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 اإلرعابیة، وھناك أو األعمال" الفكر اإلرھابي"ھناك الكثیر ممن یتھمون اإلسالم بزراعة 

 ...من ینبھون إلى دور طریقة فھم بعض المفاھیم ذات الصلة بالعالقة بین لمسلمین وغیرھم

 الجھود السابقة
قضیة التعامل بین المسلمین وغیر المسلمین أو كما جرت العادة على تسمیتھا بین المسلمین 

ین في العصور المختلفة من زوایا قضیة قدیمة بقدم اإلسالم وتناولھا علماء المسلم) 1(والكافرین
 . مختلفة

األصل : وسیستعرض الباحث أبرز األمثلة التي تمثل اآلراء المختلفة في موضوع الدراسة
في العالقة الحرب أو السلم، مفھوم عقیدة الوالء والبراء، ونوع الروابط الوراثیة والمكتسبة، 

 .مالحظات على الجھود السابقة
وحساسیة االستشھادات سیتبع الباحث منھجا، یخرج عن  المألوف ونظرا ألھمیة الموضوع 

فسیقتصر على النقوالت دون توثیق مستقل لكل استشھاد، والسیما أن اھتمام . في االستعراض
وال یخرج عن ھذه . الدراسة ینصب على مناقشة األقوال في الجھود السابقة، ولیس مناقشة قائلیھا

ومن یرید التأكد من ھذه األقوال فیمكنھ التعرف . م والسنة النبویةالقاعدة سوى نصوص القرآن الكری
 ).أ(على مصادرھا المحددة بشيء من الجھد باالستعانة بالملحق 

                                                
 والحقیقة .  disbelieverأو ما یقابلھا في اللغات األخرى " الكافر"قد یتحسس البعض من كلمة )  1(

 فغیر المسلم بالنسبة للمسلم كافر، وغیر .       ھذه الكلمة ذات مدلول نسبي ولیست شتیمة في ذاتھا
 ...       المسیحي بالنسبة للمسیحي كافر



 ٢

األصل في العالقة الحرب أو السلم، عقیدة : وسیتم االستعراض تحت العناوین الرئیسة التالیة
 .ت على الجھود السابقةالوالء والبراء، الروابط الوراثیة والمكتسبة، مالحظا

 :األصل في العالقة الحرب أو السلم
ى أن األصل في العالقة الحرب، ودلل ا إلیقول أحد الباحثین بأن جمھور علماء السلف ذھبو

ولكن یضیف بأن عددا . حنفي والمالكي والشافعي والحنبليلا على قولھ ھذا باقتباسات من المذھب
وھناك تفاصیل .  األصل ھو السلم، والمقاتلة دفاعیة ال ھجومیةعلماء المحدثین ذھبوا إلى أنالمن 

 . سیتم استعراضھا في الفقرات التالیة

 :القتال المنھي عنھ واإلذن
فھل .  تجاھل معظم الكتاب اإلسالمیین تعریف القتال الذي كان ممنوعا ولم یولوه أي اھتمام

رد الجماعي من قبل المسلمین على ھو دفاع المسلم عن نفسھ في شجار فردي أو شخصي أو ھو ال
الكافرین المعتدین بسبب إسالمھم؟ غیر أن أحد الباحثین أولى الموضوع أھمیة وأشار بأن الغالب أن 
القتال الذي كان ممنوعا ھو القتال الجماعي، وأما أن یدافع المسلم عن نفسھ أو یغار على قریبھ فھو 

 .خصیة ھي تلقائیة في الغالبفردة الفعل الش. مما كان یحدث، ولیس محذورا
أذن للذین یقاتلون بأنھم {وھناك رأي یفید بأن أول آیة نزلت في اإلذن بالقتال ھو قولھ تعالى

ثم تلتھا آیة . وحدث ذلك عندما كان النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر مھاجرین) 2(}ظلموا
ود السابقة یرى أن الجھاد القتالي نوعان ومن یراجع الجھ) 3.(}وقاتلوا في سبیل هللا الذین یقاتلونكم{

 .ولھ أسباب  متعددة في نظر من كتب في الموضوع

 :أنواع الجھاد القتالي
جھاد طلب، أي مبادرة الكافرین : یقول كثیر من علماء السلف بأن الجھاد بمعنى القتال نوعان

وأیضا . ثیر من المعاصرینویؤیدھم في ذلك ك. بالقتال والغزو لرفضھم اإلسالم، وجھاد دفع أو دفاع
وھو . من أقوال السلف التي یؤیدھا بعض المتأخرین، بطریقة ما، أن الجھاد مندوب بعد فتح مكة

فرض كفایة، لیس فرض عین مثل أركان اإلسالم، وأنھ تطوع إال أن یستنفر اإلمام أحدا، أو أن 
یكون جھاد طلب فقط، أي قتال وھناك من یقول بأنھ مندوب عندما . تكون البدایة من غیر المسلمین

 .من یرفض اإلسالم، ویبادر اإلسالم والمسلمین بالعداوة

 :جھاد الطلب أو الھجوم
 إلى آیة السیف وآیة القتال في -بشكل رئیس-یقول كثیر من الكتاب أن جھاد الطلب یستند 

ى یؤدوا الجزیة، سورة التوبة، وأنھما یدالن على قتال المشركین حتى یؤمنوا وقتال أھل الكتاب حت
ویقول بھذا بعض علماء . أي یخضعوا للمسلمین، وأن عھد من انتھى عھده ال یجدد وإن لم یغدر

 .السلف والخلف

 :علماء السلف
یعتبر كثیر من علماء السلف القتال المقید باعتداء اآلخرین منسوخة بآیة السیف، أي قولھ 

ن حیث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم شھر الحرم فاقتلوا المشركیألخ السنذا افإ{:تعالى

                                                
 .٣٩: سورة الحج)  2(
 .١٩٠: سورة البقرة)  3(



 ٣

 وبآیة )٤(}.فإن تابوا وأقاموا الصالة وءاتوا الزكاة فخلوا سبیلھم، إن هللا غفور رحیم. كل مرصد
ن ما حرم هللا وحرمی لوا  الذین ال یؤمنون با وال بالیوم اآلخر، والقات{:ىالالقتال، أي قولھ تع

من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم ورسولھ، وال یدینون دین الحق 
) 6(}.وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ { ومن األدلة أیضا قولھ تعالى)٥.(}صاغرون

ویفسر . بالشرك والكفر، والقلة منھم یفسرونھ باإلیذاء والتعدي" الفتنة"ویفسر جمھور المفسرین 
بمعنى حتى ال یعبد وال توجد طاعة إال  في أمره ونھیھ، } كلھ ویكون الدین {جمھور المفسرین 

ومن اآلیات التي یستند إلیھا أصحاب ھذا الرأي قولھ . وحتى یظھر اإلسالم ویعلوا على كل األدیان
ومن األدلة قولھ ) 7(}...یا أیھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة{تعالى 

یا أیھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونكم {و) 8(}یا أیھا النبي جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علیھم{:ىتعال
موقوفة على ما یرى فیھ ) 10(}وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا{ویقول أحد المفسرین ) 9.(}من الكفار

بدا، أو ھي منسوخة بقولھ ولیس بحتم أن ال یقاتلوا الكافرین غیر المعتدین أ... اإلمام مصلحة اإلسالم
 .أو أن لكل آیة ظرفھا) 11(}فال تھنوا وال تدعوا إلى السلم{تعالى

 أُِمْرُت أَْن أَُقاتَِل الناس حتى َیْشَھُدوا أَْن َال إِلََھ إال "ومن األدلة قول النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ًدا رسول هللاَّ  َالةَ ،هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ َكاةَ  َویُ ، َوُیقِیُموا الصَّ  فإذا َفَعلُوا ذلك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُھْم .ْؤُتوا الزَّ

 ِ َر أَِمیًرا "ومنھا قولھ علیھ الصالة والسالم ) 12".(َوأَْمَوالَُھْم إال بَِحقِّ اْإلِْسَالِم َوِحَساُبُھْم على هللاَّ إذا أَمَّ
 ِ تِِھ بَِتْقَوى هللاَّ  ُثمَّ قال اْغُزوا بِاْسِم . َوَمْن معھ من اْلُمْسلِِمیَن َخْیًراعلى َجْیٍش أو َسِریٍَّة أَْوَصاهُ في َخاصَّ

 ِ ِ في َسبِیِل هللاَّ ِ .هللاَّ َّ  وإذا .ثلُوا وال َتْقُتلُوا َولِیًدام اْغُزوا وال َتُغلُّوا وال َتْغِدُروا وال تَ . َقاتِلُوا من َكَفَر بِا
َك من اْلُمْشِرِكیَن َفاْدُعُھْم إلى  َثَالِث ِخَصاٍل أو ِخَالٍل َفأَیَُّتُھنَّ ما أََجاُبوَك َفاْقَبْل منھم َوُكفَّ لَقِیَت َعُدوَّ

 ) 13"...(َعْنُھم
ویقول أحد الباحثین إن أعمال الخلفاء الراشدین تؤید رأي الفقھاء الذي یرجح تعمیم آیات 

  لم یثبت أن قاتل القتال بدال من تقییدھا، وإن كان أفعال النبي صلى هللا علیھ وسلم یرجح المقید، إذ
وحملھم على اإلسالم أو تسلیم الجزیة ویقول آخر وأما غزو الكفار ومناجزة أھل الكفر . إال دفاعا
ویستدل البعض باستثناء ملك الحبشة والترك من االبتداء . ، فھو معلوم من الضرورة الدینیةأو القتل

أن كثیرا من السلف یأخذون بھذا ویؤكد أحد الباحثین ب. بالھجوم علیھم مشروعیة ابتداء غیرھم
ومن ھذه األقوال قول بعض علماء السلف . القول، وإن لم تبلغ الكافرین الدعوة بصورة مباشرة

بوجوب الجھاد في سبیل هللا إلعالء كلمة هللا كل سنة، وأنھ فرض على اإلمام إغزاء طائفة إلى 
ویقول أحدھم مثال . ة عند الجمھورالعدو كل سنة مرة، ویتأدى فرض الكفایة بفعلھ في السنة مر

، وُیبعث في كل سنة جیش ...ومعنى الكفایة في الجھاد أن ینھض بالجھاد قوم یكفون في قتالھم"
 ."یغیرون على العدو في بالدھم

                                                
 .٤-١: نظر التوبةاو)  ٤(
 .٢٩: توبةلا)  ٥(
 .٣٩: سورة األنفال)  6(
 .١٢٣: سورة التوبة)  7(
 ٧٣: سورة التوبة)  8(
 .١٢٣: التوبة)  9(
 .٦١: سورة األنفال )  10(
 .٣٥: سورة محمد)  11(
 .اإلیمان، فإن تابوا: اريصحیح البخ)  12(
 . میر اإلمام األمراءالجھاد، تأ: مسلم)  13(



 ٤

" ألیس في ھذا إكراه على اإلسالم؟ وھل یختلف ھذا عن اقتباس البابا الذي یفید بأن : والسؤال
أي أن كثیرا من البالد دخل في اإلسالم بالسیف؟ ) 14(،" یبشر بھ بالسیفمحمدا نشر اإلیمان الذي

وھل یتسق ھذا الفھم للجھاد مع عدالة اإلسالم وحریة االختیار التي منحھا هللا للمخلوقت المكلفة، 
 لیحاسب علیھا في الحیاة األخرى، بعد انتھاء فترة االختبار، أي الحیاة الدنیا؟

 :أقوال الخلف
 :أخرون إلى ثالثة أقسامینقسم المت

القائلون بما قال بھ بعض علماء السلف، أي أن آیة السیف والقتال ناسخة : القسم األول )١
لآلیات التي تمنع قتال من ال یعادي اإلسالم والمسلمین، وتنسخ نصوص القرآن الكریم 

 تقید القتال والسنن القولیة والفعلیة للنبي صلى هللا علیھ وسلم التي تغطي حیاتھ كلھا والتي
 . بحالة اعتداء اآلخرین

القائلون بأن حریة االختیار نسبیة، وذلك ألن أولیاء األمر واألوصیاء ال : القسم الثاني )٢
یملكون صالحیة حمایة من یتولون أمرھم أمام الدعوة اإلسالمیة، أي یجب قتال 

 .الحكومات التي تمنع الدعوة اإلسالمیة من الوصول إلى شعبھا
حریة االختیار في ) اإلنس والجن(القائلون بأن هللا منح مخلوقاتھ المكلفة : الثالقسم الث )٣

