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إفشاء السالم واإلسالم
زينب الكلبانية
حتدث الكاتب عبداحلميد ع�شاق يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان« :بذل ال�سالم للعامل...ر�ؤية فقهية مقا�صدية» عن القراءة الواعية ملجمل الأحداث التي
ي�شهدها العامل الإ�سالمي والعربي منذ �سنوات ،وما رافقها من تدافع و�صراع خارجني عن �سنن العقل واحلكمة ،وقواعد العي�ش امل�شرتك .و�أكد �أن احلاجة ما�سة �أكرث
من �أي وقت م�ضى �إىل االهتمام بق�ضايا ثالث وبحثها:
�أواله � ��ا :ال�ت�ن��وي��ه ب��امل�ن�ظ��ور الإ� �س�ل�ام ��ي ل�ل���س�ل��م م ��ن ح�ي��ث �أب �ع ��اده
امل�ح�ل�ي��ة وال�ك��ون�ي��ة ،ك�م��ا �أ��ص�ل�ت��ه ن���ص��و���ص ال��وح��ي امل �ب��ارك ومثلته
�سرية امل�صطفى ،ابتغاء بيان حقيقة هذا املنظور ،و�إزال��ة ما حلقه
ال�سلم يف ُ�س ّلم
من غب�ش وغمو�ض .وثانيتها :بيان �أولوية مق�صد ّ
املقا�صد ال�شرعية على �أ��س��ا���س كونه ال�ب��اب ال��وا��س��ع حلفظ �سائر
املقا�صد الكلية التي ين�شدها النا�س .وثالثتها :حتديد �آليات حفظ
ال�سلم على ال�صعيد الداخلي واخلارجي ،وهذا من الق�ضايا العملية
ّ
املهمة اجلديرة بعناية الباحثني والدار�سني؛ ذلك �أن بناء الدولة
واحل�ف��اظ على متا�سكها وا�ستقرارها يتم باملحافظة على �أمنها
الداخلي واخلارجي؛ فالأول يحميها من الثارات واحلروب الأهلية،
وه ��ذا يقت�ضي االه�ت�م��ام مب���ص��ال��ح م��واط�ن�ي�ه��ا ،و� �ص��ون حقوقهم،
وتر�سيخ مبادئ االنتماء والعدالة والإن�صاف .والثاين يحميها من
عواقب العدوان اخلارجي ،وغوائل احلروب العبثية املدمرة ،وهذا
يقت�ضي بناء ع�لاق��ات متينة م��ع �سائر ال ��دول ع��ن طريق العهود
واالتفاقات البينية ،وعقود التبادل الثقايف واالقت�صادي ،وتو�سيع
دوائر الدبلوما�سية وال�شراكة اال�سرتاتيجية.
�إن املنظور الإ��س�لام��ي لل�سلم ه��و م��ن ع��زائ��م الأح�ك��ام يف الإ��س�لام
لأ ّن الأ�صل يف العالقة بني ا ألف��راد واجلماعات هو ال�سلم والر�ضا
واالختيار والتعاون ،وهو �أ�صل ُكلي ال يجوز العدول عنه �أو اخلروج
عليه �إال يف حاالت خم�صو�صة وفق ميزان ال�ضرورة امللتجئة ،وهذا
ما تع�ضده ن�صو�ص القر�آن املجيد وال�سنة النبوية.
عندما نتتبع مفهوم ال�سلم يف القر�آن يتبني لنا �أنه مفهوم �شامل
ومتكامل ،فالإ�سالم ين�شد ال�سالم يف �صلة الفرد بنف�سه ،و�صلته
باجلماعة م��ن ح��ول��ه ،و�صلته ب��امل��وج��ودات و��س��ائ��ر ال�ك��ائ�ن��ات ،كما
ين�شده يف ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�شعوب والأمم .وتبعا للنظرة الكلية
للت�صرف النبوي الت�شريعي ،جند �أنه كان يغلب دائما خيار ال�سلم
على خيار احل��رب ،وبناء على ذلك ا�ستنتج ابن تيمية قاعدة كلية
ب��دي�ع��ة ب�ق��ول��ه« :وك��ان��ت ��س�يرت��ه �أن ك��ل م��ن ه��ادن��ه م��ن ال�ك�ف��ار ال
يقاتله ،وه��ذه كتب ال�سرية واحل��دي��ث والتف�سري والفقه واملغازي
تنطق بهذا ،وهذا متواتر من �سريته ،فهو مل يبد�أ �أحدا من الكفار
بقتال».
