27)،  والناس  َ ا لألْ هَ عَ ضَ ضَ وَ رْ َ األْ اخللقة واإلفادة من خريات األرض لقوله تعاىل: ﴿وَ
مجيعهم سواسية أمام الرشيعة فيقول النبي حممد : ))ال فضل لعريب عىل أعجمي، وال 
لعجمي عىل عريب وال المحر عىل اسود، وال ال سود عىل امحر إال بالتقو(()28)، وبذلك 
فان الناس كلهم يف القيمة اإلنسانية سواء لقوله : ))كلكم آلدم وآدم من تراب(()29).

وحتققت هذه املنهجية يف الواقع التطبيقي املتمثل بأسس البناء الداخيل لدولة اإلسالم 
ما  املدينة أي  له يف  أول خطبة  التكافل والتضامن من  إىل    النبي حممد  يف ظل دعوة 
يعرف اليوم بالبيان السيايس األول إذ قال: ))تصدقوا ولو بصاع من متر ولو ببعض صاع 

ولو بقبضة ولو بتمرة ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة((...)3٠).
العقيدة حمل اإلخوة  الذي أحل اإلخوة يف  املؤاخاة  نظام  بتطبيق  املفهوم  وعضد هذا 
يف النسب، وحلت األمة حمل القبيلة ليظهر العقد االجتامعي اجلديد املنظم لعيش أفراده 
الدولة  ضمن  أصبحت  التي  الفئات  خمتلف  بني  التعايش  كذلك  ونظم  الدولة،  ضمن 
اإلسالمية ليحقق التعايش السلمي بينها من خالل «صحيفة املدينة املنورة»  التي كانت 
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باليهود  املتمثلة   األخر واجلامعات  واملسلمني  املؤمنني  جلامعة  الداخيل  النظام  بمثابة 
وسنقرأ أهم حماورها بمنهجية املزج بني «املفكر فيه يوم كتابتها»)3١)، وبني استنطاق مبانيها 

املؤسسة للعقد االجتامعي اجلديد املمتد تارخييا بفعل امتداد الرسالة زمانيا ومكانيا:
يلحظ ان الصحيفة يف بدايتها قد فرقت بني املؤمنني واملسلمني ومن املعلوم ان القرآن .١

 ْ ملَ مَّ  ثُ ولهِ  سُ رَ وَ  ِ باِهللاَّ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ نُونَ  مِ املُؤْ ﴿إنَّامَ  باملؤمنني  عنى  إذ  هبام  املقصود  حدد  قد 
﴾)32) ليفرقهم عن  ونَ قُ ادِ مُ الصَّ لَئكَ هُ وْ ِ أُ بيِلِ اهللاَّ مْ يفِ سَ هِ سِ أَنفُ مْ وَ اهلِ وَ مْ وا بأَ دُ اهَ جَ ابُوا وَ تَ يَرْ
نُ  ِيامَ لِ اإلْ خُ ملَاَّ يَدْ نَا وَ مْ لَ وا أَسْ ولُ ن قُ لَكِ وا وَ نُ مِ ؤْ ْ تُ ل ملَّ ا قُ نَّ ابُ آمَ رَ عْ َ الَتِ األْ املسلمني بقوله: ﴿قَ
  ،(33(﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ َ غَ ئاً إنَّ اهللاَّ يْ مْ شَ لكُ امَ نْ أَعْ م مِّ لِتْكُ هُ الَ يَ ولَ سُ رَ َ وَ وا اهللاَّ يعُ طِ إنِ تُ مْ وَ وبكُ لُ يفِ قُ
فاملؤمن هو من كان إسالمه عقائديا بينام املسلم من أعلن اخلضوع لإلسالم سياسيا ،أي 
االعرتاف بالدين اجلديد وسلطته عىل الدولة مع استبطان العداوة أو إضامرها، والدولة 
هو  املعارصة-  املصطلحات  -بحسب  فيها  املؤمن  فان  للعقيدة  دولة  هي  بام  اإلسالمية 
من يمتلك روح املواطنة العالية احلاملة للمبدأ واملدافعة عنه واملمتلكة لرشائط النهوض 
باملهام التارخيية، بينام املسلم من كان شعوره باالنتامء قارصا،  ومن ثم يكون والؤه لألمة 
حق  وأعطتهم  بينهام  مجعت  قد  الصحيفة  فان  التفريق  هذا  من  الرغم  وعىل  منقوصا.  
املواطنة الكاملة والتساوي املطلق يف احلقوق والواجبات؛ ألهنا تؤسس لنظام مدين وذاتية 
حضارية تتجاوز االنتامء للجنسية الرسمية للدولة، ومل تفرق بينهام عىل أساس قوة االنتامء 
أو ضعفه، فالصحيفة تبدأ بـ ))بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النبي  بني 
املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم، إنام امة واحدة 
من دون الناس(()34)، فنلحظ ان السياسة الدينية التي انتهجها النبي حممد  نجحت 
التأسيسية باستثامر الروح والعقل  يف حتويل الدين إىل مركز لالجتامع املدين ومنبع للقيم 
خللق املجتمع وتأسيسه يف ظل املحبة واإلخوة التي تتغذ من اإليامن باهللا الواحد وتنمو 