كما منح إبلیس حریة االختیار وفرصة محاربة عباد ) أثناء فترة االختبار(الحیاة الدنیا 
 .الرحمن المطیعین لھ إلى یوم الدین

 :أمثلة من أقوال القسم األول
 القائل بقتال من یرفض اإلسالم وال یخضع ألحكامھ من األمثلة التي تعبِّر بوضوح عن الرأي

أما بعد فلما كان الكثیر من كتاب العصر قد "ما ورد على لسان أحد العلماء المتأخرین، حیث یقول 
التبس علیھم األمر في أمر الجھاد، وخاض كثیر منھم في ذلك بغیر علم، وظنوا أن الجھاد إنما ُشرع 

ویطالبوھم إلسالم، ولم یشرع لیغزو المسلمون أعداءھم في بالدھم، للدفاع عن اإلسالم، وعن أھل ا
، حتى تكون كلمة هللا ھي العلیا، ودینھ باإلسالم ویدعوھم إلیھ، فإن استجابوا وإال قاتلوھم على ذل

 ."ھو الظاھر
لیست ناسخة آلیات الكف عمن كف عنا " ویضیف بأن بعض أھل العلم یقول بأن آیة السیف

فإذا قوي المسلمون . ولكن األحوال تختلف}ال إكراه في الدین{نا ولیست ناسخة لقولھ وقتال من قاتل
وصارت لھم السلطة والقوة والھیبة استعملوا آیة السیف وما جاء في معناھا وعملوا بھا وقاتلوا 

  وإذا ضعف المسلمون ولم یقووا على قتال...جمیع الكفار حتى یدخلوا في دین هللا أو یؤدوا الجزیة
فیكون األمر . الجمیع فال بأس أن یقاتلوا بحسب قدرتھم ویكفوا عمن كف عنھم إذا لم یستطیعوا ذلك

إلى ولي األمر إن شاء قاتل وإن شاء كف، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة 
أي في ویؤكد ھذا الر..." ، ولكن ینظر للمسلمین وینظر لحالھم وقوتھم...والمصلحة للمسلمین 
وإذا صار عندھم من القوة والسلطان والقدرة والسالح ما یستطیعون بھ "الصفحة نفسھا فیقول 

قال :  ویتابع فیقول ..."قتال جمیع الكفار أعلنوھا حربا شعواء للجمیع وأعلنوا الجھاد للجمیع
ي فیھا الكف العلماء إن آیة السیف ناسخة لجمیع اآلیات التي فیھا الصفح والكف عن المشركین والت

ویضیف بأن جماعة من العلماء ترى أن الجزیة إنما تؤخذ من أھل الكتاب . عن قتال من لم یقاتل
 .ألن األصل قتال الكفار وعدم رفع السیف عنھم حتى یسلمواوالمجوس فقط، 

                                                
 .١٩-١٧ھـ ص ١٤٢٧ شعبان ٢٤" ماذا قال البابا بالضبط؟ "المدینة، )14(
 



 ٥

إذا "ومؤكدا ذلك یقول آخر . بالجھل والھزیمة النفسیةویتھم كاتب من یرفض ھذا الرأي 
 قوة ال ینبغي لھم موادعة أھل الحرب، ألنھ ال مصلحة في ذلك، لما فیھ من ترك كان للمسلمین

ویورد باحث ." الجھاد صورة ومعنى أو تأخیره، ألن الموادعة طلب األمان وترك الجھاد
 .استشھادات ألكثر من عشرین من المعاصرین یأخذون بھذا الرأي
یقول : "اء  بحریة الدین في الدنیاویقول متخصص في العقیدة معقبا على أقوال بعض العلم

 بوصفنا –إننا نستطیع أن نضع أیدینا في أیدي أھل الكتاب للوقوف في وجھ المادیة واإللحاد : السذج
سذاجة "ویصم أقوالھم بأنھا ." جمیعا أھل دین ناسین تعلیم القرآن كلھ، وناسین تعلیم التاریخ كلھ

." كان متأثرا بأفكار الماسونیة الخبیثة... ھم األول شیخ"ویضیف بأن " وأي سذاجة وغفلة أیة غفلة
ومن أصول اإلسالم أنھ یجب اعتقاد كفر كل من لم یدخل في اإلسالم من الیھود "وتقول لجنة علمیة 

ھل كان أبو : والسؤال..." وأنھ عدو  ورسولھ والمؤمنینوالنصارى وغیرھم وتسمیتھ كافرا، 
  صلى هللا علیھ وسلم وللمؤمنین؟طالب والمطعم بن عدي أعداء للنبي

 لیس المسلمین یضطرون إلى الجھادومؤیدا القول بأن أصل العالقة الحرب یقول باحث بأن 
كما یحتاج إلراقة الدماء وال لقسر الناس كأفراد على الدخول في اإلسالم، وإنما یحتاجون إلیھ 

ھل یجوز في اإلسالم إجراء : والسؤال". الطبیب إلى استئصال بعض األعضاء الفاسدة في الجسم
 عملیة جراحیة للمریض قد تودي بحیاتھ بدون موافقتھ؟ 

ف ھذا الباحث جھاد الطلب بقولھ أن  جھاد الطلب واالبتداء ھو تطلُّب الكفار في عقر "ویعرِّ
وحكم ھذا النوع فرض . دارھم ودعوتھم إلى اإلسالم وقتالھم إذا لم یقبلوا الخضوع لحكم اإلسالم

وینقد مبادئ التعایش السلمي الصادرة عن ھیئة األمم المتحدة باعتبارھا ". موع المسلمینعلى مج
وجوب مراعاة أحكام ) ١:  ما یليجاء في تشریعاتھا الطاغوتیة"فیقول . مناقضة لحكم الجھاد

عدم التدخل في الشئون الداخلیة والخارجیة ) ٣، وجوب تسویة النزاع سلمیا) ٢القانون الدولي، 
عدم ) ٥عدم مساعدة الدول التي تحارب أخرى إال إذا كانت تحارب دفاعا، ) ٤. ة أخرىلدول

والحقیقة إن اعتراض ھذا الباحث على ھذه المواد یثیر عددا ..." االعتراف بأي توسع تؤخذ بالحرب
ھل جمیع مواد القانون الدولي معارضة للتشریع اإلسالمي؟ ھل یقبل ھذا الباحث، : من التساؤالت

سیما في عصرنا الحاضر، أن تعاملنا الدول المسیطرة على العالم بعكس ما تدعو إلیھ ھذه وال
اإلسالمیة " (التشریعات غیر الطاغویتة"أي ھل ُیسره أن یطبق أعداء اإلسالم على المسلمین المواد؟ 

 ؟ وبعبارة أخرى، ھل یحب أو یرضى أن یلجأ الكافرون إلى قتال المسلمین كلما حدث)حسب فھمھ
نزاع معھم، ویتدخلون في شئون الدول اإلسالمیة الداخلیة والخارجیة كما یفعل بعضھم الیوم، 

ویساندون إسرائیل المعتدیة، ویحتلون بالدھم لیضموھا إلى بالدھم، كما ھو الحال في فلسطین؟ وھل 
 .یسره تسلط الفكر الالدیني في العالم اإلسالمي
. وھذا الجھاد لیس دفاعا بل ابتدأه المسلمون: ..."فیقولویتحدث مؤلف كتاب مدرسي عن الفتوحات 

ال یخلوا من أن یكون جاھال بنصوص الكتاب والسنة، أو إن الكفار ال یقاتلون إال دفاعا فقط،، :  والذي قال
 ".ھو من أعداء اإلسالم والمسلمین

ر المعتدین ال یجوز تسمیة بدء المسلمین للكفار غی: ویقول باحث من فرط حماسھ لھذا الرأي
بالقتال حتى لو لم یقفوا عقبة في وجھ الدعوة اإلسالمیة بالعدوان مادام الشرع ھو الذي جاء  

ھل یقبل عاقل أن یھاجمھ أحد بالضرب أو حتى بالشتم ألنھ یرفض قبول : والسؤال. بمشروعیتھ
ل أحد أعداء اإلسالم آرائھ دون أن یعتدي علیھ؟ فكیف بمقاتلتھ التي قد تفقده حیاتھ؟ ماذا نقول لو قا

دعنا نعاملكم بالعدالة . أنتم تقولون بأن اإلسالم یضرب المثل األعلى في العدالة: من الالدینیین
، ونقاتلكم لرفضكم الخضوع لنظامنا الالدیني؟ وینكر ھذا الباحث حتى اإلسالمیة التي تتحدثون عنھا
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البد قبل تحریك : وبناء على ھذا، یقال": على القائلین بأن القتال فقط في حالة منع الدعوة فیقول
األمر الذي یؤدي . الجیوش للجھاد نحو دولة من الدول البد من إیجاد نشاط إسالمي لدى تلك الدولة

. إلى الصراع الفكري، ثم إلى اعتداء تلك الدولة على المسلمین فحینئذ یعلن المسلمون الجھاد ضدھا
 شئون الدولة غیر اإلسالمیة ألنھ یبث الفكر الذي ویعتبر ھذا الباحث أن ھذا العمل تدخل في

من الطبیعي أن تلجأ تلك الدول إلى ضرب كل فكر یھدد فكرھا "ویقول بأنھ . یتعارض مع فكرھا
ونظامھا، كما تلجأ الدولة اإلسالمیة نفسھا إلى ضرب كل فكر یناقض الفكر اإلسالمي ینشره 

 ". اآلخرون فیھا
قد أصحاب القول المذكور ینسى أن رأیھ ھو یوفر مبررات أقوى والمشكلة أن الكاتب حین ینت

للدول المعادیة لمھاجمة الدول اإلسالمیة وفرض السیطرة علیھا، وذلك ألن رأیھ یقول بقتال الشعوب 
الكافرة حتى تخضع ألحكام اإلسالم، دون الحاجة إلى أن تمنع حكوماتھا الدعوة اإلسالمیة في 

 .بالدھا
لم ولن إن من البدیھیات التي یجب أن یدركھا كل مسلم أن الكفار "ین ویقول أحد الباحث
، وإن ُوجد شيء من ذلك نادرا، فھو ال یصدر عن رغبة حقیقیة في مسالمة یسالموا المسلمین أبدا

المسلمین، وإنما یكون نتیجة اضطرار واقعي إلى حین، وإال فإنھ متى شعرت قوى الكفر والضالل 
 في ضائقة تھدد وجوده، أو على األقل تجعل االنقضاض علیھ مأمون العاقبة أن المعسكر اإلسالمي

وھذه حقیقة یجب أن یفھمھا كل من ینتمي إلى "ویضیف ..." في حقھم انقضوا علیھ ومزقوه إربا
ألیس من یقول بأن على المسلمین قتال : والسؤال..." اإلسالم أنھ ال سلم وال سالم بین الكفر واإلسالم

 حكم اإلسالم إذا كانوا أقویاء ینادي بما یستنكره بشدة على الكافرین ویعتبره صفة من یرفضون
 رذیلة لھم؟ وھل ُیعقل أن یأمر هللا بھذا، ویجعلھ الحَكم بین المختلفین من عباده؟ 

إن ھذا الفھم لإلسالم یصوره بأنھ انتھازي یستأسد ویعتدي على من ال یعتدي علیھ عندما 
وھل مثل ھذا التشریع في . ، ویتوقف عن االعتداء عندما یكون أنصاره ضعفاءیكون أنصاره أقویاء

. مصلحة اإلسالم والمسلمین، والسیما أن هللا یعلم أن وضع المسلمین في تردي مع مرور الزمان
ویقول ) 15...(لُوَنُھمْ َخْیُر الناس َقْرنِي ُثمَّ الَِّذیَن َیلُوَنُھْم ُثمَّ الَِّذیَن یَ : فنبیھ الذي ال ینطق عن الھوى یقول

 أو : قیل.یوشك األمم أن تتداعى علیكم كما تتداعى على القصعة أكلتھا"علیھ الصالة والسالم أیضا 
 ، ولینزعن هللا المھابة منكم، ولكنكم غثاء كغثاء السیل، ال بل أنتم كثر: قال؟من قلة نحن یومئذ

 ) 16..."(ولیقذفن في قلوبكم الوھن
مشروعیة األعمال في اإلسالم ال ینحصر الدلیل "ھذا الرأي بقولھ ویحاول باحث آخر دعم 

بل من مصادر ذلك أیضا ما دلت علیھ نصوص القرآن . علیھا بما فعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
ھل األصل أن نعتمد على فھمنا البشري الذي یقبل الخطأ بالنسبة : والسؤال. ونصوص السنة القولیة

