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 أكثريةوليس يف اإلسالم أقلية 
 العالمة الشهيد د. حممد سعيد رمضان البوطي

دأبت فئات من الباحثني يف الشريعة اإلسالمية اليوم على استعمال كلمة "األقليات"  تعبريًا عن غري 
اجملتمعات اإلسالمية، وهي كلمة ال وجود هلا يف شيء من مصادر الشريعة اإلسالمية، وال املسلمني يف 

 أعلم أن يف أئمة الفقهاء من استعملها من قبل.
وإمنا ولدت هذه الكلمة يف اجملتمعات الغربية، بصدد تصنيف درجات املواطنة هناك، فاملواطنون من 

لعرقية، مث تأيت رتبة األقليات الدينية والعرقية مواطنني من الدرجة اأو الدرجة األوىل فيها هم الكثرة الدينية 
  الثانية، فالكثرة والقلة فيهما مها مقياس القرب والبعد، أو العلو واهلبوط هناك.

اجلذري، فقد استقر يف أذهان كثري  ال تزال تستعصي على احلل   ،ولقد جنمت عن هذا الواقع مشكلة
من القائمني على إدارة تلك اجملتمعات أن عضوًا غريبًا التصق من جراء هذا الواقع جبسم اجملتمعات 
الغربية، استعصى على االلتئام به واالندماج فيه، فال أنظمتها وال قوانينها تتسع الستيعاب سلوكات هذا 

ي عن لفئات واجلماعات اليت يتألف منها هذا العضو تقبل التخل  العضو الغريب ومعتقداته، وال أكثر ا
 باالندماج يف تيار األنظمة والقوانني املرعية يف تلك اجملتمعات. وترضى ،ومعتقداهتاالتزاماهتا 

مع املغرتبني  ،وها حنن نرى اليوم الطروحات املختلفة اليت يتبادها القائمون على إدارة اجملتمعات الغربية
شيئًا من أركان األنظمة  سليم ال يهز   للوصول إىل حل   ،علهم الواقع عضوًا يسمون فيها باألقليةالذين ج

 . احلقوق اإلنسانية املشروعة هلذه األقليات إىلانني، وال يسيء يف الوقت ذاته والقو 

ولست هنا بصدد احلديث عن هذه الطروحات ومدى جدواها، واألكثر ضمانه حلماية األنظمة 
 ،بصدد بيان الفرق الكبري بني أنظمة اجملتمعات الغربية أنا وإمنا ..والقوانني ولرعاية حقوق االقليات
 اليت كادت أن تصبح معضلة يف هذا العصر. لةأاملسوأحكام الشريعة اإلسالمية يف هذه 

جملتمعات اليت غري أن هذه الكلمة هبذا القصد ال مكان وال معىن هلا يف نظام الشريعة اإلسالمية، ويف ا
تأخذ نفسها بتعاليمها وأحكامها، إذ أن كل من احتضنتهم دار اإلسالم وأظلهم النظام اإلسالمي اجلامع، 

 يتمتعون مبعىن املواطنة يف درجة واحدة، على اختالف أدياهنم وأعراقهم، قلوا أو كثروا. 
قسم رعايا الدولة فأنت مهما نبشت بطون الكتب الفقهية وأمهاهتا، فلن تعثر على تصنيف ي

 اإلسالمية إىل مواطنني أساسيني من الدرجة األوىل، وإىل أقليات دينية أو عرقية من الدرجة الثانية.
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إن التعبري الشامل لكل من تستوعبهم دار اإلسالم، هو كلمة "رعايا" وهي تعين املواطنني من حيث 
حلهم. أما التعبري الذي يقابل كلمة مسؤولية الدولة عن رعايتهم ومحايتهم والنظر يف شؤوهنم ومصا

األقليات، فهو غري املسلمني أيًا كانوا، غري أن كلمة األقليات هذه مرفوضة وغري موجودة يف قاموس 
 مصطلحات الشريعة اإلسالمية ملا حتمله من داللة غري الئقة.

عنهم، هو أن دار اإلسالم واجلامع املشرتك بني املسلمني وغريهم، أيًا كان االسم اجلامع هلم واملعرب 
تشملهم مجيعاً، وأن النظام اإلسالمي املتسع للمسلمني وغريهم، يسري عليهم كلهم طبقًا لقاعدة: "هلم 
مالنا وعليهم ما علينا". ومن مث فإن معىن "املواطنة" اليت يعرب عنها أحيانًا بكلمة "رعايا" يشمل املسلمني 

ولة ومعاملتها السياسية واالجتماعية لألفراد، دون أي وغريهم على درجة واحدة من حيث نظر الد
 مالحظة خلصوصية كثرة أو قلة.

