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شوال ١٤٤٠هـ  -يونيو ٢٠١٩م

معضلة السلم في التراث اإلسالمي
أسماء عبداهلل
يناق�ش الباحث املغربي حممد النا�صري املهتم بالدرا�سة يف جماالت الفكر الإ�سالمي يف مقاله «الن�سخ و�شرعة ال�سيف» واملن�شورة يف جملة «التفاهم» العالقة بني
الأمة الإ�سالمية وغريها من الأمم على �ضوء القر�آن وال�سنة ،حيث يفتتح مقاله بالقول «�إن �أ�صل عالقة الأمة الإ�سالمية بغريها من الدول التي ال تدين بالإ�سالم
ال�سلم ال احلرب» ،ورغم ب�ساطة هذا القول  -وبداهته للبع�ض� -إال �أن القارئ للن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية ،و�شروح وتفا�سري كثري من (�أئمة الإ�سالم
املعروفني) �سيواجه ما قد يبدو ً
نقي�ضا لهذه الفكرة.

ذه��ب كثري من املُف�سرين مثل الطربي واب��ن كثري
والقرطبي �إىل �أن �آي ��ات ال�صفح والتعاي�ش وح�سن
اجل� ��وار ن�سختها �آي� ��ات احل ��ث ع�ل��ى ق �ت��ال امل���ش��رك�ين
والكفار ،وبالأخ�ص �آية ال�سيف «ف��إذا ان�سلخ الأ�شهر
احلرم فاقتلوا امل�شركني حيث وجدمتوهم وخذوهم
واح���ص��روه��م واق �ع��دوا لهم ك��ل م��ر� �ص��د ،».....حتى
�أن بع�ضهم ذكر �أ َّن هذه الأية وحدها ن�سخت خم�سا
و�سبعني �آي��ة منها قوله تعاىل «ال �إك��راه يف الدين»،
وه��و م��ا ي��دع��و ل�ل�غ��راب��ة وي��دف��ع ل�ل�ت���س��ا�ؤل ع��ن �سبب
�إ��ص��رار ه ��ؤالء املف�سرين على التم�سك بتفا�سريهم
ال �ت ��ي ي��دح���ض�ه��ا ال �ع �ق��ل وال� ��واق� ��ع ،ب�ي�ن�م��ا ا��س�ت�ط��اع
غ�يره��م م��ن امل�ف���س��ري��ن -ع ��ن ط��ري��ق �إرج� ��اع الآي ��ات
ل�سبب نزولها -تو�ضيح امل�س�ألة و�إزالة اللب�س املتوقع
ح�صوله .وي��ذك��ر النا�صري �أن��ه ل��و �سلمنا ج��دال �أن
�آي� ��ات ال�ق�ت��ال �إمن ��ا ج ��اءت م��راع�ي��ة ال �ت ��درج يف ��ش��رع
القتال ح�سب مراحل قوة الأمة و�ضعفها (كما يقول
اب��ن ال�ع��رب��ي امل��ال�ك��ي يف ك�ت��اب �أح �ك��ام ال �ق ��ر�آن) ف�إننا
�سنقع يف ذات الإ�شكالية وهي �أن الن�سخ احلا�صل يف
كل مرحلة ينفي �صفة الإحكام يف �آيات القر�آن «كتاب
�أحكمت �آياته ثم ف�صلت من لدن حكيم خبري» ،كما
و�أ َّن ذل��ك �سيفتح جم��اال وا�سعا للتخمني يف تقييم
و��ض��ع الأم ��ة احل ��ايل الخ�ت�ي��ار ال�ط��ري�ق��ة الأم �ث ��ل يف
التعامل مع الآخ��ر ،وغالبا �سينتهي الأم��ر بال�شقاق
بني امل�سلمني �أنف�سهم كونهم ال ي�ستندون على �أية
قاعدة �سوى التقدير الذاتي للو�ضع.
وب��ال�ع��ودة ل��واق��ع ح��ال امل�سلمني الأوائ ��ل ال��ذي��ن نزل
ف�ي�ه��م ال� �ق ��ر�آن ��س�ن�ج��د �أن ع�لاق��ات �ه��م االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقت�صادية مل تنقطع يو ًما مع غري امل�سلمني ،بل
�إن الإ�سالم نف�سه مل مينع ا�ستمرار �صالت الن�سب
مع اليهود والن�صارى(اليوم �أحل لكم الطيبات....