داللة؟ أو أن نعتمد على تفسیر النبي صلى هللا علیھ وسلم لھا بسنتھ للنصوص، خاصة، ظنیة ال
 ؟...العملیة؟ أي الطریقتین أكثر قبوال حسب قواعد أصول الفقھ 

الذي أراه أنھ بالنسبة آلیة ال إكراه في الدین، فھي ال تتنافى "ومؤكدا وجھة نظره  ھذه یقول 
فالمنفي في اآلیة . حتفاظھم بدینھم القدیم إذا أحبوامع القتال ألجل إخضاع الكفار لحكم اإلسالم مع ا

ھو اإلكراه على الدخول في اإلسالم ولیس اإلكراه على الخضوع للنظام اإلسالمي الذي ورد في 
ألیس في ذلك إكراه لمن یساندون حكومتھم التي تحمي معتقداتھم، : والسؤال."  سورة التوبة٢٩اآلیة 

                                                
 .، الشھادات، ال یشھد على شھادة جورصحیح البخاري)  15(
 .٣٤٤: ١مسند الشامیین ج)  16(
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كومتھ التي تحمي دینھ؟  أال یشمل النظام اإلسالمي الحدود كما ھو طبیعي أن یساند المسلم ح
والمعامالت المالیة، ومنھا تحریم الربا مثال، وإرغام اآلخرین على شيء منھا یعتبر إكراھا لھم؟ أال 

 یعتبر المسلم العاقل إكراه الحكومات الالدینیة للمسلیمن على األنظمة المخالفة لإلسالم إكراھا لھم؟
والسؤال إذا كان ھذا أمر هللا . ھم بأن القتال یتبع المصلحة العامة ویقرره اإلمامویقرر عدد من

وینسخ العدید من اآلیات وجمیع أفعال النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھل یملك اإلمام صالحیة 
 االستثناء؟ فأین الدلیل على ذلك من الكتاب أو السنة؟

 كل كافر یتحدثون عنھ قد بلغھ اإلسالم كما والمالحظ أن معظم القائلین بالحرب یفترضون أن
ویؤید ھذا االفتراض قول منسوب إلى إمام كبیر . ینبغي، أي أن الدین عند هللا اإلسالم وال یقبل غیره

ویغفل ھذا التوجھ أن ھناك كثیرین ال ." ُیقاتل الكفار بدون دعوة في زمانھ ألنھا وصلتھم: "یقول
یضاف . ومنا ھذا مع االنتشار الضخم لوسائل االتصال المتنوعةیعرفون عن اإلسالم شیئا حتى في ی

الدین عند هللا "إلى ذلك أن ھناك ضرورة للتفریق بین من وصلتھ الدعوة بمعنى أنھ علم بأن 
إن مسئولیة كفر ھؤالء ربما . وأن اإلسالم یلغي جمیع األدیان، وبین من علم بوجوده فقط" اإلسالم

فكیف . المسلمین الذین قصروا في واجب الدعوة ولیس على الكافرینتقع في الدرجة األولى على 
یستحقون المحاربة؟ ألیست المھمة األساسیة لرسل هللا جمیعا ومن یتبع سنتھم التبلیغ بالطرق 

 ؟..المناسبة، ومنھا الحكمة والرفق والصبر
 :نماذج من القسم الثاني

دیانات األخرى حتى یسلموا أو یخضعوا یقول القسم األول بجھاد الطلب، أي بقتال أصحاب ال
أما القسم الثاني فھو رغم تأكیده على أن ال إكراه في الدین، یسیر في خطى القسم األول، . للمسلمین

فھو . حیث یقول بقتال الدول غیر اإلسالمیة التي تمنع الدعوة اإلسالمیة ومحاولة إزالة حكوماتھا
 ینكر علیھا حقھا في منع األنشطة التي تخالف یعترف بوجود دول غیر مسلمة مستقلة، ولكن

فھو ھجومي في حقیقتھ، وإن كان دفاعي لفظا، أي كما یصفھ أحد . معتقداتھا وأفكارھا المحلیة
ویعبر أحد القائلین بھذا الرأي . إنھم یأخذون بمفھوم الجھاد الدفاعي الموسع: القائلین بالرأي األول

أي أنھا تقاتل "  تعترض داعیا وتتركھ یعرض دینھ على من یشاء،ال یحل قتال الدولة التي ال"بقولھ 
 .إذا اعترضت

إذا اختلفت األدیان فإن أھل كل دین لھم أن یدعوا إلى دینھم بالحكمة : "ویقول أحد العلماء
والموعظة الحسنة من غیر تعصب، یصم عن الحقائق، وال إكراه وال إغراء بغیر الحجة أو 

خوة اإلنسانیة العامة، التي أوجب اإلسالم بھا التعارف عندما یختلف الناس إن األ"ویقول ". البرھان
أجناسا وقبائل، یجب وصلھا بالمودة والعمل على اإلصالح ومنع الفساد ولو اختلف الناس دینا 

وفتح باب المودة . وإن المودة الموصولة ال یقطعھا الحرب وال االختالف في الدین... وأرضا وجنسا
ومع ذلك یقول أیضا بأن من بواعث " ینھي الحرب ویفتح باب السالم العزیز الكریمللشعوب قد 

 لھ الدعوة اإلسالمیة نور ال ُیحجب، فال بد أن تفتح األبواب لھ، وقد وقف الحكام"أن : الجھاد
 تمنع النور أن التيلة الحجزات إلزابد من القتال  البالمرصاد یمنعون أن یصل إلى رعایاھم، فكان 

ذا یقول ھذا العالم بالصیغة المخففة لجھاد الطلب الذي  وبھ."ون فتنة في الدینتكال حتى ... یصل
ولھذا یقول أحدھم .  ویوافقھ في ذلك آخرون. أمام جھود الدعوة اإلسالمیةاجزیقتصر على رفع الحو

 وھو سبب .أن الخروج إلى الروم كان استجابة طبیعیة للجھاد، ولیس لبدء الروم بمحاربة المسلمین
یخالف الحقائق التاریخیة الثابتة التي تؤكد أن الخروج إلى الروم كان ردة فعل لبدء الروم وحلفائھ 

 .بعداوة المسلمین واإلسالم، سیرد ذكرھا عند مناقشة اآلرء
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لم یوردوا علیھا دلیال ولم أجد لھا " إزالة الحجزات التي تمنع النور"حظ أن القائلین ب ویال
وأقربھا القول بأن منع الدعوة اإلسالمیة اعتداء . عند أحد من القائلین بھذا الرأيأدلة مباشرة 

للذین  أذن{:وقولھ تعال) 17)(فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى{ویستشھد بقولھ تعالى 
تداءا إذا افترضنا أن منع الدعوة اع: والسؤال) ١٨.(} لقدیرمصرھنیقاتلون بأنھم ظلموا، وإن هللا على 

فھل من العدل مقابلتھا بالسالح بدال من المعاملة بالمثل، أي منع دعوتھم؟ كما یستدلون بقولھ تعالى 
من الرجال والنساء والولدان الذي یقولون ربنا أخرجنا ومالكم ال تقاتلون في سبیل هللا والمستضعفین {

فتموھم، وأخرجوھم من حیث لوھم حیث ثقتواق{: لھ تعالىقوبو) 19(}من ھذه القریة الظالم أھلھا
 ھلال تكون فتنة، ویكون الدین كى تلوھم حتاوق{:لھ تعالىوقو) ٢٠(}أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل

 . ومن الواضح أن ھذه النصوص ال تسند زعمھم)٢١.(}، فان انتھوا فال عدوان إال على الظالمین
: بأن من بواعث البدء بالحربویورد عالم آخر ھذا الباعث بشكل أكثر صراحة وقوة، فیقول 

یة التبلیغ أمر حرن صوألن دعوة اإلسالم حق، و... مالة حریة العقیدة وانتشار دعوة اإلسكفال"
لناس أحرارا في اعتناق  اتحقیق المطلوب بالقوة عند توفر القوة اإلسالمیة لیكونوجب واجب، 
عقیدة معینة، وال یكره إنسانا على ال یرغم أحدا على "ویقول أحد الفقھاء إن اإلسالم  ."اإلسالم

..." نظریة خاصة بالكون أو الطبیعة أو اإلنسان وحتى في قضایا الدین یقرر أنھ ال إكراه في الدین
 .ثم یعود فیقول بضرورة إزالة الحكومات التي تمنع الدعوة اإلسالمیة في دولھا

الثاني أن :...ألحد أمرینویقول آخر إن المستقرئ لقتال الرسول صلى هللا علیھ وسلم یجده 
إن اإلسالم لیس مجرد عقیدة، "ویقول باحث . یقف الملوك واألمراء محاجزین دون الدعوة اإلسالمیة

حتى یقنع الناس بإبالغ عقیدتھ للناس بوسیلة البیان، إنما ھو منھج یتمثل في تجمع تنظیمي حركي، 
ومن ثم یتحتم على . ادة رب العبادیزحف لتحریر كل الناس وإخراجھم من عبودیة العباد إلى عب

اإلسالم أن یزیل جمیع األنظمة الطاغیة والتجمعات الكافرة بوصفھا من معوقات إبالغ الدعوة 
للناس، ولیحرر بإزالتھا األفراد من التأثیرات الفاسدة التي تقید حریة االختیار لدى األفراد وتحجب 

أي ال إكراه على } ..ال إكراه في الدین{ر مبدأ فإن هللا عز وجل قد قر. عنھم رؤیة النور اإللھي
ھل یقبل المسلم العاقل أن یطبق  أصحاب الدیانات األخرى ھذه المبادئ : ؟ والسؤال...اعتناق العقیدة

في تعاملھم مع المسلمین؟ ألسنا بھذا الفھم لإلسالم نمنح أعداء اإلسالم األقویاء مبررات " اإلسالمیة"
 ة وإخضاعھا لسیطرتھا؟إلذالل الشعوب اإلسالمی

حائرا أمام االحتجاج الشدید وفي ظل ھذا اإلصرار على جھاد الطلب من البعض یقف المسلم 
لعلماء المسلمین ومسئولیھم وعامتھم عندما یروي البابا بندیكت السادس عشر قصة حوار بین 

وقد تطرق ) "22(: یقول البابا. إمبراطور مسیحي ومسلم، یتھم فیھ اإلسالم بأنھ انتشر بالسیف
اإلمبراطور في ھذه الجولة إلى موضوع الجھاد أو الحرب المقدسة، ومعلقا على القصة قال بندیكت 

وھي إحدى . آیة في القرآن تنص على أن ال إكراه في الدین أن ھناككان اإلمبراطور یعلم بالتأكید "
. ھ محمد نفسھ ضعیفا ومھددا أتت في وقت كان فی–كما یروي لنا أھل العلم –اآلیات المبكرة التي 
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ولكن اإلمبراطور كان على درایة أیضا بالنصوص األخرى المتعلقة بالجھاد والتي ظھرت في 
وبدون الخوض في تفاصیل التعامل المختلف بین أھل الكتاب والكفار، یتطرق . مرحلة الحقة

أرني ما : ي، إذ یقول لھإلى العالقة بین الدین والعنف في حواره مع الفارس... فظاإلمبراطور بشكل
الجدید الذي أتى بھ محمد؟ إنك لن تجد سوى األشیاء السیئة والإلنسانیة مثل فرضھ نشر اإلیمان 

فلیس ھناك فرق في المضمون بین القول بجھاد الطلب وتھمة ..." الذي ُیبّشُر بھ بقوة السیف
 .اإلمبراطور انتشار اإلسالم بالسیف

 :أمثلة من أقوال القسم الثالث
وقاتلوا في سبیل {: یقول ھذا الرأي بأن الجھاد دفاعي ویستند إلى أدلة متضافرة كثیرة ومنھا

وال تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى {)23(،}إن هللا ال یحب المعتدین. هللا الذین یقاتلونكم وال تعتدوا
. (}بمثل ما اعتدى علیكمفمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ {و) 24(}.فإن قاتلوكم فاقتلوھم. یقاتلوكم فیھ

فإن لم یعتزلوكم ویلقوا إلیكم السلم ویكفوا أیدھم فخذوھم واقتلوھم حیث {: وقولھ تعالى) 25
كما یستند إلى جمیع تطبیقات النبي ) 27(}وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة{) 26(}ثقفتموھم

 .صلى هللا علیھ وسلم
ى اإلسالم أو على من ل عدٍ عتان الكفر لنفسھ، دون ویؤكد ھذا الرأي بأنھ إذا اختار اإلنس