يف التقرب إليه واخلشية منه وهبذا يتحقق مفهوم األمة.
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وتعضيدا ملفهوم املساواة واحرتام حقوق املواطنني يف دولة اإلسالم تنص الصحيفة عىل .٢
التكافل والتضامن بني فئات املجتمع اجلديد فتذكر ))ان املؤمنني ال يرتكون مفرحا )مثقال 
بالديون( بينهم ان يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل(()35) بل ان الصحيفة سمحت للقبائل 
املنضوية يف دولة اإلسالم بتواصل العمل بـالقانون الذي كانت تعمل به، قبل اإلسالم يف 
جمال الديات مع االلتزام بمعاملة األرس باملعروف والعمل بالعدل الفتدائهم، فتقول: 
يفدون  وهم  بينهم  يتعاقلون  السابقة(  )حالتهم  رباعتهم  عىل  قريش  من  ))املهاجرون 

عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني، وبنو عوف عىل رباعتهم((...)36).
لعل حقوق األقليات يف االسالم متثل مرتكزا مهام يف منظومة حقوق اإلنسان وحق .٣

املواطنة، عىل خالف ما ادعي من وجود تقاطع كامل بني اإلسالم وبني حق األقليات،  
حق  عىل  الكامل  احلفاظ  تؤكد   النبي وسرية  القرآين  للنص  الفاحصة  القراءة  فإن 
املواطن، إذ املواطن أو اإلنسان يف دولة اإلسالم حيفظ حقه مادام ملتزما برشائط العقد 
فبدون  املعارصة،  القانونية  أو  احلقوقية  املنظومات  عليه جل  تسري  ما  االجتامعي، وهو 
يقـول  إذ  ذلك،  يف  رصيح  القرآين  والنص  احد،  عىل  التعدي  يمكن  ال  القانون  انتهاك 
أَن  مْ  كُ يَارِ دِ ن  مِّ م  وكُ جُ رِ ْ خيُ  ْ ملَ وَ ينِ  الدِّ يفِ  مْ  وكُ اتلُ قَ يُ  ْ ملَ ينَ  الَّذِ نِ  عَ  ُ اهللاَّ مُ  اكُ نْهَ يَ ﴿الَ  تعاىل: 
﴾)37)، فمن يعارض نظام اإلسالم ان كان  نيَ طِ سِ ِبُّ املُقْ َ حيُ مْ إنَّ اهللاَّ يْهِ وا إلَ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ تَربَ
من األقليات أو غريها ومل يقاتل أو خيرق العقد االجتامعي فليس للدولة إال ان تتعامل 
﴿إنَِّامَ  تعاىل:  فيقول  العقد،  رشائط  بانتهاك  يكون  النهي  ان  إال  واإلحسان،  بالرب  معه 
مْ  كُ اجِ رَ ىلَ إخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ وكُ لُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ ُ عَ مُ اهللاَّ اكُ نْهَ يَ

.(38(﴾ املُونَ مُ الظَّ لَئكَ هُ وْ أُ مْ فَ ُ هلَّ تَوَ ن يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ أَن تَوَ
ومن خالل هاتني اآليتني يتبني ان األقلية ان مل تتعد عىل حقوق األكثرية فإهنا تتمتع 
بكامل حريتها يف البلد اإلسالمي، أما اذا خالفت هذا األمر وأعلنت القتال فان احلفاظ 

عىل بنية املجتمع تتطلب اختاذ مواقف بحسب طبيعة االعتداء.
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ومن زاوية النظر نفسها حدد النبي حممد  طبيعة التعامل مع اليهود وهم األقلية 
املعارضة يف املدينة فيقول: ))لليهود دينهم وللمسلمني دينهم،  مواليهم وأنفسهم، إال من 
ظلم وأثم فانه ال يوتغ )ال يرض( إال نفسه وأهل بيته(()39)، وختتتم الصحيفة التأكيد عىل 
ان العالقات يف يثرب جيب ان تبنى عىل الرب وحسن املعاملة فتقول ))وان الرب دون اإلثم، 

