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 املسلمني بغري املسلمني من القضايا اليت  عاجلها كثري من الفقهاء ومؤلفي كتب ةة عالققضيف
وعموما ميكن حصر .  وكانت منها املعاجلة  العلمية، ومنها املعاجلة احلماسية النظرية.  الثقافة اإلسالمية

 :هذه املعاجلات يف أنواع ثالثة من الكتابات
ية الزاهرة، وهي تتسم مبعاجلة املوضوع بشيء ماإلسالقهية يف العصور ف  االجتهادات ال-  ١

ا اخلاصة وهذه املعاجلات جاءت متفرقة ضمن موضوعات .  من التفصيل لكثري من األمور يف سياقا
وذلك باستثناء بعض األعمال مثل  ... خمتلفة، مثل أحكام النكاح أو األطعمة أو الشهادة أو أهل الذمة

كما يغلب على معظم معاجلات الفقهاء تركيزها على نوع . وزيةقيم اجلالبن "  أحكام أهل الذمة"كتاب 
وقد تعاجل بعضها أوضاعا تارخيية ال ).  الذمي(العالقة يف حالة غري املسلم الذي يعيش يف دولة إسالمية 

الفيء  واالسرتقاق أو الفداء، واألراضي املغنومة، و رالغنائم من البش:  مثيل هلا اليوم يف عاملنا احلاضر مثل
كما أن بعضها كانت أقرب إىل أن تكون ردود فعل تتسم باإلفراط ملمارسات اتسمت بالتفريط ...  

لكثري من املسلمني، وسوء استغالل من قبل بعض أهل الذمة لسماحة اإلسالم وتفريط كثري من 
 .املسلمني

ن مكاسحة ولكن هناك ظروف سياسية جديدة يعيشها املسلم املعاصر الذي يعيش بني أكثرية  
وهناك ظروف دولية جديدة تعيشها الدول اإلسالمية اليوم مل تواجهها الدولة اإلسالمية .  غري املسلمني

بل معظمها ال يستغين عن .  دول العظمى يف العامللفلم تعد الدول اإلسالمية من ا.  يف العصور الزاهرة
 الدول النامية، وال تستغين نريها ممساعدة الدول الكربى غري اإلسالمية، لضمان استقالهلا النسيب كغ

رتبطة مكما أن دول العامل أصبحت ...  عن اخلرباء من غري املسلمني يف جمال االقتصاد والدفاع واألمن
وكل هذه الظروف تفرض وجود قواعد شاملة واضحة حتدد .  بشبكة من األعراف الدولية واألنظمة واملنظمات

 .طلبات الظروف الراهنةت دوال، تَِفي مبمرادا أعالقة املسلمني بغريهم سواء أكانوا أف
كتابات الثقافة اإلسالمية، ويتسم كثري منها بالطابع النظري التحذيري، معتمدة على   -  ٢

ا تثري تساؤالت بقدر ما جتيب على بعض .  بعض النصوص املنتقاة ويغلب على هذه الكتابات أ
فرين تنطبق عليهم الصفات اليت وردت يف اع الكـهل مجي:  ومثال التساؤالت اليت تثريها.  التساؤالت

بعض اآليات القرآنية؟ وهل جاء اإلسالم ليقطع األرحام وبقية الروابط الفطرية واملكتسبة بسبب 
 االختالف يف الدين؟

كتابات علمية حديثة متخصصة من حيث الشمولية يف حصر األدلة وآراء العلماء   -  ٣
ة بعض القضايا بتفصيل جيد، ولكن مل يفرق كثري منها بني ث معاجلواإلملام بأطراف املوضوع، ومن حي

بل ذهب بعضها إىل تعميم اخلاص .  واألحكام اخلاصة املقيدة بظروفها)  األحكام العامة(القاعدة العامة 
كما أن عددا من .  وجتاهل ضرورة التناسق بني ما يورده يف موضع مع ما يورده يف موضع آخر

الوالء، والرباء، واحملبة :  ومن هذه املدلوالت الرئيسة.  بتفصيل كاف   تعاجلاملصطلحات الرئيسة مل



لعالقة ا-   ١٦/ ٠٦/ ١٧ م/ص  ٠٧: ٠٦                                                                    
6 - 

من السلطة والوصاية؟ وهل يعين الرباء البغضاء   فهل املقصود بالوالء احملبة واملناصرة أم نوعا.  والكراهية
 ةالعداو والعداوة أم املقاطعة فقط؟ ومل يفرق كثري منها بني درجات احملبة املختلفة ودرجات البغض و 

وهذه املصطلحات .  املختلفة، وبني احلالة احليادية من جهة وحالة احملبة أو الكراهية من جهة أخرى
ا الدقيقة هي املعيار األساس يف حتديد العالقة بني املسلمني وغريهم وهي األساس يف حتديد .  ومدلوال

 .أصناف املخلوقات املكلفة من منظور اإلسالم
ل الذي يشعر بعظم املسؤولية وعظم احلاجة إىل املزيد من قهد املفهذا البحث ليس سوى ج