 الحریة -من قبل-ذي منحھ ھذه الحریة كما منح إبلیس الیختار اإلسالم، فعقوبتھ إنما ھي عند هللا 
أما إذا اختار غیر المسلم . الختیار العصیان، وفرصة إغواء المخلوقات المكلفة، لحكمة یریدھا هللا

یثبتوا جدارتھم في الدفاع عن دینھم وعن أنفسھم   أننیمھ فعلى المسلمحاربة اإلسالم ومعاداة أھل
ویضیف بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد قبل شرط عدم الدعوة في مكة عندما . دینعتوفي ردع الم

فھي مسألة تخضع لسیاسة الدولة المستقلة داخل بالدھا، ولالتفاقیات الثنائیة أو . أراد دخولھا للعمرة
 .الجماعیة
اقتلع اإلسالم من قلوب "في رسالة بعث بھا أحد العلماء إلى مؤتمر األدیان العالمیة یقول و

المسلمین جذور الحقد الدیني بالنسبة ألتباع الدیانات السماویة األخرى وأقر بوجود زمالة عالمیة بین 
 ". أفراد النوع البشري، ولم یمانع أن تتعایش األدیان جنبا إلى جنب

لكتاب أن النبي صلى هللا علیھ وسلم سلك سیاسة السلم مع قریش في بدایة األمر، ویقول أحد ا
بل یأخذ الناس إلیھا . وذلك ألن اإلسالم یعتمد في دعوتھ على السلم، وال یعتمد فیھا على القوة

واإلسالم یریدھا عقیدة یوافق . باإلقناع ویھدیھم إلیھا بالدلیل ألن القوة ال تربي عقیدة في النفس
ویؤید كاتب آخر قوال ینسبھ إلى بعض . باطنھا ظاھرھا وال یریدھا ریاء مخادعا ونفاقا مختاال

قسم وادعھم ) ١: العلماء بأن الكفار كانوا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد الھجرة على ثالثة أقسام
روا ما یؤول إلیھ وقسم تركوه وانتظ) ٣وقسم حاربوه، ) ٢. على أن ال یحاربوه وال یؤلبوا علیھ عدوا

ومن ھؤالء من یود نصر النبي علیھ الصالة والسالم، ومنھم من یود نصر قریش ومع ھذا لم ...أمره
 . یقاتلھم ألن اإلسالم ال یقاتل إال من قاتلھ

الدفاع عن ... الحرب المشروعة في اإلسالم ھي الحرب الدفاعیة"ویقول أحدھم بأن الجھاد 
وینكر . ویحرص على حقن الدماء ولو بصلح مجحف... لم أو  حلیفالنفس وإغاثة واجبة لشعب مس
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على القائلین بأن جھاد الروم لطبیعة اإلسالم التوسعیة، كما ینكر على القائلین بقتال من ال یخضع 
ویؤكد آخر بأن جمیع غزوات النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت ذات طابع دفاعي . لألحكام اإلسالمیة

اتب آخر بأنھ یمكن تجدید العھد لمن انتھت عھودھم دون أن یغدروا ولھذا، یقول ك. محض
ال یجوز للمسلمین االعتداء على الشعوب غیر اإلسالمیة، بدون مسوغ، "ویؤكد قول آخر . بالمسلمین

 ."إال إذا كانت ھذه الشعوب تعمل ضد اإلسالم أو تستعد للھجوم علیھ
تشمیت من یعطس : م یتسم بالسماحة، ومنھاویستشھد أحدھم بعدد من األدلة لیؤكد أن اإلسال

، وأمر أبو بكر وعمر إعفاء الشیخ "یھدیكم هللا ویصلح بالكم"من الیھود بقولھ علیھ الصالة والسالم 
الذمي من الجزیة وإعاتھ وأھلھ من بیت مال المسلمین، كما أورد شھادات عدد من المستشرقین على 

 )28.(م یسمع عن أي محاولة إرغام على اإلسالمسماحة اإلسالم ومنھا قول آرنولد أنھ ل

 :أقوال فیھا غموض أو متناقضة
ومن . كن فھمھا على وجھین متناقضینممن أجل كفره، یر ال في حكم قتال الكافأقوھناك 

وإذا كان أصل القتال المشروع ھو الجھاد، ومقصوده ھو أن : "األمثلة على ذلك قول أحد العلماء
، ویك وأما . فاق المسلمین بات امتنع من ھذا قوتل فمنهللا ھي العلیا؛ ةمأن تكون كلون الدین كلھ 

ى، النساء والصبیان، والراھب والشیخ الكبیر، واألعم، كةمن لم یكن من أھل الممانعة والمقاتل
. فال یقتل عند جمھور العلماء، إال أن یقاتل بقولھ أو فعلھالمصابین باألمراض المزمنة ونحوھم و

. ، إال النساء والصبیان، لكونھم ماالَ للمسلمیند الكفررجم بعضھم یرى إباحة قتل الجمیع لناوإن ك
 لم یمنع المسلمین من فمن...  أردنا إظھار دین هللا إذاألن القتال لمن یقاتلنا،. واألول ھو الصواب

ھذا، ول: "سھاولكن یقول أیضا في الصفحة نف..." سھفن إقامة دین هللا لم تكن مضرة كفره إال على
بل إذا أُسر الرجل منھم في القتال . ، ولم توجب قتل المقدور علیھم منھمأوجبت الشریعة قتال الكفار

مام األصلح من قتلھ أو استعباده أو المن علیھ أو مفاداتھ بمال أو ھ اإلفإنھ یفعل فی... أو غیر القتال
فقھاء من یرى المن علیھ ال كان من كثر الفقھاء، كما دل علیھ الكتاب والسنة، وإنأ دنفس، عن

 یسلموا أو یعطوا الجزیة عن ید وھم  حتىفأما أھل الكتاب والمجوس فیقاتلون. ومفاداتھ منسوخا
 ."صاغرون

ویؤید ھذا التوجھ . د اإلكراه في الدین وجوھو: الوجھ األول: وھذا القول ُیفھم على وجھین
سر النصارى قوما غدرا أو غیر غدر ولم ومن العجب أن یأ"قولھ في رسالة إلى ملك قبرص 

ھذا باطل : قیل. ھم قاتلونا أوال: فإن قال قائل... یقاتلوھم والمسیح یقول من لطمك على خدك األیمن
وال . وأما من بدأكم منھم فھو معذور ألن هللا أمره بذلك ورسلھ. فیمن غدرتم بھ ومن بدأتموه بالقتال

وقاتل لتكون كلمة هللا ھي العلیا، ...ا إلى عبادتھ ودینھیستوي من عمل بطاعة هللا ورسلھ ودع
 ". ومن قاتل في ھوى نفسھ وطاعة شیطانھ على خالف هللا ورسلھ–ولیكون الدین كلھ  
ولھذا فإن . ذلك إذا نظرنا في بقیة كالمھ السابق ، وإكراه في الدین ھو ال: الوجھ الثاني

حدھم فھمھ ھذا بنقل آخر للعالم نفسھ یقول فیھ أن ویؤید أ. سلمالالبعض فھمھ على  أنھ یرجح 
لیست منسوخة وال مخصوصة، وإنما النص عام " ال إكراه في الدین"على أن آیة جمھور السلف 

ل أھ، فإن أسلم عصم مالھ ودمھ، وإذا لم یكن من فال نكره أحدا على الدین، والقتال لمن حاربنا
، ل أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أكره أحدا على اإلسالموال یقدر أحد قط أن ینق. القتال ال نقتلھ

." ائدة في إسالم مثل ھذا، لكن من أسلم قُبل منھ ظاھر اإلسالمال فو.  مقدورا علیھالو نعا ممتال
كانت سیرتھ صلى هللا علیھ وسلم أن كل من ھادنھ من "وھناك نقل آخر عن العالم نفسھ یقول فیھ 
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 كتب السیرة، والحدیث، والتفسیر، والفقھ، والمغازي تنطق بھذا، وھذا متواتر الكفار لم یقاتلھ وھذه
 ." فھو لم یبدأ أحدا بقتالمن سیرتھ علیھ السالم، 
: فھو یقسم غیر المسلمین إلى . تقسیما حظي بتأیید بعض المعاصرینووضع عالم آخر

: حلة التالیة فیقسمھم إلىأما في المر. محاربین لھ، وأھل عھد، وأھل ذمة، في المرحلة األولى
مسلم مؤمن بھ، ومسالم لھ آمن، وخائف : ثة أقسامالثفصار أھل األرض معھ . محاربین، وأھل ذمة

فإنھ یظھر . ومع أنھ یسقط بذلك الذین لم یسمعوا باإلسالم أبدا أو لم یتعاملوا مع المسلمین. محارب
 ھذا قولھ في موضع آخر عن صلح ومما یؤید توجھھ. من قولھ ھذا میلھ إلى نفي جھاد الطلب

ھذه الھدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضھم بعضا، واختلط المسلمون "الحدیبیة 
وظھر . بالكفار، وبادؤوھم بالدعوة، وأسمعوھم القرآن الكریم، وناظروھم على اإلسالم جھرة آمنین

.". ولھذا سماه هللا فتحا مبینا. أن یدخلودخل فیھ في مدة الھدنة من شاء . من كان مختفیا باإلسالم
فلما بعث هللا رسولھ صلى هللا علیھ وسلم استجاب لھ ولخلفائھ من بعده أكثر "ویقول في كتاب آخر 

وإنما كان یقاتل من یحاربھ، وأما من سألمھ ، ولم یكره أحدا قط على الدیناألدیان طوعا واختیارا، 
 قد تبین ال إكراه في الدین{... خول في دینھ امتثاال ألمر ربھوھادنھ فلم یقاتلھ، ولم یكره على الد

ھل یستقیم القول بأن أصل العالقة : والسؤال. ویؤیده كثیر من المعاصرین)" 29(}الرشد من الغي
الحرب مع الحقائق التي یثبتھا لحالة السالم؟ وفي ظل ھذا الوصف لصلح الحدیبیة ھل یجوز أن 

و الحكیم العلیم غیر السلم أن یكون أصال للعالقة بین المسلمین یشرع هللا سبحانھ وتعالى وھ
 وغیرھم؟

بید أن ھذا العالم، نفسھ، یظھر، في مواضع أخرى أو في مؤلفات أخرى، أنھ یتجھ إلى تأیید 
جھاد الطلب والقول بأن أصل العالقة بین المسلمین وغیرھم ھي الحرب، أي بخالف ما فھمھ 

ثم لما نزلت براءة سنة ثمان : "... ؤكد ھذا العالم توجھھ ھذا بقولھیو .البعض من األقوال السابقة
من قاتلھ، أو كف عن قتالھ إال من عاھده، ولم ینقض عھده : أمره بقتال جمیع من لم یسلم من العرب

 ." كلھم حتى یسلموا أو یعطوا الجزیةابثم أمره بقتال أھل الكت. ..هدھعشیئا، فأمره أن یفي لھ ب
ثم إن القتال كان محرما، ثم مأذونا بھ، ثم مأمورا بھ لمن بدأھم بالقتال، "ا التوجھ بقولھ ویلخص ھذ

 ."قولین، أو فرض كفایة على المشھورلا ، إما فرض عین على أحدمأمورا بھ لجمیع المشركین
سالم فدین اإل...والسیف إنما جاء منفذا للحجة، مقوما للمعاند، وحدا للجاحد: " في كتاب آخر لھلقویو

وبھذا یؤكد قول بعض المستشرقین بأن اإلسالم انتشر ." اصرلنقام بالكتاب الھادي، ونّفذه السیف ا
 .بالسیف

ویقتل الكفار أجمعونا حتى إلى اإلسالم "ویقول عالم في قصیدة عن الجھاد والجزیة 
ھذا المعنى وبین وال منافاة بین "فیقول } ...ال إكراه في الدین{أما في تعلیقھ على آیة " یرجعونا

فمن ظن من المفسرین أن ھذه اآلیة تنافي آیات الجھاد فجزم بأنھا ... اآلیات الكثیرة الموجبة للجھاد
 ."منسوخة فقولھ ضعیف لفظا ومعنى

فإنني أرى أن الكفر لیس سببا موجبا "ویقول أحد المعاصرین معبرا عن المرجح عنده 
ل یعني ھذا أن الكافر عرضة للھجوم علیھ بدون أن ھ: والسؤال." للقتال، بل ھو سبب مبیح فقط

ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى {یعادي اإلسالم وأن دمھ ھدر؟ ویستدل الباحث المذكور بقولھ تعالى 
ویقول بأن ظھور الدین یعني إخضاع ) ٣٠(}.ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون

قة فبدخولھم اإلسالم، وأما حكما فبخضوعھم للمسلمین، وذلك الكفار لإلسالم حقیقة أو حكما، أما حقی
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وھو بقاء -الحیاد الدائم "ویقول عن السالم الدائم . بالدخول في ذمتھم أو مصالحتھم أو مسالمتھم
 فھو غیر جائز، سواء أكان من قبل المسلمین أم غیرھم، فإنھ إن كان -الدولة أبدا بعیدة عن الحرب

ب علیھ تعطیل الجھاد، وبقاء الدولة اإلسالمیة مكتوفة األیدي، والسیما إذا من المسلمین فإنھ یترت
ویؤكد بأن الحرب ھو األصل وأن الحیاد تابع لھ بقولھ ." كان ذلك عن اتفاق مع الدول األخرى

فالحیاد كان لھ وجود وأصل، وھو أمر واقع بوقوع الحرب، إذ لیس كل الناس والدول تھوى "...
في اإلسالم؟ فكیف یتسق " غیر جائز"ھل یعني ھذا القول أن السلم الدائم : سؤالوال." غمار الحرب

؟ ویؤكد الباحث المذكور رأیھ "صلح الحدیبیة كان من أعظم الفتوح"ھذا مع تأییده لمن یقول بأن 
، باعتبار أنھ لیس بینھا وبین المسلمین عھد وال الدولة المحایدة تعتبر من جملة الحربیین"بقولھ 

إذا كان غیر محارب فلماذا نسمیھ حربیا؟ : والسؤال"!  فیكون لھم حكم الحربیین غیر المحاربین.ذمة
في معاجم اللغة أو أن " الحرب"بدون عھد مرادفة لكلمة " الحیاد"ولماذا ال نسمیھ محایدا؟ وھل كلمة 

ھذا المؤلف المحاید یستحق معاملة المحارب في اإلسالم حسب ھذا الفھم لعدالة اإلسالم؟ ویقسم 
دار إسالم، ودار حرب، ودار عھد فقط أي یسقط دار الحیاد، التي لم یسمع سكانھا شیئا : العالَم إلى

عن إلسالم  أو المسلمین، أو لم یعرفوا عن اإلسالم والمسلمین شیئا كافیا، أو لم تكن ھناك فرصة 
 . للتعامل مع المسلمین

ن المعاملة بالقسوة والشدة والمقاتلة ال تكون إ: بید أن الباحث المذكور یقول في موضع آخر
ویؤكد . وصد الناس عن الدخول فیھ وفتنتھم في دینھم...إال لمن حاد هللا ورسولھ وحارب المؤمنین

فالناس ولو اختلفوا معنا في العقیدة والعبادة فال بد أن نعدل معھم، "على العدل بین المختلفین فیقول 
م شیئا من حقوقھم، وال یجوز أن نمكر بھم ونخدعھم إذا كان ثمة وال یجوز أن نظلمھم أو نھضمھ

ثم إن وجود ... شاملة لجمیع المخلوقات-إذن–فالرحمة "ویقول في موضع آخر ." عھود ومواثیق
والمبتلى ال . الكفر أو الفسوق أو العصیان في شخص ما أمر یدعو للرحمة والتأسف ألنھ مبتلى

بل إن على المسلم التقي المعافى أن یحمد ربھ على العافیة .  علیھینبغي تعنیفھ أو إظھار التعالي
 أعني من بلغتھ الدعوة فلم یسلم بل سالم -والذي أراه أن ھؤالء الكفار"ویقول ." ویرحم ھذا المبتلى

وأما أھمیة السالم في "ویقول أیضا ." ولم یحارب أنھ یجوز إقامة عالقة سلمیة معھم ماداموا كذلك
. خطأ بیِّن" المحبة الشاملة بین الناس"ر ال غبار علیھ في األصل، لكن القول لمشروعیة اإلسالم فأم

إذا كان الكفر سبب مبیح للقتال وإن لم یكن : والسؤال." فإن المحبة ال تكون إال للمؤمنین خاصة
مسلم موجبا، فأي سلم وأي عدل وأي رحمة ھذا الذي ال یأمن معھا الكافر على حیاتھ؟ فقد یقاتلھ ال

في أي لحظة، إذا كان مختلفا في الدین، ودون أن یحارب اإلسالم أو المسلمین؟ ثم ھل المحبة درجة 
 واحدة؟

یقول باحث إن الفقھاء على قتال أھل الحرب إلخضاعھم لسلطان ومن األقوال الغامضة 
فرد على تغییر إجبار أي ...الدولة اإلسالمیة وإجراء أحكام الشریعة اإلسالمیة فیھا، ولیس المقصود

ویقول في موضع آخر بوجوب تطبیق آیة القتال التي ال تقبل إال بخضوع الكافر ألحكام . دیانتھ
ویقول .  المعاھدة مع غیر المسلمین بدیال للخضوع ألحكام اإلسالم- في الوقت نفسھ–اإلسالم، ویقر 

ومع ھذا " فقط ال غیرنقرر بصراحة أن الحرب المشروعة في اإلسالم ھي الحرب الدفاعیة "كاتب 
ما دامت ال ... فإنھ في موقع آخر یؤید رأي القائلین بإعالن الحرب على الكیانات والنظم في العالم

 .تطبق النظام اإلسالمي

 :دار اإلسالم ودار الكفر
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. اصطالح شرعي یدل على واقع معین للبالد" دار اإلسالم"یقول أحد الباحثین أن كلمة 
ھل : والسؤال... وكلھا بمعنى واحد" لكفر، أو دار الشرك، أو دار الحربدار ا"ویضیف أن كلمة 

من الضروري أن تكون دار الكفر أو الشرك ھي دار حرب؟ أو ھل الحرب والكفر كلمتان 
 مترادفتان؟ 

 أحد السلف حدیثا إلى إمام كبیرینسب " دار الشرك"و" دار اإلسالم"وعن بدایة مصطلح 
والحدیث المذكور غیر موجود في ."  دار الشرك ما فیھاا فیھا وأباحتمنعت دار اإلسالم م"یقول 

وھناك روایة للصلح الذي عقده خالد بن الولید ورد فیھ أن أھل الصلح، ما  .كتب الحدیث المعروفة
 . أقاموا بدار الھجرة ودار اإلسالم، فلضعیفھم حق في بیت مال المسلمین

أن دار اإلسالم ھي األرض التي "قرآن الكریم یرى ویقول أحد الباحثین بأنھ بعد مراجعة ال
.." وأن دار الكفر ھي األرض التي یظھر فیھا الظلم، وأعظم الظلم الشرك...تعلو فیھا كلمة هللا

وخالصة القول أن دار اإلسالم ھي الدار التي یظھر فیھا حكم هللا ویختفي حكم "ویقول ملخصا رأیھ 
ویؤیده في ذلك أحد ." ر فیھا حكم الكفر ویختفي حكم اإلسالمالكفر، وأن دار الكفر ھي التي یظھ

ویقول آخر لو تمكن أحد المسلمین من االعتزال في دار حرب واالمتناع . المتخصصین في العقیدة
ویورد باحث آراء تقول بأن دار اإلسالم ھي الدار التي ظھر فیھا الشھادتان . فیھ فمقره دار إسالم

 . خصلة الكفر إال بإذن، وأن العبرة بالغلبة أو القوة أو الكثرة في العددوالصالة، ولم تظھر فیھا 
من األحكام التي تخّبط فیھا تالمیذ االستشراق : " متھجما على بعض العلماءویضیف

واالستعمار بغیر علم حكم دار الحرب والكفر، فاعتبروا دار الحرب ھي التي تعلن الحرب على 
لكافرة التي ال تمارس الحرب على المسلمین فعال والتي یأمن فیھا أما الدولة ا. المسلمین فعال

: والسؤال..." المسلمون لو دخلوھا فلیست بدار حرب عندھم وإن لم یكن بینھا وبین المسلمین ھدنة
ھل ھناك دلیل في الكتاب أو السنة یعارض القول السابق؟ وھل ھناك أدلة من الكتاب والسنة تسند 

ب یشمل دار المسالمین من الكافرین أو من لیست لھم أي عالقة مع المسلمین أو القول بأن دار الحر
 ال یعرفون عن اإلسالم شیئا؟

الدولة المحایدة تعتبر من جملة الحربیین، "ومؤیدا المفھوم السابق لدار الحرب یقول باحث 
وأن "! یر المحاربینفیكون لھم حكم الحربیین غ. باعتبار أنھ لیس بینھا وبین المسلمین عھد وال ذمة

وھذا یعني أن دار الحیاد غیر موجود، . دار إسالم، ودار حرب، ودار عھد فقط: العالم ینقسم إلى
وإن كانت ھناك جماعات لم یصلھم اإلسالم بالصورة الكافیة والمناسبة، ولیس لھم موقف محدد تجاه 

م ودار كفر صحیح عموما بدون فھل ھذا صحیح؟ ولعل القول بوجود دار إسال. اإلسالم أو المسلمین
اإلسالم أو الكفر، ولكن ھل صحیح أن دار الكفر، ودار الحرب " اختفاء"مبالغة أو اشتراط 

 متعادلتان لغة ومن حیث الحكم الشرعي؟ ) المستحقة للحرب أو المعادیة(
 وال یشترط البعض األغلبیة، حیث یقول بأن الدار دار اإلسالم حتى لو لم یكن فیھا مواطن

ویشترط لھا البعض ظھور أحكام اإلسالم . مسلم، ما دام حاكمھا مسلما، ویطبق جمیع أحكام اإلسالم
ویشترط البعض لدار . العبادات والمعامالت أو تطبیق بعض الحدود أو كلھا: دون بیان المقصود بھا

ھي التي ال أما دار الحرب ف. اإلسالم ظھور الحكم اإلسالمي وعیش السكان بأمان المسلمین األول
ویلخص أحد الباحثین صفة دار . تتوفر لھ الصفات السابقة، أو ال معاھدة بینھا وبین المسلمین

. اإلسالم فیقول ھي التي یكون فیھا نظام الحكم إسالمي، واألمن الداخلي، والخارجي بید المسلمین
ویضیف بأن ھناك . مكة، وذلك قبل فتح مكة" دار الكفر"المدینة ول" دار اإلسالم"ویضرب مثال ل

، وذلك الختالل أحد الشروط "بالد إسالمیة"بالدا ال تندرج تحت دار اإلسالم أو الكفر یمكن تسمیتھا 
 . الثالث أو أكثر
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 :عقیدة الوالء والبراء
التوجھ المستعرض السائد وتمثلھ فئة لم تخالط ) ١: ھناك توجھان في مسألة الوالء والبراء

السكني في العمارة الواحدة أو الحي الواحد، : لیومیة كأفراد مستقلینغیر المسلمین في الحیاة ا
الدراسة في المؤسسة التعلیمیة الواحدة، والعمل في المكتب الواحد، والمشاركة في أنشطة الحیاة 

توجھ إما أنھ عاش بین غیر المسلمین حیاة عادیة أو لدیھ تصور كاف عن طبیعة الواقع ) ٢. الیومیة
: الرأي النظري الشائع، والثاني: ودعنا نسمي التوجھ األول. خیصھ بصورة جیدةوقادر على تش

 .الرأي العملي المیداني

 :الرأي النظري الشائع
 إال بعداوة - ولو وّحد هللا وترك الشرك–ال یستقیم لإلنسان إسالم "یقول أحد كبار الدعاة 

ولقد تبّین . م كفار ومشركون معافھ. المشركین والتصریح لھم بالعداوة والبغض كما أمر تعالى
أین أمر هللا، ولیس : والسؤال..." حقدھم وكراھیتھم وشراستھم في بیروت على المسلمین خاصة

 ھناك نص في الكتاب والسنة یقول بذلك؟
فمن أصول العقیدة اإلسالمیة ": ویعبر أحد العلماء عن ھذا الرأي بطریقة أخرى حیث یقول

فیحب أھل التوحید .  بھذه العقیدة أن یوالي أھلھا ویعادي أعداءھاأنھ یجب على كل مسلم یدین
 " واإلخالص ویوالیھم ویبغض أھل اإلشراك ویعادیھم

ویقارن بین الوالء ." من كان كافرا وجبت معاداتھ من أي صنف كان"ویقول أحد الباحثین 
. ھ ومواالتھ ونصرتھإن كل مؤمن موحد تارك لجمیع المكفرات الشرعیة تجب محبت"والبراء فیقول 