غري أن هذا ال ينطبق على ما قد يشيع بني أفراد املسلمني بعضهم مع بعض من خصوصيات األخوة 
الة والعالقات الدينية، والصالت اليت تتنامى بينهم حبكم تالقيهم على العبادات ذات النهج الواحد كالص

مجاعة، وصالة اجلمعة واألعياد وحنوها، كما أن هذا ال ينطبق على ما يشيع بني الكتابيني أنفسهم أيضاً، 
 من اخلصوصيات ذاهتا.

إن هذه اخلصوصيات اليت تنبثق من دوائر االختالفات الدينية، شأهنا كشأن اخلصوصيات اليت تنبثق 
ت القرابة. إهنا موجودة وهلا سلطاهنا يف سائر من دوائر األعراف املختلفة، ووشائج األرحام وصال

اجملتمعات مجيعها قدميًا وحديثاً، غري أن الذي يصهرها وجيمعها أخرياً يف دائرة إنسانية شاملة، وهو النظام 
اإلسالمي العادل الذي يشمل اجلميع مبعاملة واحدة من حيث احلقوق املرعية، والواجبات املطلوبة، 

 كام واملواطنني.وحسن الصلة ما بني احل
إن النظاَم الـُمنبثق عن أحكام الشريعة اإلسالمية ال توجد يف قاموسه كلمُة أقلياٍت قط، ذلك ألن 
هذه األحكام روعي يف تشريعها حاُل كلِّ َمن حتتضنهم داُر اإلسالم من مسلمني وغريِهم، وأعطت لكلٍّ 

ٍة أو َكثرٍة أو مواطٍن أو وافٍد، انطالقًا من منهم حقوقه اإلنسانية اليت يتمتع هبا دون أي حساب لِقل  
 اهتماِمها بإنسانية اإلنسان أي اً كان دينه أو أصُله، وشد ِة رمحِتها به.
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ومن هنا فال معىن ملا يسميه بعض الناس )تسامح( اإلسالم مع أهل الكتاب، ألن كلمة التسامح 
احمة، أي مبعىًن آخر أن اإلسالم أعطى أهل الكتاب ما تعين الـت جاُوَز عن احلقِّ  على سبيل الت فضُّل واملس

 ليس من حقهم جتاوزاً منه وتفضُّاًل.

بينما حقيقُة األمر أن  أحكاَم أهل الذم ة كل ها تنطلق من تكرمي اهلل لإلنسان وتدور على حمور واحد 
 ظل اجملتمع اإلسالمي.هو ترسيُخ ضمانات العدل يف التعامل والـُمعايشة بني املسلمني وأهل الكتاب يف 

فمن أهم مستلزمات الكرامة اليت هي مثرُة تكرمي اهلل لإلنسان أن يربََأ بنفسه عن الوقوع حتت ِمَنِن 
ي ة يف التعامل وأصول التعايش، دون أن يسرَي  اإلحسان ومشاعر الرمحة، وأن يَنُشد بداًل عن ذلك النِّدِّ

 خالل ذلك تفضٌُّل من طرٍف على طرف.

ن النظام املنبثق عن أحكام الشريعة اإلسالمية ال توجد يف قاموسه كلمة األقليات قط، وإن قلت: إ 
تاريخ اجملتمعات اإلسالمية اليت كانت تستظل بأحكام اإلسالم مل مير هبذه الكلمة يف شيء من أطواره 

وأنظمة اجملتمعات  وتقلباته السياسية، فما السبب؟ وما نقطة الفرق يف هذا بني أنظمة الشريعة اإلسالمية
 الغربية اليوم؟

على الرغم -إن السبب يتمثل فيما يلي: إن األحكام اإلسالمية املتعلقة بنظام اجملتمعات اإلسالمية 
 -حسب املصطلح الفقهي ،أو يف دار اإلسالم ،من أن كثريًا منها ال جيوز أن يطبق إال يف أرض إسالمية

، بل روعي يف تشريعها حال كل من حتتضنهم دار اإلسالم إال أهنا ليست خاصة باملسلمني دون غريهم
من مسلمني وغريهم دون تفريق، بني مستوطنني ووافدين، وبني مقيمني وسائحني، أما املسلمون منهم 
فريبطهم بقوانينها وأنظمتها انتماؤهم الديين إىل جانب ضرورة انسجامهم مع نظامها اإلداري 