واملح�صنات م��ن ال��ذي��ن �أوت ��وا الكتاب م��ن قبلكم �إذا
�آت�ي�ت�م��وه��ن �أج ��وره ��ن) ول ��و �أن الإ� �س�ل�ام �أم ��ر مب�ب��د�أ
قتال جميع امل�شركني حتى امل�ساملني منهم ،ملا بقوا
يف اجل��زي��رة العربية ول�ل�اذوا ب��ال�ف��رار ح�ف��اظ�اً على
�أرواح� �ه ��م و�أم ��وال �ه ��م ،وه ��و م��ا مل يفعله امل�سلمون
الأوائل الذين تلقوا الر�سالة املحمدية بقلوب واعية،
وفهموا الآي��ات وظروف تطبيقها ،و�أدرك��وا �أن القوة
لي�ست يف الق�ضاء على الآخ��ر بل يف ت�أ�سي�س قواعد
متينة للمجتمع الإ��س�لام��ي جتعل ك��ل ��س��اع للفتنة
وال�شقاق يف حذر وريبة ،ومن ذلك ت�أ�سي�س قوة قتالية
م�ستعدة وهو ما ي�سمى يف ع�صرنا احل��ايل بـ«ال�سلم
امل�سلح» ،وع��دم التهاون يف ردع كل معتد ،واالمتناع
عن التعامل و�إقامة العالقات التجارية وال�سيا�سية
مع كل من ي�شكل خطراً على وح��دة الأم��ة و�سلمها،
ومن الآي��ات التي ت�ؤكد ذلك قوله تعاىل«:الينهاكم
اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم
من دياركم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل يحب
امل�ق���س�ط�ين� .إمن ��ا ي�ن�ه��اك��م اهلل ع��ن ال��ذي��ن ق��ات�ل��وك��م
و�أخ��رج��وك��م م��ن دي��اره��م وظ��اه��روا ع�ل��ى �إخ��راج�ك��م
�أن ت��ول��وه��م ،وم��ن يتولهم ف��أول�ئ��ك ه��م ال�ظ��امل��ون»،
وهي مبادئ عامة �سامية تطبقها ال��دول املتح�ضرة
�إىل ال �ي��وم لتحقيق �أع �ل��ى ق��در م��ن العي�ش ال�ك��رمي
ملواطنيها ،ول�ضمان م�ستقبل �آمن لهم.
�إن التفا�سري املت�شددة التي تعد غري امل�سلم جنا�سة
�إمن ��ا ج ��اءت بعد ع�صر اخل�ل�ف��اء ال��را��ش��دي��ن يف زمن
ا� �ش �ت��د ف �ي��ه ع ��ود الأم � ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،وزادت رق�ع��ة
�سيطرتها ،ولعل ذل��ك ول��د ال�شعور بالفوقية لدى
املف�سرين والعلماء ،وح��دى بهم �إىل النظر للآخر
نظرة دونية ،والنظر لقياداتها نظرة القوي املتف�ضل
على ال�ضعيف املحتاج .وهو موقف �سيا�سي تداخل مع

املوقف الديني لفقهاء الأمة �آنذاك ،و�إن كان هذا ما
حدث فع ً
ال ف�إن الو�ضع احلايل حلال الأمة قد تبدل
وت�غ�ير ،مت�أثرا بتغري ال�ع��امل م��ن ح��ول��ه ،وب�أنظمته
و�سيا�ساته ومعاهداته .فحري بامل�سلمني �أن ين�شطوا
م ًعا -كما غريهم -للتخل�ص من التفا�سري الداعية
للقتل والإب��ادة ،كونها ال ت�ؤمن بالتعاي�ش الإن�ساين،
وال تقل وح�شية يف م�ضمونها عن تلك التي تدعو
ل�ل�ت�ط�ه�ير ال �ع ��رق ��ي ،و�� �س ��واء ك�ت�ب��ت يف ع���ص��ر ��ص��در
الإ�� �س�ل�ام ح�ي�ن ت��و��س�ع��ت رق �ع��ة ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة
ف��أخ��ذ ال �غ��رور ببع�ض املف�سرين �أن دع ��وا لقتل كل
من ال ُي�شابههم� ،أو كتبت متلقاً لبع�ض ال�سالطني
وتربيرا لتعط�شهم للقتل وال��دم��اء� ،أو كتبت جهال
وق�صورا يف املعرفة والبحث .ف�إنها تفا�سري خطرة
ال ينبغي تداولها �أو الأخذ بها كر�أي  -خا�صة و�أنها
ملف�سرين وفقهاء معروفني ،-لأن تداولها اعرتافا
ب�صحتها ،و�إق� ��رارا ب�إمكانية تطبيقها ،وه��ي حجة
لغري امل�سلم جتعله دائم التحرز وكثري ال�شك يف فكر
امل�سلم ون��واي��اه جتاهه ،وال ميكن لومه م ب�أية حال
على ذلك ،فاجلماعات التكفريية والإرهابية تتخذ
من ه��ذا ال�تراث الديني �سندا وحجة ،متفاخرة به
ومطبقة ملا ميليه عليها من ف�ساد وتخريب.
�إن الواقع اليوم ال ي�صنف الب�شر �إىل �أمم �إ�سالمية
و�أخرى ن�صرانية �أو يهودية و�إمنا ي�صنفهم ك�شعوب
متنوعة الأع��راق والأدي ��ان ،وبقدرتها على التمازج
والتعاي�ش حتقق ال�شعوب رفعتها� ،أما تلك املنغلقة
ال��راف �� �ض��ة ل�لان �ف �ت��اح ف � ��إن م���ص�يره��ا ال �ت �ن��اح��ر مع
بع�ضها ال�ب�ع����ض ن��اه�ي��ك ع��ن ال�ت�خ�ل��ف االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي واالقت�صادي الذي البد �أن ي�صيبها .لذا
ف ��إنَّ التعاي�ش ال�سلمي -ال الإ��س�لام وال غ�يره  -هو
احلل.
asmaalqutibi@gmail.com