وكل من كان بخالف ذلك وجب التقرب إلى هللا ببغضھ ومعاداتھ، وجھاده باللسان والید بحسب 
إن حقیقة " ال ثالث لھما، فیقول ومعاداة،ومؤكدا أنھ إما إیمان ومواالة أو كفر ." القدرة واإلمكان

ن هللا واتباع شرعھ ومواالة عباده فإما دی. العداوة وطبیعتھا ھو اختالف الدینین، وافتراق المنھجین
." المؤمنین، وإما دین الباطل واتباع الھوى والشھوات والشیطان واالنضمام إلى حزب الشیطان

من ُیبغض جملة، وھو من كفر با ومالئكتھ وكتبھ "ومؤكدا إضافة البغض إلى العداوة للكافر فیقول 
ومستشھدا بقول أحد علماء السلف العظام .." .ورسلھ والیوم اآلخر، ولم یؤمن بالقدر خیره وشره

الكافر تجب معاداتھ وإن أعطاك وأحسن "ولھذا فإن : یقول، مستشھدا بقول منسوب إلى عالم كبیر
وھل ) 31(؟}َھْل َجَزاء اْإلِْحَساِن إِالَّ اْإلِْحَسانُ {أال یتعارض ھذا مع قول رب العالمین : والسؤال". إلیك

یھ وسلم كان جحودا وناكرا للمعروف، ومنھا دفاع عمھ عنھ وإجارة ثبت أن النبي صلى هللا عل
ومن عقیدة أھل السنة والجماعة في ھذا "المطعم بن عدي فترة من الزمن؟ ویقول ھذا الباحث أیضا 

من تولى الیھود "ویضیف ." الموضوع أن الوالء القلبي وكذلك العداوة یجب أن تكون كاملة
مواالة غیر "ولھذا فإن ..." نھ منھم، أي من أھل دینھم وملتھموالنصارى من دون المؤمنین فإ

ھل الوالء : والسؤال.."  ھي مصدر التذبذب–سبحانھ  فضال عن أنھا ردة وعصیان  –المؤمنین 
 یعني المحبة والنصرة؟ وھل البراءة تعني العداوة والبغضاء؟

یدة اإلسالمیة بل من أوثق إن بغض الكافرین ومعاداتھم دعامة من دعائم العق"وقول باحث 
وأما المودة الموصولة ال یقطعھا الحرب وال االختالف في "ولھذا ینتقد قول محمد عبده ". الدعائم

وھذا استدالل غریب حقا فالبر ال یعني المودة : "ویعلق علیھ قائال. ، مستدال بآیة ال ینھاكم هللا"الدین
اع اإلحسان والمسلم مأمور بالعدل مع من یبغضھ العدل واإلحسان إلى الغیر بأي نوع من أنو: بل
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ألیس اإلحسان سلوكا مساویا للبر، اللذین یزیدان عن العدل؟ وألیست العداوة : والسؤال". ویعادیھ
 اإلحسان والعداوة؟: نوعا من السلوك فكیف یمكن الجمع بین سلوكین متضادین في آن واحد

ضدان ال یجتمعان، فوجود أحدھما ...اداة المواالة والمع"ویقول متخصص في العقیدة بأن 
ویورد عددا من اآلیات، ال تدل على ما أثبتھ من استنتاجاتھ " ینفي اآلخر لزوما في حق ذات معینة

فتأمل تلك اآلیات، ثم انظر كیف أكد البارئ جل وعال على رسلھ والمؤمنین " ثم یقول . الخاصة
وھذا كلھ یدل بال ریب على أن هللا . حھم بتلك الصفةباثنتي عشرة آیة في البراءة من المشركین ومد
، وأمر بإظھار العداوة والبغضاء للكفار عامةأوجب على المؤمنین البراءة من كل مشرك، 

 ." وللمحاربین خاصة وحرم على المؤمنین مواالتھم والركون إلیھم
 المسالمین الكفار"ومما یدل على غموض الفكرة في ذھنھ یعود في موضع آخر فیقول بأن 

وفي ." المحایدین ال تجب معاداتھم وال تصح مواالتھم، وإنما یعاملون بالعدل واإلحسان والبر
ألنھ مھما ...إن المسلم مطالب بالسماحة مع أعدائھ، ولكن منھي عن المواالة لھم"موضع آخر یقول 

كالم من قولھ تعالى وأین ھذا ال: والسؤال...." أبدى من السماحة والمودة فلن یرضى عنھ األعداء
فالبراءة من "؟ ویقول أیضا }ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم{

فاإلنسان ." "الشرك تقتضي البراءة من المشركین، والبراءة من األوثان تقتضي البراءة من عابدیھا
حصل منھ العداوة والبغضاء معا،  علیھ حتى تقد یبغض الكفار وال یعادیھم، فال یكون آتیا بالواجب

، وأن یستمر على ذلك إلى غایة والبد أن تكون العداوة والبغضاء ظاھرتین بادیتین لكل ذي عینین
ھل یمكن إظھار العداوة والبغضاء، وإظھار اإلحسان والبر في وقت : والسؤال..." أن یسلم الكافر

 واحد؟
ألنبیاء والرسل والمؤمنون صنوف العذاب لوال العداوة في هللا لما تحّمل ا"ویضیف بأنھ 

واألذى من الكفار، ولكان باإلمكان مجاملتھم ومداھنتھم وطلب رضاھم وكف شرھم عن األنفس 
ھل كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یعادي ویبغض عمھ أبا : والسؤال..." واألموال واألعراض

ع الكفار یحاربون الرسل؟ وھل ؟ وھل جمی...طالب والمطعم ابن عدي الذین ماتا على الكفر
المجاملة بالضرورة تكون على حساب الدین؟ فماذا نعتبر تسامح النبي صلى هللا علیھ وسلم مع كثیر 

 من المعادین الذین أسلم بعضھم بسبب ھذه المجاملة الصادقة أو التسامح؟
ھ جھادھم بل المطلوب منإن موقف المسلم من الكفار لیس مجرد العداء لھم، "ویقول أیضا 

ھل حقا ھذا ما یأمر هللا بھ، وما فعلھ : والسؤال." والحرص على مراغمتھم وإدخال الحزن علیھم
اْدُع إِلِى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة {نبي هللا؟ وأین ھذا من أمره تعالى رسلھ والدعاة من بعده 

 ) 32(؟} اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 
ومن خالل "ویقول باحث بعد أن یورد عددا من األحادیث التي ال تدل على ما استنتجھ منھا 

األحادیث المتقدمة یتأكد لي أن المسلم مأمور بمفاصلة المشركین وعداوتھم، وعدم إظھار التقدیر 
لیف قلوبھم للدعوة وھي ما إذا أراد المسلم تأ. والتكریم لھم، وال یجوز احترامھم إال في حالة واحدة

وال تدخل محبتھم قلبھ إال بعد إسالمھم،  المعاشرة لھم والتظاھر بحسنإلى اإلسالم فیجوز البر بھم 
!) أي ینافق(ھل كان نبي العالمین یتظاھر بحسن المعاملة : والسؤال." ودخولھم في عداد المسلمین

 یدل على عدم الوضوح یقول، في عندما أثنى على العاص ابن الربیع  وعلى المطعم بن عدي؟ ومما
فالحقیقة لم یوجد مبدأ من المبادئ في الكون كلھ وعبر تاریخھ الطویل تسامح مع  "موضع آخر،

: ویعدد نماذج من سماحة اإلسالم، ثم یبرر ذلك بقولھ" األعداء ومعاملة بالعدل مثل الدین اإلسالمي
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فبسماحة اإلسالم ... غیر ذل وال ھوان اإلسالم یقف مع الكفار موقفا معتدال في السماحة من "
ومحبة القلب ومودتھ للكفار ... یتعامل المسلم مع الناس جمیعا على أساس العدل واالحترام المتبادل

شيء آخر حیث أن اإلنسان یتعامل في أغلب األحوال مع من یحب ومع من ال یحب في بیعھ 
وھذه ھي المواالة المنھي . ھا إال لمن یحبأما مودة القلب والنصرة والمساعدة فال یمنح...وشرائھ

ھل : والسؤال". إن المسلم مطالب بالسماحة مع أعدائھ، ولكنھ منھي عن المواالة"كما یقول  ."عنھا
 المواالة، لغة واصطالحا، تستوجب المحبة والنصرة؟ 

ن في مواالة المؤمنین ومعاداة الكافرین أمران مشروعان ومطلوبا"ویقول أحد الباحثین بأن 
المسلم یحب "ویضیف في كتاب آخر ". دین اإلسالم، بل ھما من لوازم كلمة التوحید ال إلھ إال هللا

وسواء أكان ، سواء أكان قریبا لھ أم بعیدا، كما أنھ یبغض الكافر مطلقا...أخاه المسلم بقدر إیمانھ
ال یترتب علیھ ضرر وعلى أن ...وسواء ُوجدت بینھ وبینھ مصالح أم لم توجد محاربا أم مسالما،

 والسؤال ألیس في أن ُیبغض اإلنسان ضررا؟ ." أو ظلم
لكن إن كان "وفي موضع آخر یتراجع قلیال فیفرق بین الكافر المعادي والمسالم فیقول 

حربیا وجب بغضھ ومعاداتھ وجھاده، وإن كان مسالما وجب بغضھ، بدون أذیة أو عدوان ال سبب 
فالكافر إذن لیس لھ والیة إطالقا، بل المشروع في جانبھ "تكون للكافر ویؤكد بأن الوالیة ال ." لھما

ما ھو كفر محض وانسالخ من الدین التزلف ...ویقول بأن من صور مواالة الكفار ." البغضاء
میل القلب ...ومنھا ما ھو كبیرة من الكبائر، یكفر إذا استحلھا مثل...إلیھم لكسب رضاھم ومحبتھم

مصادقتھم ومعاشرتھم، والسالم ...ة أو االبن غیر المسلم أو من بذل معروفاإلى الزوجة الكتابی
أین ھذا القول من إباحة رب العالمین الزواج بالكتابیة، مع إثبات المودة والرحمة : والسؤال." علیھم

 بالفطرة بین الزوجین؟
جب وبعبارة أخرى، فإن مقتضى مبدأ الوالء والبراء ھو أن المؤمنین ت"ویقول كاتب 

محبتھم ونصرتھم، وكل من كان بخالف ذلك وجب التقرب إلى هللا ببغضھ ومعاداتھ وجھاده بشتى 
ماذا عن تودد األنبیاء إلى أقوامھم : والسؤال." السبل، حسبما یكون موقفھ من الدعوة اإلسالمیة

قربى، حتى لیؤمنوا؟ وما ذا عن قول النبي صلى هللا علیھ وسلم لقومھ ال أسألكم إال المودة في ال
؟ ..یكفوا عن أذاه ویتركوه یدعو إلى هللا بحریة؟ وماذا عن الوثوق بھم وائتمانھم دون المسلمین

وماذا عن هللا سبحانھ وتعالى یثبت المودة للزوجین بالفطرة ولم یستثني الكتابیة وال ینكر على النبي 
 حبھ لعمھ؟

أنھا تدل على جواز بر } ...نھاكم هللا ال ی{ویقول باحث في تعلیقھ على االستشھاد بقولھ تعالى 
. الصلة والھدیة والضیافة والصدقة، ال یلزم منھا المحبة وال المودة في جمیع األحوال"الكفار 

وال تجوز مودة "ویضیف ھذا الباحث ." فالكافر تبغضھ ألن هللا یبغضھ وتعدل معھ وتحسن إلیھ
أین الدلیل على أن هللا یبغض الكافرین : والسؤال..." الكافر ومحبتھ ولو كان ذمیا، بل الواجب بغضھ

في فترة االختبار، مع علمھ بأن بعضھم قد یسلم قبل نھایتھا، ویصبح خیرا من آالف المسلمین 
والدة؟ وھل یمكن الفصل تماما بین الصلة والبر والضیافة من جھة والمودة من جھة أخرى؟ وماذا 

 ابنھا؟رحمة هللا بعباده التي تفوق رحمة األم ب
ویبرر أحد الباحثین، بصراحة، للجمع بین البغض والعداوة للكافرین واإلحسان إلیھم في 

: فالمؤلف یقول. التعامل، فیقول إن األول أمر یتعلق بالعقیدة والقلب، وأما الثاني فیتعلق بالتعامل
الم في طبیعة لئن كان من ثوابت اإلس": "البر واإلحسان للذین ال یحاربون المسلمین"تحت عنوان 