ويهدف البحث بشكل رئيس إىل تزويد املسلم .   يف هذا املوضوع استكماال جلهود السابقنيثالبح
وذلك من خالل حماولة .  ببعض القواعد العامة اليت حتكم عالقته بغري املسلمني، يف عصرنا احلاضر

 .سابقة بطريقة خمتصرةلؤالت ااإلجابة على أبرز التسا
الكتيب خالصة للمراجعات املتدبرة للنصوص القرآنية واحلديثية مرات كثرية، وللقراءة و 

وقد بدأت .  باياملتأملة يف كتب العقيدة والفقه والسيما املتخصصة يف املوضوع منذ عشرين عاما تقر 
رية املسلمة بني أكثرية  غية الصهذه القراءة عندما وجدت نفسي يوما مضطرا إىل العيش مع األقل

 .كاسحة غري مسلمة لفرتة طويلة
 :هج البحثمن

 :للوصول إىل النتائج املثبتة هنا قام الباحث مبا يلي       
لت القراءة ما تركه املتقدمون يف املوضوع، وما كتبه املتأخرون الذين عاشوا أو  مش-  ١

 حيث مكانة املسلم يف العامل الذي نمون، ميعيشون عصورا ختتلف عن العصور اليت عاشها املتقد
 . يعيش فيه واملشكالت اليت تواجه املسلم يف تعامله مع غري املسلمني

ستعراض مجيع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ذات العالقة مبشتقات املفردات  ا-  ٢
الذمي :  ثلمألخرى كما مت استعراض املفردات ا.  الوالء، والرباء والعداوة واللعن:  الرئيسة مثل

وقد مت استخراج النصوص .  يف كتب الفقه والتفسري...  واحلريب، والكافر، واملشرك، وأهل الكتاب
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، واملعجم املفهرس أللفاظ :  باالستعانة ببعض املراجع مثل

حاديث النبوية ومنها مي واألاألحاديث النبوية، وعددا من برامج احلاسب اآليل خاصة بالقرآن الكر 
السيما كتابات ابن تيمية وابن القيم وأبو و برامج صخر، واملراجع املثبتة اليت قامت بدراسة املوضوع، 

 .زهرة والزحيلي، والقحطاين، وجلعود، والطريقي، وآل حممود، والسرياين
 .ةالعربي مراجعة مدلوالت هذه النصوص يف كتب التفسري والشروحات ومعاجم اللغة - ٢
استعراض ما ورد يف املراجع اليت تناولت املوضوع بصورة مستقلة أو يف فصول أو مباحث   -  ٣          

 .مستقلة
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ا املباشرة وغري املباشرة   -  ٤          حتليل النصوص املتصلة مبوضوع البحث يف ضوء سياقا
يما من أمثال ابن تيمية س، وال وقواعد االستنباط اليت استعملها علماء السلف ووضعوها أو مجعوها

 .وابن القيم وغريمها، مع االستفادة مما كتبه القدماء واحملدثون حول املوضوع
حات العصرية يف لاحلرص على توضيح املدلوالت واملفاهيم الرئيسة بربطها باملصط  -  ٥

 .العالقات الدولية وحقوق اإلنسان ورمبا بالتكرار يف سياقات متنوعة
واعد العامة اليت حتكم العالقة بني املسلمني وغري املسلمني اقتصر قإىل الللوصول    -  ٦

تهدين وعلى رأسها  الباحث على االستدالل بالنصوص القرآنية والسنة النبوية واجتهادات ا
م ومل يتم االستدالل بالتطبيقات عرب العصور اإلسالمية بعد .  اجتهادات اخللفاء الراشدين وتطبيقا

. ال يف احلاالت اخلاصة مثل أن يصدر التطبيق من مثل اخلليفة عمر ابن عبد العزيزإراشدة اخلالفة ال
ات الفقهية اليت قد يتعسف بعض الوالة ف انعكاسات لالختال-يف معظمها-وذلك ألن التطبيقات 

 .يف تطبيق بعضها إما بالتفريط أو باإلفراط عرب العصور املختلفة
ذه املسألةفراء ال حياول مناقشة مجيع اآل مل-  ٧ ومن أراد .  قهية التفصيلية املتعلقة 

 .ملراجع  اليت وردت يف قائمة املراجعااإلطالع على املناقشات التفصيلية فليعد إىل 
 .  أضاف املؤلف يف هذه الطبعة بعض القضايا اليت فرضتها األحداث الراهنة– ٨

 قبل ومن بعد، مث جزى اهللا نلشكر م    وما توفيقي إال باهللا العظيم احلليم، له احلمد وا
خريا كل من أسهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف إجناز هذا العـمل املتواضع، والسيما أولئك 

وأسأل اهللا أن جيعل أعماهلم وهذا .  الذين قرأوا املسودة بعناية وقدموا نصائحهم ونقدهم بإخالص
                                                                .                                                                املسلمنيالعمل خالصا لوجهه تعاىل، وأن ينفع به اإلسالم و 