تابع عبداحلميد ع�شاق حديثه ع��ن احل��دي��ث ع��ن �أول��وي��ة مق�صد
ال�سلم يف �س ّلم املقا�صد ،و�أن ال�سلم مق�صد �أعلى من الت�شريع وهو
حا�ضنة الكليات اخلم�س من مقا�صد ال�شريعة ،وهذا ما ن ّبه �إليه
ال�شيخ حممد الطاهر يف تق�سيمه امل�صالح باعتبار تعلقها بعموم
الأمة �أو جماعاتها �أو �أفرادها �إىل كلية وجزئية ،وم ّثل ملا يعود على
جميع الأمة بحماية البي�ضة ،وحفظ اجلماعة من التفرق والتنازع

واالختالف ،وحفظ الدين من الزوال ،وحماية احلرمني ،وحفظ
القر�آن من اندرا�س احلفظة.
ومي�ك��ن ال�ق��ول� :إن ال�سلم باعتبار تعلقه بحفظ ال�ن�ظ��ام وت��أم�ين
م�ع��اي����ش ال�ن��ا���س ،ه��و �أول م�ق��ا��ص��د ال���ش��ري�ع��ة ع�ل��ى �صعيد النظام
االج�ت�م��اع��ي ال �ع��ام؛ �إذ ال ي�ت���ص��ور حت�ق�ي��ق مق�صد �آخ ��ر ك��ال�ع��دال��ة
واحل��ري��ة وال�ك��رام��ة وامل �� �س��اواة والتنمية �إال بب�سط الأم ��ن ون�شر
لوائه ،فمن هذا الوجه ُقدّم هذا احلق على �سائر احلقوق لتعلقه
بعموم الأمة ،و�أولوية حقها يف احلياة «الذي هو من �أخطر احلقوق
» والكون يف معاي�شها �آمنة مطمئنة.
غري �أن ال�سلم ال ي�شتد عوده �إال يف ح�صون العدالة ،وكذلك العك�س،
فبينهما تالزم م�ستمر طردا وعك�سا؛ �أي كلما امتد �سلطان العدل
امتد ظل ال�سلم ،وكلما تقل�ص �سلطان العدل تراجع ظل ال�سلم،
وتفتقت مكانه ثغرات اخللل والهرج .وعليه ،ف�إن امل�س بهذا املق�صد
م�س بالقوام ال�ضروري الذي يختل به نظام احلياة العام ،ويت�سبب
يف زعزعة اال�ستقرار وت��روي��ع الآم�ن�ين ،وه��ذا �أم��ر تعدّه ال�شريعة
حرابة و�إف�سادا يف الأر�ض ي�ستوجب �أ�شد العقوبة.
و�أ� �ض��اف ال�ك��ات��ب حديثه ع��ن و��س��ائ��ل و�آل �ي��ات حفظ ال�سلم ،وذل��ك
بالت�أمل يف الهدي النبوي �إذ يتبني �أن �أهم الو�سائل والآليات التي
تنجع يف بناء ال�سلم ون�شره وا�ستتبابه هو العمل على عقد اتفاقيات
الأم��ن وال�سلم االجتماعي ،والتعاهد على احرتامها و�صونها من
خمتلف النقو�ض الواقعة �أو املتوقعة.
�إن �أول م��ا �سمعه ال�ن��ا���س م��ن النطق ال�ن�ب��وي ال�شريف يف املدينة
ق��ول��ه�« :أي �ه��ا ال�ن��ا���س؛ �أف���ش��وا ال���س�لام ،و�أط�ع�م��وا ال�ط�ع��ام ،و�صلوا
الأرح��ام ،و�صلوا بالليل والنا�س نيام ،تدخلوا اجلنة ب�سالم» .ففي
هذا اخلطاب النبوي �إعالن عن املعامل الكربى للدين ،ومقا�صده
العالية التي كان ال�سلم �أبرز �أ�صولها ،و�أظهر �سماتها ،بداللة تعلق
ثالثة �أرباع الدين بالعمل ال�صالح املتعدي النفع ،وال يخفى وجه
�إ�سهام ذلك يف حتقيق ال�سلم الأهلي �أو الداخلي.
و�أم��ا �آليات ال�سلم اخلارجي فهي عن طريق عقد املعاهدات ،وهي
االتفاقات �أو العهود �أو املواثيق التي تربمها الدولة امل�سلمة مع
غ�يره��ا م��ن ال ��دول يف ح��ايل ال�سلم واحل ��رب ،وت�سمى امل�ع��اه��دة يف
ظ��روف احل��رب م��وادع��ة �أو م�صاحلة �أو م�ساملةُ ،ي�ق��رر مبقت�ضاها
ال�صلح على ترك احلرب.