ال يكسب كاسب إال عىل نفسه، وان اهللا عىل اصدق ما يف هذه الصحيفة وابره(()4٠). 
ومثلام أرست الصحيفة أسس مفاهيم التناغم واالنسجام والتناسق بني فئات املجتمع 
النبي  معاهدة  فان  والقانونية  احلقوقية  بالسمة  العالقة  لتصطبغ  منهم؛  األقليات  السيام 
ألهل نجران سارت عىل النهج نفسه يف توفري احلرية الكاملة للنصار يف التنقل وممارسة 
أنشطتهم االجتامعية واالقتصادية إذ ورد يف املعاهدة ))ال يغري أسقف من أسقفيته، وال 

راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته، وليس عليه دينه(( )4١).
ويف السياق نفسه نلحظ تركيز اإلمام عيل عىل رضورة احلفاظ عىل حق املواطن 
من خالل عهده ملالك االشرت الذي حدد فيه كيفية إدارة الدولة اإلسالمية املبنية عىل قواعد 
اإلسالم األربعة )احلرية، العدل، املساواة، الشور(، فالناس يف نظر اإلمام  ))صنفان 
أما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق(()42) ويقول ))ثم اهللا اهللا يف الطبقة السفىل من 
الذين ال حيلة مل واملساكني واملحتاجني وذوي البؤس والزمنى، فان يف هذه الطبقة قانعا 
ومعرتا فأحفظ اهللا ما استحفظك من حقه فيها واجعل مل قسام من غالت صوايف اإلسالم 

يف كل بلد فان لألقىص منهم مثل الذي لألدنى(()43).
حقوقية  مدونة  ألول  أنموذجا   احلسني بن  عيل  لإلمام  احلقوق(   )رسالة  وتعد 
قننت مفاهيم حقوق اإلنسان بعامة،  ومنها حق املواطنة من زاوية نظر إسالمية رسمت 
باهللا  واملجتمع  الفرد  عالقة  طبيعة  وكذلك  والسلطة  املجتمع  أفراد  بني  العالقات  نمط 
تعاىل، وخاطبت الفرد بوصفه معنيا هبذه احلقوق التي انتظمت بخمسني حقا منها حقوق 
االجتامع املدين مثل حق املعلم واملتعلم واحلقوق االجتامعية مثل حق اجلليس والصاحب 
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واجلار وصاحب املعروف واحلقوق املالية والقضائية واحلقوق األخالقية ويقول يف حق 
األقليات أي أهل الذمة ))وليكن بينك وبني من ظلمهم من رعاية ذمة اهللا والوفاء بعهده 

وعهد رسول اهللا حائل، فانه بلغنا انه قال: من ظلم معاهدا كنت خصمه(()44).
وعىل الرغم من وضوح منهجية اإلسالم يف بناء املجتمع املدين عىل أسس عقيدية نجد 
بعض اإلشكاليات املثارة حديثا حول مفاهيم قد يفهم تعارضها مع حقوق املواطنني 
مثل اجلزية أو أحكام االرتداد وكالمها يرتبطان باألقليات وأحكامها، وإليضاح هاتني 
متفق  قطعي  نص  إىل  املستند  الرشعي  احلكم  ان  إىل  أوال  التأسيس  من  البد  النقطتني 
عىل حكمه -القران والسنة الصحيحة- يكون إلزاميا بغض النظر عن مطابقته لألهواء 
أو لألحوال املعارصة وتكون املسوغات املذكورة للحكم بعيدة عن ماهيته، فاإلسالم 
شأنه شان األديان األخر ساموية أو وثنية يقوم عىل جدلية العالقة بني البعد الغيبي 
القيمة يربز  الفرز يف  بينهام تواشج صعب  املتحقق، وما  املادي  البعد  )املاورائي( وبني 
اإليامن كمقصد لغائية الدين وجيعلنا أمام تساؤل يعد مرتكزا يف الفهم واملقاربة وهو: 
هل املسوغات تعطي حاكمية معرفية لإلنساين عىل الديني يف فهم الدين نفسه، أم ان 
احلاكمية تكون للديني عىل اإلنساين؟ واكرب الظن ان اإلجابة املعرفية ستتكفل بحل كثري 