 سعيد إمساعيل صيين                                                             
 هـ١٤١٦/ ١٩/١                                                              

 ،  املدينة املنورة١٠٥٤٠٧.  ب. ص                                                      
 هـ٢٤/١٠/١٤٢٦تعديله يف                                                             

 
 
 
 
 
 

 فصل األولال
 قـاعدة العامةال
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ذا يقرر اهللا سبحانه وتعاىل أن اإلسالم )  ١(} رمحة للعاملنيأرسلناك إالما و {:  قول تعاىلي و
دين جلميع املخلوقات املكلفة، ليس هذا فحسب بل يؤكد أنه رمحة هلم يقودهم إىل الفالح يف الدنيا 

 ولكن هل اإلسالم رمحة ملن خيتاره فقط أو البد أن نكره املخلوقات املكلفة عليه؟. واآلخرة
سنة جيد أن هناك قواعد عامة ميكن التعرف عليها، سوف نناقشها يف ل الكتاب وامن يراجعو 

اإلسالم دين يدعو إىل السالم، املنهج يف الدعوة إىل اإلسالم، اإلسالم ال يعين :  املباحث التالية
ت االستسالم، عداوة الكافرين ولعنهم، خالصة القاعدة العامة، القائلون بنسخ القاعدة العامة، تساؤال

 . الرئيسة، املخرج من التساؤالت، األدلة األخرى للمعارضني، اجلهاد لضمان حرية الدعوةةحول احلج

 :سالم دين يدعو إلى السالماإل
 ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل ال{:  قول سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيزي 

إمنا ينهاكم اهللا عن الذين .   قسطنيهللا حيب املخيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم، إن ا
قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم 

 )  ٢(}.الظاملون
ذه اآلية الثامنة من سورة املمتحنة تؤكد بوضوح بأن اهللا سبحانه وتعاىل ال ينهانا عن أن ه

ما أو يعملوا على اضطهادهم، بل ال ينهانا عن وا املسلمنينقسط إىل الذين مل يقاتل كما -والرب .  لرب 
الذي قد يكون االبتداء )  ٣( يزيد عن العدل واإلنصـاف، إذ يدخل فيه اإلحسان-أوضحه املفسرون

: هل جيوز للمسلمني بدء الكافرين باخلري؟ فيقال له:  وقد يقول قائل.  باخلري أو مقابلة اخلري بأفضل منه
 مطالب بدعوة مجيع املخلوقات املكلفة إىل اإلسالم، ابتداء؟ وهل هناك خري يقدمه أعظم مأليس املسل

من هذا؟ ومل تقيد هذه اآلية هذا النوع من املعاملة حبالة الدعوة، وذلك ألن املسلم ينبغي أن يكون 
اآلية هذا النوع من التعامل ومل تقيد .  دائما يف حالة دعوة لغري املسلمني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

ا. حبالة اتقاء شرهم  )٤.(فهذه حالة استثنائية ورد فيها نص خاص 
يف الذين قاتلوا   حصورم تؤكد اآلية اليت تليها مباشرة مرة أخرى بأن النهي عن التويل مث

عن فاملسامهة يف االضطهاد ال ختتلف .  املسلمني أو أخرجوهم من ديارهم أو ظاهروا على إخراجهم
 .االضطهادبالقيام 

                                                        
 .٣٠٦-٣٠٥: ١؛ وانظر تعليق ابن تيمية على هذه اآلية جمموع ج١٠٧: األنبياء)  ١(
موعة من اآليات األخرى ص ٩-٨: املمتحنة)  ٢(  .٢٤-٢٠؛ وانظر الصعيدي 
لنزول كتاب ابن أيب بلتعة إىل املشركني يف مكة بنية الرسول صلى اهللا االطربي الذي يذكر بأن سبب : أنظر مثال)  ٣(

 عليها أمها املدينة وهي كافرة ويؤكد أن اآلية غري منسوخة مستدال بقصة أمساء اليت قدمت. عليهم وسلم يف فتح مكة
 .فأذن هلا النيب بإكرامها

 .٢٨: آل عمران ) ٤(
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، واليت تنهى عن اختاذ أعداء ةوقد جاءت هذه اآليات عقب اآليات األوىل من سورة املمتحن 
وهذه احلقيقة .  اهللا أولياء، أو اليت حتث املسلمني على التربؤ من أعداء اهللا كما فعل إبراهيم عليه السالم

 .تؤكد أن هاتني اآليتني حمكمتان
مبهمة إذ بينت "  عدوي وعدوكم"ن السورة مل ترتك صفة مة الثانية كما نالحظ، فإن اآليو 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء {  :  املقصود بالعداوة بقوله تعاىل
م يتصفون بواحدة أو أكثر من هذه الصفات}  .وودوا لو تكفرون إيذاء :  فاألعداء الذين حترم مواال