العالقات مع الجاھلیة وأعداء اإلسالم التمییز والعداوة كما سبق بیانھ، فإن ھذا ال یعني بحال إیقاع 
 :فالقضیة إذن ثنائیة التعامل... الظلم أو التعامل بغیر الحسنى مع العدو مھما بلغت درجة عداوتھ
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 .دھاعقدي مبدأي تحكمھ الثوابت التي نحن بصد: فالجانب األول فیھا
جانب التعامل المادي والعالقات االجتماعیة، وھذا الجانب یفرق فیھ بین : والجانب اآلخر

أال یعد ھذا نفاق صریحا، أي أن تكون المعاملة : والسؤال..." المحارب لإلسالم وبین المسالم المعاھد
بین سلوكین الظاھرة بالحسنى وأن یكون الشعور في الباطن البغضاء والعداوة؟ وھل یمكن الجمع 

 المعاملة بالحسنى والعداوة، والسیما أن العداوة تعني التجاوز بالقول أو الفعل؟: متناقضین

 :الرأي العملي الميداني
یقول أحد الفقھاء عن العالقة بین المسلمین وغیرھم أنھا عالقة تبادل مصالح واطراد منافع 

ن ُیقصد النھي عن محالفتھم ومناصرتھم أن النھي عن مواالة الكافری"وتقویة للصالت اإلنسانیة و
أما المواالة بمعنى المسالمة، والمعاشرة الجمیلة، والمعاملة بالحسنى، وتبادل ... ضد المسلمین

ولكن یالحظ أیضا أن ھذا الفقیھ ..." المصالح والتعاون على البر والتقوى؛ فھذا مما دعا إلیھ اإلسالم
 .اإلسالمیرى القتال لمن یمنع حریة الدعوة إلى 

المنھي عنھ ھو المواالة التي یترتب علیھا انحیاز المؤمن إلى معسكر "ویقول أحد الدعاة 
."... غیر المسلم الذي ال یحارب اإلسالم قد تكون مودتھ واجبة"ولھذا فإن ."... أعداء دینھ وعقیدتھ

ن ذلك ال یعني أن واإلسالم یعلي من شأن الرابطة الدینیة ویجعلھا أعلى من كل رابطة سواھا، ولك
 ."یرفع المسلم رایة العداوة في وجھ كل من ھو غیر مسلم لمجرد المخالفة في الدین

ویؤید الذین خاضوا غمار الدعوة العملیة لغیر المسلمین أو خالطوا غیر المسلمین لمدة كافیة 
. ین غیر المسلمینوكذلك یفعل الذین استشعروا واقع العملیة  الدعوة ب. القول بأن أصل العالقة السلم

فھو یشیر ھنا إلى . ویقول أحد الدعاة من الطریف أن یدخل اإلسالم إلى أفریقیا قبل المدینة المنورة
حقیقة ھامة وھي أن الذین ھاجروا إلى الحبشة كان ھدفھم اللجوء السیاسي، ولیس الدعوة، ولكن 

استفاد منھا المسلمون بسبب و. جاءت الفرصة للدعوة على أوسع أبوابھا بسبب مالحقة العدو لھم
 .أسلوبھم الممزوج بالحكمة واالعتراف بفضل اآلخرین 

البد أن تتبع الجالیة مبدأ الحكمة والموعظة الحسنة "ومن واقع التجربة المعاشة یقول داعیة 
فھذا العرض سیكون لھ تأثیر كبیر في الناس ". التي وردت في القرآن الكریم وخاصة لغیر المسلمین

 عظمة ھذا الدین إلى المفكرین وأصحاب الدراسات العلیا، وقبول ھؤالء بالقرآن الكریم وإیصال
 ."بشروا وال تنفروا، ویسروا وال تعسروا"الذي حفظھ هللا، وتقدیم معانیھ في ھذه البالد على مبدأ 
حسن القول وجمیل الفعل ولطف المداخل "ویقول داعیة آخر بأن الحكمة في الدعوة تعني 

رج، أي البراعة في التصرف وضبط النفس والصبر الجمیل لضمان لفت النظر وتھیئة والمخا
 ..."القابلیة للتلقي والقبول واالنفعال واالستجابة

دین هللا للبشریة جمعاء، وال فرق بینھم باختالف أجناسھم "ویؤكد مفكر إسالمي  بأن 
أمرا للعمل ونھیا : ا یلزم معرفتھوال إكراه فیھ، فمن بلغتھ الدعوة وعّرفھ الداعي م. ودیارھم

إن علیك إال . فإن أعرضوا فما أرسلناك علیھم حفیظا{فقد أدى الداعي إلى هللا دوره ...للترك
 }...البالغ

الھدى القرآني، المتمثل في وجوب أن یلتزم الداعیة إلى "ویقول داعیة إسالمي إن من قواعد 
ساءة إلى كل من یحظى باالحترام والتقدیس من قبل هللا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن یتحاشى اإل

ومن طرق ..." لكن ال بد للداعیة أن یجري مسحا شامال لمن یرغب في دعوتھم. عبدة األصنام
تقدیم الخدمات اإلنسانیة واإلغاثیة التي تشمل توفیر العالج المجاني ومیاه "الدعوة ذات الفعالیة 

یجب على الداعیة المھتم بفتح حوار دیني مع "و ..." الضروریةالشرب النقیة وتوزیع المواد الغذائیة
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أي مثقف نصراني أن یقیم عالقة تواصل ودي معھ، أوًال، حول بعض القضایا غیر الدینیة قبل أن 
 ."یشرع معھ في ذلك الحوار

االعتراف أن االختالف بین بني "ویقول داعیة معروف بأن من سمات الخطاب اإلسالمي 
فقد منح هللا البشر الحریة واالختیار في أن یفعل اإلنسان . ین واقع بمشیئة هللا تعالىالبشر في الد

والمسلم یوقن أن مشیئة هللا ال راد ) 33(}فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر{. ویدع وأن یؤمن أو یكفر
ذا ینحصر ولھ. كما أنھ ال یشاء إال ما فیھ الخیر والحكمة، علم بھ الناس أو جھلوه. لھا وال معقب

ولو شاء ربك آلمن من في األرض {عملھ في مھمة البالغ المبین قوال وعمال دون إجبار أو إكراه 
 )34".(}جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین

ھي عبارة توحي بوجوب الرعایة "ولھذا یقول ھذا الداعیة، أیضا، عن مصطلح الذمي 
..." عضھم یتأذى منھا فیمكن تغییره ألن هللا لم یتعبدنا بھوإن كان ب. والوفاء تدینا وامتثاال للشرع

وحفظ اإلسالم ألھل الذمة دماءھم وأموالھم وأعراضھم، وحق العمل واالكتساب، والتأمین عند 
لذلك "ھي لقاء اإلعفاء من الدفاع عن دیار اإلسالم، و: وعن الجزیة فیقول. العجز والفقر وكبر السن

فعل ذلك سراقة بن عمرو مع .  عّمن قُبل منھم االشتراك في الدفاع عنھاأسقطھا الصحابة والتابعون
 –ھـ، وحبیب ابن سلمة الفھري مع أھل أنطاكیة ووّقع مثل ذلك مع الجراجمة ٢٢أھل أرمینیة سنة 

وأبرم الصلح مندوب أبي عبیدة بن الجراح . وھم أھل مدینة تركیة في عھد عمر رضي هللا عنھ
وصالح المسلمون أھل النوبة على عھد الصحابي عبد هللا .  معھ من الصحابةوأقره أبو عبیدة فیمن

وصالحوا أھل قبرص في زمن . بن أبي السرح على غیر جزیة، بل على ھدایا تتبادل كل عام
 ..."معاویة على خراج وجیاد بین المسلمین والروم

 العصور اإلسالمیة ویضرب أكادیمي إسالمي العدید من األمثلة على التسامح اإلسالمي عبر
وكذلك یفعل أحد الدعاة حیث یورد العدید من األدلة . لیثبت حسن معاملة المسلمین لغیر المعادین

على تسامح اإلسالم مع غیر المسلمین، لیستقرئ منھا آثارھا اإلیجابیة في مجال دعوة غیر 
افرین من كافة طبقات وكان من أبرز ھذه اآلثار التي توصل إلیھا إسالم كثیر من الك. المسلمین
 .المجتمع

وعموما یؤكد من مارسوا الدعوة العملیة بین غیر المسلمین أن السلم أفضل النتشار الدعوة، 
تعدون أنتم الفتح فتح "ومؤكدا ھذه الحقیقة یستشھد داعیة بقول البراء بن عازب في صحیح مسلم 

 ".وم الحدیبیةونحن نعد الفتح بیعة الرضوان ی. مكة، وقد كان فتح مكة فتحا
 
 
 
 

 :الروابط الوراثیة والمكتسبة
اعلم رحمك هللا أنھ یجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ھذه المسائل الثالث "یقول داعیة كبیر 

وإن كان الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد هللا ال یجوز لھ مواالة من حاد هللا ورسولھ ...والعمل بھا
 .اد هللا ورسولھ إضافة إلى الكفروھذا صحیح، إذا كان یح". أقرب قریب

                                                
 .٢٩: سورة الكھف)  33(
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 فإنھ ال أخوة بین المسلمین .ال یجوز القول بأن النصارى إخواننا"ویقول أحد العلماء 
وإذا كانت قرابة . }إنما المؤمنون اخوة{األخوة اإلیمانیة كما قال هللا عز وجل . والنصارى أبدا

إذا كان الحدیث عن ".  وعدم القرابةالنسب تنتفي باختالف الدین فكیف تثبت أخوة باختالف الدین
ماذا عن مؤاخاة رب العالمین بین أنبیائھ وأقوامھم : والسؤال. األخوة اإلیمانیة فقط فھو صحیح

 الكافرین، في كتابھ العزیز؟
وبخالف ما أظھره أحد الباحثین من التشدد عند الحدیث عن الوالء والبراء، یقول عند 

خالل تتبع القرآن المكي نجد أنھ رغم قطع الوالء سواء في ومن "الحدیث عن سماحة اإلسالم 
الحب أو النصرة بین المسلم وأقاربھ الكفار فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتھم وبرھم واإلحسان 

ویورد في صفحات أخرى عند حدیثھ عن الفرق بین المواالة " إلیھم ومع ذلك فال والء بینھم
لماء في وجوب نفقة االبن المسلم على األب الكافر واألم والمعاملة بالحسنى أقوال عدد من الع

أن المواالة الممثلة في الحب والنصرة شيء، والنفقة والصلة : من ھنا یتضح لنا"ویضیف . الكافرة
وسماحة اإلسالم أیضا تتضح في معاملة األسرى والشیوخ . واإلحسان لألقارب الكفار شيء آخر

سؤال ھل یمكن الفصل بین الحب القلبي، وخاصة الفطري، وال." واألطفال والنساء في الحرب
والسلوك الذي یتسم باإلشفاق والبر الذي أجازه رب العالمین، والسیما المحبة الفطریة بین 

 األقارب؟
هللا علیھ وسلم ألسماء رضي هللا عنھا صلى إذن النبي ویضیف باحث إلى سماحة اإلسالم 

رأیا مرجحا للفقھاء  یضیف كذلك و.لمدینة مع أنھا كانت مشركةم أمھا، عندما قدمت علیھا في ارابإك
حرر الجاریة التي تلد ولدا من سیدھا بوفاة  وتتبأن الكافر یرث من الوقف العام لقریبھ المسلم؛

  .سیدھا
ومن كفر وفسق أبغضناه وعادیناه، إن انقطاع رابطة العقیدة اإلسالمیة، "ویقول أحد الباحثین 

ن المسلم والكافر موجب للمفاصلة الحاسمة الجازمة التي ال تستبقي شیئا من وآصرة اإلیمان بی
وبالرغم من ھذا الكالم الصارم كأنھ ." أواصر المحبة ووشائج المودة والقربى مع من كفروا با

الكفار المسالمون، وھم الكفار المستأمنون والكفار من أھل الذمة "...یتراجع بعد صفحتین لیقول
فھؤالء یجوز لنا أن نقدم لھم من البر والصلة واإلحسان ما ال یجوز مع غیرھم . لمحایدونوالكفار ا

إذا ُوجد من الكفار من یرغب في التعامل مع المسلمین على أساس "ویقول أیضا ." من المحاربین
تمعاتھم السلم وتبادل المنافع واالحترام المتبادل وإطالق حریة الدعوة إلى هللا بین أفرادھم وداخل مج
وأن یقفوا موقف الحیاد في قتال المسلمین عدوا ذا شوكة، فإن األدلة الشرعیة تقرر وجوب 