من اإلشكاليات الواردة يف املنظومة املعرفية املعارصة.
ومن زاوية النظر الدينية التي تر يف ان اإلنسان هو املقصد اإلهلي للوجود، إذ ان غاية 
مها باستيقاظ القيم التي أودعها اهللا يف الذات  اإلسالم هو ان يعرف الفرد إنسانيته وحيكّ
البرشية، فالنبي حممد  مل يملّك نفسه ودينه لشعب، أو كتلة ما؛ ليكون متعلقا بمكان 
االنسانية، عىل  بقيت  ما  الباقية  الرئيسة لالسالم  القيمة  انه مثل  بل  أو زمان معني،  حمدد 
التي تعني  أنبيائها أو صفاهتم مثل املسيحية،  التي سميت باسم   خالف االديان االخر
املسيح املخلّص، وهي صفة عرفت للنبي عيسى يف حياته وحتولت إىل اسم له، وهكذا 
مع اليهودية التي اخذت من هيوذا، والبوذية ،والزرادشتية، واملزدكية، وغريها)45). لذا فان 
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الدين اإلسالمي قد انطلق من مفهوم تساوي البرش يف احلقوق والواجبات، وألجل حتقيق 
متعددة،  ترشيعية  مسائل  حتتهام  تندرج  رئيسني  حمورين  االسالم  حدد  فقد  املساواة  مبدأ 

واملحوران مها:
األول: األحكام اخلاصة بأهل الكتاب، الذين هنى اإلسالم عن مقاتلتهم مقابل دفع 
االسالمية  )الدولة  الطرفان  فيه  خيضع  عقد  بمثابة  وهي  األمر  ويل  يفرضها  التي  اجلزية 
احلقوق،  املدين ومحاية  العقد  بينهام عىل وفق رشائط  املتبادلة  لاللتزامات  الكتاب(  واهل 
للمتعاقدين وإعفائهم من اخلدمة  بتوفري احلامية  الفردي  ما يضمن احلق  ويف عقد اجلزية 
من  االنتقاص  دون  من  العام  النظام  نطاق  يف  وتقاليدهم  طقوسهم  وممارسة  العسكرية 
إنسانيتهم، وهو مشابه لطبيعة التعاقد املعارص بني األفراد والدولة يف توفري بعض احلقوق 
اإلسالمية  الدولة  يف  الكتاب  أهل  وان  السيام  حقها  حلفظ  أمواال  الدولة  إعطائهم  قبالة 

يعفون من الرضائب املفروضة من الدولة عىل مواطنيها.
املتعلقة بغري أهل الكتاب وهم الكفار واملرشكون، فهؤالء يقبل  الثاين: األحكام 
صيغة  معهم  تنظم  أو  املدينة،  صحيفة  يف  ورد  مثلام  شكلية  بصورة  ولو  إسالمهم 
للمعاهدة واملهادنة تبعا للتعايش داخل البالد اإلسالمية بالنسبة لألقليات، أو معهم 
يف بلداهنم اخلاصة هبم، وعقد املعاهدات تبعا ملصلحة اإلسالم العليا التي تستدعي 
يف  مصلحة  وجود  أو  تارة  الكافرين  قوة  بسبب  الدول  مع  معاهدات  يف  الدخول 
لألنظمة  الوضعية  الصيغ  خالل  من  ومتوازن  عادل  سالم  يف  اآلخرين  مع  التعايش 

الدولية املعارصة مما جيعل املسلمني يف عهد شامل مع كل دول العامل)46).
أما اإلشكالية األخر املتمثلة باالرتداد -وهو يف عرف الفقهاء الكفر بعد اإلسالم- 
نْ  مَ يِّ فَ دُ مِنَ الْغَ شْ َ الرُّ بَنيَّ د تَّ ينِ قَ اهَ يفِ الدِّ رَ والتي قيل إهنا تتناىف مع اآلية الكريمة: ﴿الَ إكْ
﴾ لِيمٌ يعٌ عَ مِ ُ سَ اهللاّ ا وَ امَ هلَ ىَ الَ انفِصَ ثْقَ ةِ الْوُ وَ رْ كَ باِلْعُ سَ تَمْ دِ اسْ قَ ِ فَ مِن باِهللاّ ؤْ يُ وتِ وَ اغُ رْ باِلطَّ فُ يَكْ

)47) الدالة عىل حرية املعتقد ورفض القرسية يف الدين، فلن نستغرق يف حتديد خمصصات 
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اآلية أو تأويلها أو نسخها؛ ألن حكم االرتداد املستدل عليه بقول النبي حممد  ))من 
بدل دينه فاقتلوه(()48)، والروايات التي سنذكر بعضها، هلا داللة واضحة ومل يناقش هبا 

احد من الفقهاء، ويمكن لنا عرض تلك الروايات عىل النحو اآليت:
 قال: .١ صحيحة احلسني بن سعيد قال: «قرأت بخط رجل إىل أيب احلسن الرضا 

وال  يقتل  أو  يستتاب  اإلسالم، هل  وخرج عن  كفر وأرشك  ثم  اإلسالم  ولد عىل  رجل 
يستتاب؟ فكتب  يقتل»)49).