اللسان، أو على األقل يودون أن يكفر املسلمون مع استعدادهم لعمل أي شيء بعمليا، أو املسلمني 
 )٥.(حيقق ذلك
وتأيت اآلية السابعة لتقدم لآلية الثامنة والتاسعة حيث تنبه إىل أن هذه العداوة اليت بدت  

ا، قد ال تكون أبدية  مداء اإلسالفقد مين اهللا على أع.  مستحكمة وتتطلب التربي من املتصفني 
باهلداية فيكونوا مع املسلمني بدال من أن يكونوا عليهم، فال تكون العداوة هلم مطلقة ولكن مقيدة مبا 

سى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة واهللا قدير ع{:  يصدر عنهم وذلك بقوله تعاىل
ن بانقالب موقفهم من العداوة و ان فقد يكويالحظ أن اآلية مل تقيد املودة باإلمي)  ٦.(}واهللا غفور رحيم

 .إىل احلياد أو إىل النصرة
ال غرابة يف أن تكون هذه هي القاعدة العامة يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني ابتداء، و 

ما أرسلناك إال رمحة و {فاهللا سبحانه وتعاىل يقول .  ما دام اهللا سبحانه مل يرسل رسوله إال رمحة للعاملني
 .مل يقل للمسلمني أو املؤمننيو ) ٧(}املنيللع

آليات املذكورة إذًا حمكمة أميا إحكام من حيث املدلول، وواضحة متاما من حيث التأكيد فا
ذا تؤكد هذه اآليات .  على أن هذه هي القاعدة العامة يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني ابتداء و

األصل أن و .  واألخري هو السلم، وليس احلرب  -يف األصل-  أن اإلسـالم دين سالم، أو مبدؤه األول
ولكن إذا رفض .  الدنيا واآلخرة معا:  اإلسالم يهدف إىل حتقيق السالم للمخلوقات املكلفة يف الدارين

بعض املخلوقات املكلفة التعاون لتحقيق هذا السالم الشامل فإن اإلسالم جاهز أيضا للعمل على 
فتعاليمه حتث املسلمني على التعاون مع .  ا فقط مع هذه الفئةيحلياة الدن السالم على مستوى اقحتقي

  .غري املسلمني لتحقيق هذا السالم احملدود
مل يأت اإلسالم ليفرق بني الناس وليزرع بينهم البغضاء  والعداوة، أو ليشجع على سفك و 

 حرية االختيار اليت ىت ليقضي علومل يأ.  انية أو أواصر القرابة والرحمسالدماء، أو ليقطع الروابط اإلن

                                                        
 .الرباءو انظر التفاصيل يف فصل الوالء )  ٥(
 .٣٠٦-٣٠٥: ١٠ جمموع ج،انظر تعليق ابن تيمية على هذه اآلية)   ٦(
 .١٠٧: األنبياء ) ٧(
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احلياة (منحها اهللا للمخلوقات املكلفة، وعلى رأسها حرية االختيار بني اجلنة والنار، أثناء فرتة االمتحان 
وقد خري اهللا جل جالله إبليس اللعني بني طاعته ومعصيته، مث ضمن له املهلة إلغواء املخلوقات ).  الدنيا

 . هذهاملكلفة أثناء فرتة االمتحان
م يف الدارين وال هومن  ا ينطلق مبدأ وجوب دعوة الثقلني إىل ما فيه سعاد ذه القاعدة ذا

لى املسلمني مشاركة اآلخرين يف هذا اخلري، انطالقا من مبدأ عفاإلسالم يوجب .  سيما يف احلياة األبدية
الضوابط الواضحة   ضع اإلسالموهلذا و .  األخوة اإلنسانية أو األخوة يف االنتماء إىل املخلوقات املكلفة

 .ألسلوب الدعوة إىل طريق الفالح

 :منهج في الدعوة إلى اإلسالمال
 إكراه يف الدين، ال{:  ؤكد القرآن الكرمي بأنه ال إكراه يف الدين أو على اهلدى، إذ يقول تعاىلي

 )٨(}...قد تيّنب الرشد من الغي
دع ا{:آيات كثرية، منها قوله تعاىل بالرفق، يفوهلذا حيث القرآن الكرمي على الدعوة إىل اإلسالم 

إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن، إن ربك هو أعلم مبن ضل عن 
) ٩.(}وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين.  سبيله وهو أعلم باملهتدين

سالم باستعمال لتدي فإنه يأمر موسى وهارون عليهما اهفرعون لن يومع أن اهللا يعلم علم اليقني أن 
كما يأمر بالصرب )  ١٠.(}قوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشىو {:  الرفق لعله يهتدي يف قوله تعاىل

وذرين واملكذبني أويل .  واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال{  :  وضبط النفس يف قوله تعاىل
ويقول )  ١٢(}ال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسنو {:  يقول تعاىلو )  ١١.(}ليالالنعمة ومهلهم ق

 )١٣.(}دفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيما{: تعاىل أيضا
ذا كان منطلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف دعوة الناس هو الشعور املخلص باإلشفاق وهل