رتبطهم هبا ضرورة التجاوب مع أنظمتها العامة اليت تعىن برعاية احلقوق واالجتماعي، وأما غري املسلمني ف
 على أساس من العدالة التامة ودون أي متييز. ،والواجبات لشرائح الناس وفئاهتم على اختالفها

إن ذكرهتم بأنه ليس يف األنظمة والقوانني اإلسالمية ما يرسم أي فرق بني  بعجَ يَ ولعل يف الناس من 
ما دام  ا، ووافدين مقيمني فيها إىل أجل،مستوطنني أصليني على أرض اإلسالم، ومتجنسني طارئني عليه

 الكل جينحون إىل السلم، وال يتطلعون يف وجودهم الدائم أو املوقوت على أي عدوان أو كيد، وأن النظام
 الواحد يشملهم مجيعاً ويرعاهم دون امتياز وال تفريق.
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وعندما يلتقي على أرض اإلسالم من جراء هذا الشمول أكثر من دين واحد، فإن الشريعة اإلسالمية 
ضمن دائرة النظام اإلداري العادل  ،دون أي ظلم أو اضطهاد ،ترعى لكل ذي دين حقه يف ممارسته

 والشامل ملصلحة اجلميع. 
ا أن نتبني يف الدولة اإلسالمية األوىل اليت أقامها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة وبوسعن

نها. إن اجملتمع الذي تكونت منه تلك املنورة أبرز منوذج تطبيقي هلذه احلقيقة اهلامة اليت ينبغي أن نتبي  
على أهنم  ،ظل حيتضن الكل الدولة مل يعرف يف أي عهد من عهوده ما يسمى اليوم: أكثرية وأقلية، بل

ولقد تألفت تلك الرعايا من غالبية مسلمة، ومن قلة من القبائل اليهودية.  .ة الفتيةرعايا للدولة اإلسالمي
فما نبذت الدولة اإلسالمية الدين املخالف، ومل حترم أصحابه من احلقوق اليت متتعت هبا الغالبية املسلمة، 

يهود يتمتعون بدينهم وحقوقهم اإلنسانية كاملة، كاملسلمني سواء بل نص نظام تلك الدولة على أن ال
بسواء. وإليكم النص الذي يشكل جزءًا من دستور أماله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان هو 

"يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، إال من ظلم أو أمث فإنه ال املعمول به: 
 إال نفسه". -هلكأي ي–يوتغ 

ويقول يف بند آخر مؤكداً أن أبواب الدولة اإلسالمية مفتوحة للمقبلني إليها أياً كانوا، وللنازحني عنها 
 "من خرج من املدينة فهو آمن، ومن قعد فيها فهو آمن".أياً كانوا دون تفريق: 

وال حتيد عنه، ومل  ولقد سارت سلسلة الدول اإلسالمية فيما بعد على هذا النهج، ال تستبدل به
يزدها اتساعها وتراميها يف اآلفاق إال رسوخاً على هذا النهج، والدليل على ذلك أن البالد اليت دخلت يف 
الفتح اإلسالمي كمصر والشام والعراق مل ُيكره أحٌد من أهلها على الدخول يف اإلسالم، فبقي ما يقارب 

اط مصر على دينهم، وكذلك الشأن يف بالد فارس نصف أهل الشام على نصرانيتهم، وظل كثري من أقب
يرعى  ،مل يفنت نصراين منهم عن نصرانيته وال يهودي عن يهوديته، وأظلهم مجيعًا نظام اجملتمع اإلسالمي

وإمنا سرى اإلسالم فيما بعد بالتدريج  .ب لقلة أو كثرة أو مواطن أو وافدفيهم العدالة التامة دون أي حسا
 وبشكل ذايت على عقوهلم يقيناً، مث إىل قلوهبم حباً دون أي إلزام مادي أو أديب.

ودعوين أضعكم أمام مشهدين من مئات املشاهد اليت تربز غياب كتليت األكثرية واألقلية داخل تيار العدالة 
 الدينية والعرقية يف ظل احلكم اإلسالمي:  االجتماعية الراسخة اليت تتعاىل على االنتماءات

منهما، فهو انتصاٌف ملظلوم، شاب من أقباط مصر خاصمه ولد لعمرو بن  أما المشهد األول
بن عمرو ضربًا بسوط يف يده، قائاًل له: خذها وأنا ابن االعاص رضي اهلل تعاىل عنه يف فرس له، فأوسعه 
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ن اجته إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه يف املدينة األكرمني! فما كان من الشاب القبطي إال أ
املنورة، وشكا إليه ما فعل به ابن عمرو بن العاص يف ِمصر، فأرسل عمر رضي اهلل عنه إىل عمرو بن 
العاص أن يأتيه مع ابنه حممد إىل املدينة، وأكرم وفادة الشاب املصري واستبقاه عنده إىل أن وصل عمرو 