وھذا القول دلیل إضافي على عدم وضوح األحكام الخاصة بالعالقة بین المسلمین وغیر ." مسالمتھم
نصرة، المسلمین، لعدم وضوح المصطلحات ذات العالقة بھا، مثل الوالء والبراء، والمحبة وال

 .والعداوة والبغضاء
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 :مالحظات على الجھود السابقة
لعل من المناسب تصنیف الجھود السابقة التي تم استعراضھا والتي تم االطالع علیھا في 

اجتھادات العصور اإلسالمیة الزاھرة، كتابات الثقافة اإلسالمیة المعاصرة، دراسات : أصناف ثالثة
 .معاصرة

 : الزاهرةةيمجتهادات العصور اإلسالا
تتسم ھذه االجتھادات بمعالجة الموضوع بشيء من التفصیل لكثیر من األمور في سیاقاتھا 

وكثیر منھا . الخاصة، وذلك في ھیئة فتاوى في مسائل فقھیة متفرقة أو شروحات وتفسیر للنصوص
نا الحاضر بعد یعالج أوضاعا تاریخیة ال مثیل لھا الیوم في عالمنافع حتى ھذا الیوم، ولكن بعضھا 

االسترقاق أو و رالغنائم من البش: إنشاء ھیئة األمم المتحدة وفي ظل القوانین الدولیة الیوم، مثل
 .الفداء، واألراضي المغنومة، والفيء، ودار اإلسالم ودار الحرب

والمدقق في مضامین الجھود السابقة في ھذا الموضوع یدرك بشيء من التأمل أنھا تعكس 
 عصر الخالفة الراشدة وما بعده، حین انتشر اإلسالم على نطاق واسع، وشھد واقعا جاء في

فوّفر للمسلمین حیاة كریمة عزیزة قرابة عشرة قرون، ازدھرت . انتصارات كبیرة وتوسعا سریعا
أھل (فالمسلمون كانوا فیھا إما حكاما على غیر المسلمین . فیھا العلوم اإلسالمیة واالجتھادات الفقھیة

فتولّدت آراء كانت ھي نتیجة حتمیة . أو أندادا للدول العظمى الموجودة في عصرھم) واألمانالذمة 
ومن ھذه اآلراء المیل إلى . للتفاعل بین النصوص المقدسة والواقع الذي كان المجتھدون ینعمون بھ

لیل من تبني فھم متوسع للجھاد، وفھم ضیق للوالء والبراء، وفھم یمیل إلى مقاطعة اآلخرین والتق
 . شأنھم 

ومن المعلوم أن الواقع الذي عاشھ السلف قد تغّیر كثیرا بتغیر مراكز القوى في العالم 
وتشابك المصالح ووجود األقلیات المسلمة الضخمة التي تعیش بین أكثریة غیر إسالمیة في یدھا 

فیة للتجربة النبویة الوضع الذي تعیش فیھ األقلیات المسلمة تجعلھم أكثر إحساسا وشفاوھذا . السلطة
فالمجتمعات غیر . في العھد المكي وبدایات العھد المدني، ولكن مع مالحظة بعض االختالفات

اإلسالمیة الیوم في ظل النظام العلماني أكثر تقبال للتعددیة في المعتقدات بعد تجریدھا من السلطة 
 على الوسائل -في الغالب-ع وتقتصر وسائل الصرا. التشریعیة، فیما عدا مجال األحوال الشخصیة

ومن یعش مع ھذه األقلیة ... الفكر والثقافة والحضارة، االقتصاد، والحمالت اإلعالمیة: المعنویة
ویمر بتجاربھا أو یطلع على تجاربھا وطبیعة حیاتھا الیومیة یكون في الغالب أقدر على تشخیص 

 الكافي بنصوص الكتاب والسنة ومناھج الواقع الالزم إلصدار فتاوى أكثر صدقا إذا توفر لھ العلم
 .التحقق واالستنباط منھا

ویالحظ أیضا أن المعالجات التطبیقیة للسلف لم ُتعنى بالتنظیر أو بالتعرف على القاعدة 
العامة التي تتحكم في الفتاوى المتفرقة في مجال العالقة بین المسلمین وغیرھم، والتي تقوم بالتنسیق 

ففتح المجال ألن تتضارب اآلراء حتى في المسألة الواحدة، أو عند .  المتفرقةبین أجزائھا المتنوعة
ومن . الباحث الواحد؛ وتنحرف عن مدلوالت النصوص الصریحة وفھم جیل الصحابة وتطبیقاتھم

وبھذا فتح المجال . ھذه المسائل بدء الصحابة الكافرین بالسالم وتحریم كثیر من علماء السلف ذلك
راء حتى في القضیة الواحدة، أو عند الباحث الواحد، وتنحرف فھم جیل الصحابة، ألن تتضارب اآل

 .ومنھا تحریم بدء الكافرین بالسالم
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 :ابات الثقافة اإلسالميةتك
یتسم كثیر من الكتابات المختصرة بأنھا كتابات تثقیفیة تحذیریة، تعتمد على بعض النصوص 

ومثال . تثیر تساؤالت بقدر ما تجیب على بعض التساؤالتویغلب على ھذه الكتابات أنھا . المنتقاة
الصفات التي م ین تنطبق علیھرفاھل الكافرین صنف واحد؟ وھل جمیع الكـ: التساؤالت التي تثیرھا

وردت في بعض اآلیات القرآنیة؟ وھل جاء اإلسالم لیقطع صلة الرحم وبقیة الروابط الفطریة 
وكیف یمكن تطبیق ھذه التحذیرات النظریة في الواقع والمكتسبة بسبب االختالف في الدین؟ 

 المعاش؟

 :دراسات حديثة
عنیت ھذه الدراسات بالشمولیة النسبیة في حصر األدلة وكثیر من آراء العلماء واإللمام 

بید أنھ مما یثیر الدھشة أن كثیرا من . صیل جیدتفبعض القضایا ب ةجبأطراف الموضوع، وفي معال
تبع خطا كتابات السلف وتدور في فلكھا، رغم اختالف الظروف والواقع، وأحیانا الكتابات الحدیثة ت

وحاول بعضھا الخروج قلیال عن مسارھا، تلطیفا لآلراء الموروثة فوقعت في . على غفلة منھم
وھي في . تناقضات، تركت وراءھا صورا غامضة للعالقة بین المسلمین وأصحاب الدیانات األخرى

من باحثین أو علماء لم یعیشوا بین األغلبیة غیر المسلمة أو یخالطوھم الحیاة الغالب آراء صدرت 
الیومیة العادیة التي عاشھا النبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ الكرام في مكة ثم في المدینة، 

 . والسیما قبل التخلص من القبائل الیھودیة الثالث بنو قینقاع وبني النضیر وبني قریظة
تصر علم ھذه الفئة على المنتجات النھائیة لغیر المسلمین التي یسھل الحصول وكثیرا ما یق

وھي في . علیھا بدون التعرف الكافي على اإلنتاج الفكري الذي تولدت عنھ تلك المنتجات الجاھزة
ومن المعلوم أن اآلراء . الغالب آراء ال تحیط بواقع السیاسة الدولیة إحاطة كافیة إلصدار آراء فیھا

قھیة تكون أكثر نضجا كلما كان التفاعل قویا بین الفھم الكافي لنصوص الكتاب والسنة وبین الف
 . التشخیص الجید للواقع المعاش

ویسود بعض ھذه الدراسات الغموض ألنھا تظھر في المؤلف الواحد وكأنھا حبات أحجار 
 من الكتابات بالغموض و یتسم كثیر. كریمة وغیر كریمة متنافرة ومتناثرة، ال یربطھا نسق موحد

ومن مظاھر ھذا الغموض أن بعض اآلراء متعارضة أو تحتمل التعارض عبر . وتثیر الحیرة
ولعل ذلك یعود بشكل رئیس إلى . المجتھدین، وعبر مؤلفات المجتھد الواحد، وعبر المؤلف الواحد

القتصار على النقل غیاب القاعدة العامة التي تحكم العالقة بین المسلمین وغیرھم، إضافة إلى ا
والحفظ، بدال من التأمل في نصوص الكتاب والسنة بعین مستقلة، مستعینا بمناھج االستنباط واإللمام 
الجید بلغة النصوص وبتعلیقات عینة كافیة من المجتھدین المختلفین، بدال من االقتصار على مدرسة 

 .واحدة
واألحكام الخاصة المقیدة ) حكام العامةاأل(كما أن كثیرا منھا ال یفرق بین القاعدة العامة 

الجھاد، : ذه المدلوالت الرئیسة ھومن. بظروفھا، وتترك المصطلحات الرئیسة دون معالجة كافیة
 .الوالء والبراء، والمحبة والكراھیة، ودار اإلسالم ودار الكفر

 :وبصورة عامة  فإن األقوال تتأرجح بین طرفین بالنسبة للمسائل التالیة
، أي قتال الكافرین إذا رفضوا اإلسالم ولم یخضعوا لحكم اإلسالم، بجھاد الطلبول الق) ١

ویقابلھ القول بمسالمة أصحاب الدیانات األخرى ما . ، إذا منعوا الدعوة في بالدھممخففوفي قول 
ویقتصر الجھاد القتالي على جھاد . داموا مسالمین، واعتبار الدعوة في بالدھم من شئونھم الداخلیة

 .الدفع
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ویقابلھ القول بأن . القول بأن األصل ھو عداوة الكافرین وبغضھم حتى یخضعوا للمسلمین) ٢
 . األصل الشعور المحاید واإلِشفاق ما داموا مسالمین

. القول بأن األصل في اإلسالم قطع الروابط الموروثة والمكتسبة مع غیر المسلمین) ٣
 .یزھا بحسب أھمیتھا النسبیةویقابلھ القول بأن األصل في اإلسالم تعز

وعموما قد یكون من المناسب الخلوص من الجھود السابقة إلى أن ھناك ضرورة لإلجابة 
 :على التساؤالت التالیة

جاء اإلسالم لیكره الناس على اإلسالم، یقاتل من یرفضھ أو یمنع :  أي الرأیین أرجح–أوال 
مخّیرین بین الجنة والنار بالھدایة التي تحقق لھم انتشاره في بالدھم، أو جاء لیقتصر على إقناع ال

ھل الحیاة الدنیا دار اختبار تشبھ قاعة االختبار، ال یحاسب السعادة في الدارین؟ وبعبارة أخرى، 
المختبر على إجاباتھ إال بعد الخروج من القاعة، إال أن یشوش على زمالئھ؟ أم أنھ لیس دار 

 ؟..اختبار
یأمر اإلسالم ببغض الكافرین وعداوتھم، واإلحسان إلیھم، وإن : ح أي الرأیین أرج-ثانیا 

كانوا غیر معتدین، أو أنھ یأمر ببذل الجھد في إقناع الكافرین باإلسالم واإلشفاق علیھم، وتوثیق 
وذلك ألن اإلسالم ویؤكد وجود . العالقات الموروثة والمكتسبة معھم لیسھم في إقناعھم باإلسالم

ھل یأمر اإلسالم الدنیا التي سیحاسبھم خالقھم علیھا في اآلخرة؟ وبعبارة أخرى، حریة االختیار في 
أو الجمع بین ) یبغضھم في القلب ویحسن إلیھم في التعامل(بالنفاق في التعامل مع الكافرین، 

 متناقضین یعادیھم ویحسن إلیھم؟ أو أن دین رب العالمین متناسق؟
اعدة العامة في موضوع العالقة بین المسلمین وبھذا یتضح لنا ضرورة الوصول إلى الق

والعالقة بین . ترك اإلسالم مجاال من مجاالت الحیاة إال وقد وضع لھا القواعد الالزمةلم یف. وغیرھم
ولھذا من المتوقع أن تكون . مجاالت أھمیةله اذ وأصحاب الدیانات األخرى من أكثر ھلمینالمس

  قاعدة عامـة- دائما–فھناك .  الحیاة كافةنوئھو الحال في شھناك قاعدة عامة في ھذا المجال، كما 
وتقوم . ئیسة متسقة مع مجموعة القواعد الرئیسة األخرى لتشیر إلى وحدانیة الخالق المشـرعر

جموعة األحكام التفصیلیة، أو االستثناءات، نھ مالقاعدة الرئیسة بوظیفة المحور الذي تتفرع ع
 .والمتنوعةوتنسق بین أجزائھا المتفرقة 

 
 
 
 