قال انطلق } أنذر عشريتك األقربنيو {ملا نزلت "حيح مسلم أنه ص  فقد ورد يف. عليهم وحب اخلري هلم
. نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رضمة من جبل فعال أعالها حجرا مث نادى يابين عبد منافاه، إين نذير

                                                        
 .٢٥٦: بقرةلا)  ٨(
 .١٢٦-١٢٥: النحل)  ٩(
 .٤٤-٤٣: طه) ١٠(
 .١١-١٠: املزمل ) ١١(
 .٤٦: العنكبوت)  ١٢(
 .٣٤: فصلت)  ١٣(
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إنـما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا 
 )١٤."(اهم العدويحمذرا إ." صباحاه

مة :  وقد يقول قائل  إمنا هذا شعور خاص لرسول اهللا جتاه عشريته الكافرة فيقع يف توجيه 
واحلق أن هذا هو شعور رسول اهللا جتاه كل من أمره اهللا .  عظيمة لرسول اهللا املبعوث رمحة للعاملني

نبياء من قبله يستعطفون أقوامهم فقد كان األ.  وهذه سنة األنبياء الذين سبقوه.  بدعوته من اجلن واإلنس
وهذه الصفة واضحة يف قصص .  وكانوا يبذلون كل ما هو مشروع بذله أمال يف هدايتهم)  ١٥(أن يهتدوا

هلذا فإن شعور املسلم جتاه غري املسلمني .  األنبياء كما هي واضحة يف سرية خامت األنبياء وسيد املرسلني
صلى اهللا عليه وسلم نفسه جتاه املدعوين وهو الرمحة   عور الرسول ينبغي أن يكون هو ش-ابتداء -

م ومن وسائل الدعوة حسن. واإلشفاق وحب اخلري هلم  .التعامل وبرهم، وحسن منادا

 :مية الكافر بغير هذه الكلمةتس
ادلة احلسنةال فاهللا سبحانه .  خيتلف إثنان على أن تكون الدعوة إىل اإلسالم باحلكمة وا

ومن احلكمة ) ١٦.(مني بالدعوة إىل اإلسالم باحلكمة والرفق مادام الكافرون مساملنيل يأمر املسوتعاىل
ا أو   . ال تستثريهم- على األقل-والرفق مناداة الكافرين باألمساء اليت حيبو

فمثال خياطب إبراهيم . ذا كان من سنة أنبياء اهللا ورسله مناداة الكافرين باأللقاب احملببة إليهمهل
مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك  ا أبتي...{: أباه فيقول بكل أدبمعليه السال

اركب معنا وال تكن مع  ابنيي...{ويقول نوح عليه السالم البنه الكافر بكل حنان) ١٧(}.شيئا
إين رسول اهللا إليكم  ا بني إسرائيلي...{ويقول عيسى عليه السالم لبين إسرائيل) ١٨(}.الكافرين

ويأمر اهللا سبحانه وتعاىل ) ١٩(}. يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحدنيصدقا ملا بم
تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال  ا أهل الكتابيل ق{:بقوله تعاىل نبيه حممدا صلى اهللا عله وسلم

لوا فقولوا اشهدوا بأنا و اهللا فإن تنعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
ما يل أدعوكم إىل النجاة  يا قومو {ويروي سبحانه وتعاىل عن مؤمن آل فرعون قوله) ٢٠(}.مسلمون

                                                        
 .اإلميان وأنذر عشريتك: سلمم ) ١٤(
 .٤١: ؛ غافر٦٣: ؛ هود١٠٨ :األنعام: انظر مثال ) ١٥(
 .؛ صيين، كيف نشرك غري املسلمني يف نعمة اإلسالم١٥-٩صيين، حقيقة العالقة  : انظر مثال) ١٦(
 .٤٢: سورة مرمي)  17(
 .٤٢: سورة هود)  18(
 .٦: سورة الصف)  19(
 .٦٤: سورة آل عمران)  20(
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) ٢٢(ُ".ُقوُلوا َال إَِلَه ِإال اللَّه مِّ عَ يَا " وخياطب النيب عليه الصالة والسالم عمه ) ٢١(}.وتدعونين إىل النار
 )٢٣."(بَا َوْهبٍ أَ اْنزِْل " فيقول  افر بكنيتهوخياطب صفوان بن أمية وهو ك

ذا يبدو واضحا أن اإلسالم يستحسن مناداة غري املسلمني املساملني باألمساء احملببة إليهم أو و 
فإذا كان اإلسالم قد جعل للمؤلفة .   باألمساء اليت ال تستثريهم ضد اإلسالم واملسلمني–على األقل –

م سهما يف زكاة املسلمني مأ فمن باب قلو م مبا حيبون من األمساء تأليفا لقلو كما )  ٢٤.(وىل منادا
ال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم كذلك زينا لكل و {:عاىلتيقول سبحانه و 

م مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون وقياسا عليه من املستحسن أن ال )  ٢٥(}.أمة عملهم مث إىل ر
ام غري املسلننادي ا وإن كان يف ظننا هي أفضل من اليت حيبو فمثال حيب كثري من .  ني بأمساء يكرهو