إىل املدينة. يقول أنس بن مالك راوي هذا اخلرب: فواهلل أنا عند ُعمر، وإذ حنن بعمرو قد  بن العاص وابنه
أقبل ومعه ابنه، فقال عمر: أين املصري؟ قال: ها أنا ذا. قال: ُدونك الدُّرة فاضرب هبا ابن األكرمني، 

عة عمرو، فواهلل فضربه حىت أثخنه، وعمر يقول: اضرب ابن األكرمني، مث قال للمصري: أجلها على صل
ا عمرو، متى استعبدتم الناس ي: أما ضربك إال بفضل سلطانه، مث أقبل إىل عمرو بن العاص يقول له

 ؟ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا  
، ففيه انتصاف من ظامل، إنه جبلة بن األيهم ملك من ملوك الغساسنة، أقبل وأما المشهد الثاني

له عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه، وأكرم وفادته، مث أراد عمر من الشام إىل املدينة مسلماً، فاستقب
احلج فخرج جبلة معه، فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ إزاره رجل من بين فزارة، فاحنل  فرفع جبلة يده 
فهشم أنف الفزاري، فشكا الفزاري أمره إىل عمر، فبعث إىل جبلة فأتاه، فقال: ما هذا؟ قال: إنه تعمد 

زاري، ولوال حرمة الكعبة لضربت بني عينيه بالسيف. فقال له عمر: قد أقررت بذلك! فإما أن حل إ
تُرضي الرجل، وإما أن أقيده منك. قال: وما تصنع يب؟ قال: آمر هبشم أنفك كما فعلت. فاستمهله جبلة 

عائداً إىل القسطنطينية تلك الليلة لريى رأيه يف األمر فأمهله، فلما انتشرت العتمة وهدأت احلركة وىل جبلة 
ىن باكياً بأبيات له مرتداً إىل نصرانيته. مث إنه ندم على ارتداده وتركه اإلسالم، وكان كلما اهتاج به الندم تغ

 يقول فيها :
 ةٍ لطم من عارِ  األشرافُ  رتِ تنص  

 

 هلا ضرر وما كان فيها لو صربتُ  
 تكنفين فيها جلاج وخنوة 

 

 روَ بالعَ  الصحيحةَ  هبا العنيَ  تُ ع  وبِ  
 دين وليتينفيا ليت أمي مل تلِ  

 

 إىل القول الذي قال يل عمر تُ ع  جَ ر  
 و يا ليت يل بالشام أدىن معيشة 

 

 السمع والبصر جالس قومي ذاهبَ أ 
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ذلك هو حال اجملتمع اإلسالمي عندما كان مكلوءاً برعاية الشريعة اإلسالمية، الكثرة الظاملة فيه قليلة 
ينتصف منها، والقلة املظلومة فيه كثرية حىت ينتصف هلا، دون أي تفريق بني من ينتسب فيه جبنسية حىت 

 إىل األرض والوطن، ووافد إليها غريب، ومقيم فيها ملصلحة أو رزق. 
يف  ؛ومع ذلك فها أنتم ترون كيف أن حمور الطغيان يف العامل جيرد اليوم أمضى أسلحة اإلرهاب فتكاً 

لى اإلسالم الذي هذا هو قانونه وتارخيه وشأنه، وقد مهد أقطاب هذا احملور حلرهبم هذه حرب معلنة ع
بأكذوبة مل أجد يف قاموس اجلرائم أشنع منها، إهنا جرمية الكذب املتعمد على التاريخ! وهل التاريخ إال 

اوية التجرمي، وذلك لسان الدهر وعقله؟ إهنا األكذوبة اليت وضعت الدهر كله يف قفص االهتام، ال بل يف ز 
 عندما أعلن الطغيان األمريكي أن اإلسالم دين اإلرهاب. 

ويقينًا إن اإلسالم لو كان جمموعة أفكار أنتجتها أمة من الناس لكان يف هذه احلرب املعلنة عليه ما 
أن  يقضي عليه اليوم. ولكن املستقبل القريب سيؤكد احلقيقة اليت يعرفها كل ذي دراية عقلية حرة، وهي

 اإلسالم ليس إال وحي اهلل إىل عباده يف األرض، ومن مث فلن تغيب مشسه ولن خيبو نوره.
 

 "للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي" كتاب اإلسالم والغرباملصدر: 