و�إذا كان الإ�سالم ينطلق من �أن الأ�صل يف العالقات العامة ال�سلم،
ف��إن حال النزاع واحل��رب �أم��ر ط��ارئ يجب دفعه ب��أي و�سيلة ،ومن
�أجنع تلك الو�سائل و�سيلة ال�صلح .وقد �أثبتت املواثيق واملعاهدات
قدرتها على ن�شر ال�سلم وتثبيته وب�سطه ،وه��ذا ما �شهد به غري

واح ��د؛ ومنهم امل�ست�شرق ت��وم��ا���س �أرن��ول��د يف كتابه «ال��دع��وة �إىل
الإ�سالم» ،حيث الحظ �أن �أهم فرتة انت�شر فيها الإ�سالم هي فرتة
ال�سلم التي تلت �صلح احلديبية بني قري�ش وامل�سلمني ،و�أن من
دخل الإ�سالم خالل تلك الفرتة « التي دامت �سنتني » �أكرث ممن
دخله يف املدة التي تقارب من ع�شرين عاما منذ بزوغ الإ�سالم حتى
ذلك ال�صلح.
ختاما� ،إن عقد املعاهدات من الأم��ور التي مهدت للدولة النبوية
الفتية �سبيل التغلغل يف �شبه جزيرة العرب ،ف�إن امل�سلمني ما كان
لهم �أن ين�شروا الدعوة نحو اليمن ونحو ال�شام ل��وال �أن جنابهم
�أ�صبح �آمنا بف�ضل م�صاحلة جريانهم من عرب اجلزيرة وقبائلها.
و�إن عظمة النبي بدت يف �إم�ضاء املعاهدات واملواثيق الكثرية ،و�إدارته
احلكيمة ملختلف الأزمات والنزاعات ،وتعامله بحنكة وب�صرية مع
التقاليد والقواعد العرفية العربية؛ كاجلوار واالنتماء ،ومراعاة
حرمة املواقيت الزمانية واملكانية ،وبعث الر�سل والكتب ،فكل ذلك
وغريه انتهجه النبي وا�ستثمره ا�ستثمارا رائعا يف التمكني مل�شروعه
ال�سلمي داخل املجتمع اجلديد.
�إن التجربة النبوية الفذة يف بناء املجتمع وال��دول��ة يف عالقاتها
الداخلية واخلارجية ا�ستطاعت �أن تلفت الأنظار �إىل منوذج جديد
يف ر�ؤي ��ة ال �ع��امل ،وال�ت�ع��ام��ل م��ع � �ش ��ؤون��ه ،وت�ن�ظ�ي��م ع�لائ��ق �شعوبه
وقبائله على �أ�سا�س التعاون على الرب والتقوى ،وعدم التعاون على
الإثم والعدوان.
فالفتوحات الإ�سالمية مل تكن « يف مرامها وروحها » �إال م�شروعا
لتحرير املجتمعات م��ن ج��ور ال �ق��وى الإم�ب�راط��وري��ة ال�ت��ي كانت
ت�ستمرئ ��ش��ن ح��روب�ه��ا العبثية امل��دم��رة ع�ل��ى الأق��ال�ي��م امل �ج��اورة.
وعندما نقف على الظروف املو�ضوعية لدخول ال�شعوب يف الإ�سالم
يف البالد املفتوحة باجلهاد ويف غريها ،ف�إننا نلحظ �أمرين:
وج��ود كثري م��ن غ�ير امل�سلمني يف ال�ب�لاد الإ�سالمية ،م��ن دون �أن
يتعر�ضوا لأي ا�ضطهاد يف عقيدتهم من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية
�أو م��ن قبل �آح��اد النا�س ،مم��ا ي��دل على �أن الإك ��راه على دخ��ول يف
الإ�سالم مل يكن مبد�أ للفتوحات� ،سواء كان على �صعيد ال�سلطة،
�أو على �صعيد املجتمع.
وج� ��ود �أك �ث�ري ��ات �إ� �س�لام �ي��ة يف امل �ن��اط��ق ال �ت��ي مل ي��دخ�ل�ه��ا ال�ف�ت��ح
الإ�سالمي� ،أو التي دخلها ومل ي�ستطع �أن ي�ؤثر فيها �إال بعد وقت
ط��وي��ل ،مم��ا ي��وح��ي ب ��أن �سلطة الكلمة واحل� ��وار ،ال �سلطة ال�ق��وة
القاهرة هي التي �أ�سهمت يف انت�شار الإ�سالم يف العامل من خالل
امل�س�ؤولية الفكرية والقناعة الإميانية بعقائده و�شرائعه.
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