فالنصارى من .  النصارى تسميتهم باملسيحيني بدال من كلمة النصارى، مع أن األخري أفضل يف نظرنا
: أما قوله تعاىل.  النصرة وفيه مدح هلم أما املسيحية فتنسبهم إىل املسيح بدال من نسبتهم إىل دين اهللا

فجاء يف سياق الذين جيادلون بالباطل ويصرون على )  ٢٦(}.ل يا أيها الكافرون لكم دينكم ويل دينق{
ادلة  . ا

اليت مل يرد حترميها يف الكتاب أو يف السنة، "  غري املسلمني"و"  اآلخر"لعل من األمساء احملايدة و 
لغري املسلمني يف الكتاب "  كافر"ة ماستعمال كلوتندرج يف املباح؛ كما أنه مل يرد فضل خاص يف 

 .والسنة

 :مة الرسول اإلخالص في التبليغمه
فإن أعرضوا { : ن اآليات اليت تؤكد أن مهمة الرسول تنحصر يف البالغ كثرية، منها قوله تعاىلإ

لكتاب ل للذين أوتوا اق{:  ومنها قوله تعاىل)  ٢٧(}فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إال البالغ 
 ) ٢٨.(}ألميني أ أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا عليك البالغ، واهللا بصري بالعباداو 

ؤكدا مبدأ عدم اإلكراه على الدين، يعاتب سبحانه وتعاىل نبيه على جزعه على عدم وم
 يف ن آلمن ملو شاء ربكو {:  استجابة الكافرين لدعوته، فيقول سبحانه وتعاىل، خماطبا نبيه الكرمي

                                                        
 .٤٤-٢٨وانظر اآليات من . ٤١: سورة غافر)  21(
 .٣١٥٦القرآن رقم  تفسري: الرتمذي)  22(
 .٩٩٧النكاح : مالك)  23(
 .٦٠: سورة التوبة)  24(
 .١٠٨:  سورة األنعام)  25(
 .١: سورة الكافرون)  26(
 .٤٥: ؛ األحزاب٥٦: ؛ الفرقان١٠٥؛ ٥٤: ؛ اإلسراء٨٤، ٣٧: نحل؛  ال٨٠: ؛ وانظر النساء٤٨: الشورى)  ٢٧(
 .٢٠: آل عمران)  ٢٨(
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فلعلك باخع نفسك على آثارهم { ) ٢٩.(}األرض كلهم مجيعا،  أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني
ذا احلديث أسفا واآليات اليت تبني أن اهللا أرسل حممدا مبلغا ومبشرا ونذيرا ، )  ٣٠.(}إن مل يؤمنوا 

 حرصا شديدا وتأمل لعدم ىإذا أبدوقد يعاتب اهللا تعاىل نبيه )  ٣١.(وليس مكرها للناس على احلق كثرية
دي من إ{:  إميان عمه أيب طالب الذي دافع عنه وبالتايل عن اإلسالم، كما يف قوله تعاىل نك ال 

عليه وسلم كان ال حيب عمه  إن الرسول صلى اهللا: وقد يقال)  ٣٢.(}أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء
مة ال نق.  ولكن كان حيب له اهلداية فقط وذلك .   الرسول صلى اهللا عليه وسلمىبلها علولكن هذه 

ذا القول ويعرتف بأن سبب نزول اآلية   هو تأمله لعدم إسالم عمه يتهم -بصفة خاصة-ألن من يقول 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه ما كان حيب اهلداية إال لعمه، بينما الرسول كان حيب اهلداية لكل 

والرسول صلى اهللا .  فقد كفله يتيما ودافع عنه نبيا ورسوال؛نة خاصةولكن لعمه مكا. املخلوقات املكلفة
ن معليه وسلم إن منح عمه نوعا من احلب فإمنا يفعل ذلك يف حدود ما يأمر اهللا به ويأذن من الوفاء و 

 .صلة األرحام
) ٣٣(وهلذا كان من الطبيعي أن يدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم لثقيف باهلداية رغم حماربتهم له

م: " طلب منه البعض الدعاء على قبيلة دوس، كان ردهاوعندم وذلك )  ٣٤."(اللهم اهد دوسا وأت 
 .بدال من الدعاء عليهم

. مع ما لقيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  من قومه من أذى شديد فإنه مل يرد هلم اهلالكو 
إن اهللا قد مسع قول قومك   ا حممد،ي: "فعندما بلغ به اهلم مبلغه جاءه جربيل مبلك اجلبال الذي قال له

لك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثين ريب إليك لتأمرين بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم 
م من يعبد :  ؟ فكان رّد النيب صلى اهللا عليه وسلم )اجلبلني(األخشبني  بل أرجو أن ُخيرج اهللا من أصال