صحيحة عيل بن جعفر سال أخاه  عن مسلم ارتد قال «يقتل وال يستتاب، قال .٢
فنرصاين اسلم ثم ارتد عن اإلسالم؟ قال: يستتاب، فان رجع وإال قتل»)5٠).

عن .٣ رغب  من  فقال:  املرتد  عن    جعفر  أبا  «سالت  مسلم:  بن  حممد  صحيحة 
منه  ،وبانت  قتله  وقد وجب  له،  توبة  فال  إسالمه  بعد  انزل عىل حممد  بام  اإلسالم وكفر 

امرأته، ويقسم ما ترك عىل ولده»)5١).
جيب  امليل  املرتد  أما  ارتداده،  بعد  مبارشة  يقتل  الفطري  املرتد  ان  إىل  الفقهاء  وذهب 

استتابته فان تاب وإال أجريت عليه أحكام املرتد .
 نلحظ مما تقدم ان حكم االرتداد املستدل عليه سابقا خمتلف عام تريده اآلية الكريمة 
وراً﴾)52)، وقوله تعاىل:  فُ ا كَ إمَّ راً وَ اكِ ا شَ إمَّ بيِلَ  السَّ نَاهُ  يْ دَ املتقدمة أو اآليات اآلتية: ﴿إنَّا هَ
واْ  ونُ يَكُ تَّى  حَ النَّاسَ  هُ  رِ كْ تُ أَنتَ  فَ أَ ِيعاً  مجَ مْ  هُ لُّ كُ ضِ  رْ األَ يفِ  ن  مَ نَ  آلمَ بُّكَ  رَ اء  شَ لَوْ  ﴿وَ
﴾)53)،  وغريها من اآليات التي تشري إىل مبدأ االختيار يف العقيدة، وان اإلنسان  َ ننيِ مِ ؤْ مُ
خمتار يف قبوله للدين أو عدمه، إال ان الدخول يف الدين يكون عن قناعة وطاعة كاملة، 
فهو عقد بني اهللا تعاىل وبني اإلنسان، ومادام اإلنسان قد قبل هذا العقد بصيغته العقائدية 
واألصولية فعليه، قبول األحكام الفرعية املرتتبة عىل إمضاء العقد، وليس له قبول حكم 

ورفض حكم آخر .
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النتائج
النتفاء  األقدمون؛  الفقهاء  يتناوهلا  مل  املستحدثة  بفكرهتا  املواطنة  ان  تقدم  مما  اتضح 
لذا  املواطنة،  حق  تكتسب   األخر البلدان  يف  اإلقامة  تكن  ومل  أزمنتهم،   يف  وجودها 
احلاجة  عدم  مع  احلضارية،  للمتغريات  استجابة  جاء  للمواطنة  فقه  بإجياد  املطالبة  فان 
املتعددة  الفقهية  املواطنة بفقه مستقل؛ ألن موضوعاهتا قد بحثت يف األبواب  الستقالل 
إمهال  عدم  ،مع  الرشعية  املتبنيات  وفق  عىل  عليه  أو  له  حق  من  للفرد  ما  عاجلت  التي 
نظر  فقد  التاريخ  يف  التطور  منطق  أو  احلداثة  فكر  مع  تتناقض  ومل  املستحدثة،  املسائل 
الفقهاء إىل املوضوع بزاويتني: األوىل: املسائل التي يمكن أدراجها حتت قواعد كلية قد تم 
بحثها عند الفقهاء القدامى يف أبواب الفقه املعروفة وهي العبادات والعقود واملعامالت، 
ففيها نجد تفصيالت احلقوق الشخصية واحلقوق العامة مثل حق العيش بكرامة،  وحق 
العمل والتجارة،  وحق التقايض،  وحق احلياة، وغريها من احلقوق التي تم ذكرها فيام 
تم  فقد  تندرج ضمنها  ان  يمكن  قاعدة  هلا  نجد  مل  التي  املستحدثة  املسائل  .الثانية:  تقدم 
معاجلتها بتوظيف األصول العملية املنحرصة باإلباحة أو االحتياط وتندرج فتاو الفقهاء 

املعارصين يف موضوعات املواطنة ضمن هاتني الزاويتني.
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