لى اهللا عليه وسلم  الراية لعلي بن أيب صالرسول وعندما أعطى )  ٣٥".(اهللا وحده، ال يشرك به شيئا
يا رسول اهللا، أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا؟ قال له صلى :  طالب  رضي اهللا عنه يف غزوة خيرب وقال علي

"اهللا عليه وسلم   هم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عانفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم، مث اد: 

                                                        
 .٩٩: يونس)  ٢٩(
 .٨: ظر فاطرن وا٦: الكهف)  ٣٠(
 .٢٨: ؛ سبأ٥٦: ؛ الفرقان١٠٥، ٥٤: ؛ اإلسراء٨٠-٧٩: النساء: انظر مثال)  ٣١(
 .٥٦: القصص)  ٣٢(
 .٩٨: ٤ابن هشام ج)  ٣٣(
 .ء للمشركنياجلهاد، الدعا: البخاري)  ٣٤(
 .بدء اخللق، إذا قال: البخاري)  ٣٥(
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دي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر ه إلن يعليهم من حق اهللا فيه، فو اهللا
 )٣٦."(النعم

م يف أذية املسلمني وحماربة اإلسالم ودعا و  عندما اشتد غضبه على بعض الكافرين إلمعا
يس لك من األمر شيء أو ل{:  عليهم، ذكره اهللا بأنه ليس له إال أن يبلغ الرسالة وذلك يف قوله تعاىل

م فإيتوب عليهم أو يع وهللا ما يف السموات وما يف األرض يغفر ملن يشاء ويعذب من .  م ظاملونذ
ا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم ي{:  ومن هذا القبيل أيضا قوله تعاىل)  ٣٧(}.يشاء واهللا غفور رحيم

فبعد أن يبذل املسلم جهده يف الدعوة ليس عليه أكثر من )  ٣٨.(}...ال يضركم من ضل  إذا اهتديتم
 .فسهنن يهدي أ

مما يتسق مع هذه القاعدة العامة قوله صلى اهللا عليه وسلم لقومه من أهل مكة وقد أسلموا و 
وعفى عن ما صدر "  اذهبوا فأنتم الطلقاء.  ال تثريب عليكم اليوم: "أمرهم إليه بعد أن نصره اهللا عليهم

والكيد لإلسالم والنكاية   العداوة، إال عددا حمدودا كانوا قد بالغوا يف امنهم من إيذاء وحماربة سابق
ومل يسأل الرسول صلى اهللا عليه : "وكما يقول آل حممود)  ٣٩.(باملسلمني، والسيما باملستضعفني منهم

وعفوه عن هوازن ورده )  ٤٠".(وسلم عن املسلم منهم والكافر حىت أسلموا مجيعا من تلقاء أنفسهم
 )٤١.(سباياهم عليهم ينطلق أيضا من القاعدة نفسها

إلسالمي يف الدعوة إىل اإلسالم هو البدء يف عرض اإلسالم بلطف يسمح حىت  ااملنهج ف
دام االستعطاف، مث احلوار إن لزم األمر بلني ونفس طويل يتصف بالتسامح، مث حماولة إيقاف خباست

البا أما املناظرة فهي بداية مرحلة التحدي وغ".  لكم دينكم ويل دين"احلوار الذي أصبح مناظرة بإعالن 
اية املطاف  ما دف بالدرجة األوىل إىل دحض حجج .  تؤدي إىل التحدي والعداوة يف  فاملناظرة 

 …املغالط وتثبيت املؤمن وإيقاظ املرتدد من غفوته
وعلى املسلم أن يوازن بني اللطف يف الدعوة الذي يتسق مع الرمحة اليت يدعوا إليها، وبني 

رص املسلم على تطبيق التعاليم اإلسالمية وأداء حبم ذلك أوال توي.   بهإظهار اإلسالم مبظهر العزة الالئقة
واجباته علنا وباعتزاز مقرون باالمتنان هللا الذي هداه، وباإلشفاق على من حرم نفسه منها، وليس 

وقبل أن يلوم املسلم الكافرين على  .  باعتزاز مقرون بالتكرب والعجرفة على احملرومني من نعمة اإلسالم

                                                        
 .فضائل الصحابة، مناقب علي: البخاري)  ٣٦(
 لتفسري، ليس لكا: ظر البخارين؛ وا١٢٨: آل عمران) ٣٧(
 .١٠٥: املائدة)  ٣٨(
 .٤١٣-٤٠٧: ٣ابن القيم، زاد ج)  ٣٩(
 .٦١: ٢آل حممود، جمموعة ج ) ٤٠(
 .٩٩-٩٨: ٤ه يف تعليقه؛  ابن هشام ج حلديث مرسل أورد٦٤١: ٧العسقالين ج)  ٤١(
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ليهم بصغار جيب أن يلوم نفسه ويؤنبها على التقصري يف حق الدعوة، وعدم تبليغ إ وينظر كفرهم
 .اإلسالم بالصورة املناسبة والوسيلة املناسبة

 ومن يراجع غزوات الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  وسراياه كلها ال جيد دليال واحداً يدل على 
لتشن غارة مثل غارات اجلاهلية ابتداء على   سل سريةام بنفسه أو أر قأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

بل تصرح معظم الروايات حول تلك الغزوات والسرايا بأن السبب هو دفاع أو تأديب على اعتداء .  أحد
 )٤٢:(وعموما تنحصر أسباب الغزو يف األصناف التالية. سابق

 .صد هلجوم شنه العدو، مثل غزوة أحد أو غزوة األحزاب - ١
سابق، كما هو احلال بالنسبة لكل الغزوات والسرايا اليت كان هدفها    اعتداءرد على  -  ٢

 .قريش وقوافلها التجارية، وعلى رأسها غزوة بدر
 . مطاردة ألعداء شنوا غارة على املدينة مثل غزوة السويق، وغزوة ذي قرد- ٣
دومة   ، وغزوةمباغتة أعداء حيشدون اجلموع ملهامجة املسلمني، مثل غزوة بين املصطلق  -  ٤

 .اجلندل
 عقوبة على خيانة العهد والتآمر مع األعداء أو التحريض على حماربة املسلمني مثل غزوة -  ٥

 .بين النضري وغزوة بين قريظة وفتح مكة املكرمة
القاعدة العامة يف العالقة بني املسلمني واآلخرين هي السلم يف األصل، ويبقى األمر على ف

ومن هذه القاعدة تنطلق ضرورة . تعرضون لإلسالم أو للمسلمني باألذىيرون ال تلك احلال ما دام اآلخ
ولكن اإلنسان حر فيما يعتقده واملصري الذي خيتاره لنفسه ما .  دعوة اآلخرين للمشاركة يف خري اإلسالم

ى وأما إذا حارب املسلمني أو دينهم فعل.  مل يلتزم باإلسالم وحسابه على اهللا يف اآلخرة لقاء كفره
وإذا قبل اإلنسان .  ني أن يردوا هذا االعتداء ويعاقبوه مبا هو أهل له كما أمر اهللا تعاىل بذلكماملسل

ومن املألوف أن الذي يلتزم .  اإلسالم فعليه أن يطبق تعاليمه وإال استحق العقوبة وأجرب على تطبيقها
اية املدة أو أن يتفق الطرفان على ا إىل  ، وال يستطيع أحد الطرفني اائه إمبعاهدة عليه أن يلتزم 

اءها على انفراد إال إلخالل الطرف اآلخر باملعاهدة وكذلك احلال بالنسبة ملن خيتار اإلسالم دينا .  إ
واملوت . وخيتار االنضمام إىل فئة املسلمني فليس له أن يرتاجع عنه من عند نفسه، قبل انتهاء مدة العقد

اية مدة العقد بالنسبة ملع  .فهذه املعاهدة هي معاهدة مدى احلياة. اهدة االنتماء إىل اإلسالمهو 

 :سالم ال يعني االستسالماإل
حيح أن األصل يف اإلسالم هو الدعوة إىل اجلنة دار السالم بالسبل السلمية وأن يسهم يف ص

م يف لري املسإجياد بيئة يسودها السالم بالتعاون مع اآلخرين يف األمور املشرتكة اليت ال تؤثر على مص

                                                        
 .٣انظر ابن هشام، وابن القيم، زاد املعاد ج)  ٤٢(
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. بيد أنه ال يقبل االستسالم أو التخاذل ألن الفرق كبري بني السالم واالستسالم والتخاذل.  اآلخرة
فاملسلم مطالب بأن يعتز بدينه وأن يعِرب عن هذا االعتزاز بالطرق الالئقة اليت ال تستفز املنصف، قدر 

لم اإلسالم علنا يف نفسه ويف من له سلطة واحلد األدىن من أشكال االعتزاز هو أن يطبق املس.  اإلمكان
وهو مطالب بأن يدعو إىل اإلسالم يف حدود ما يعرف ويف حدود الفرص .  قدر املستطاع-عليهم 
 أمكنه ذلك بالوسائل اليت تتناسب مع الظروف اليت يفرضها اوهو مطالب بأن يدفع عن دينه م.  املتاحة

وسائل اإلعالم املختلفة؛ وقد يكون باللجوء إىل   لسان أووقد يكون الدفاع بال.  الطرف املعادي لإلسالم
 .القانون؛ وقد يكون بالسالح إذا لزم األمر

ومع هذا فشعار املسلم احلريص على اتباع سنة نيب اهلدى البدء بالدعوة باحلسىن والرفق الذي 
ما سبق كحلسنة،  ويأمرنا تعاىل بالدعوة باحلسىن وباحلكمة واملوعظة ا.  قد يكون ممزوجا باالستعطاف

: ه تعاىللفاهللا سبحانه وتعاىل مع أنه يعلم سلفا أن فرعون لن يهتدي يأمر موسى وهارون بقو )  ٤٣.(بيانه
 ) ٤٤.(}لعله يتذكر أو خيشى يِّنالفقوال له قوال . ذهبا إىل فرعون إنه طغىا{

ل يا ق{:  ل هلمأما إذا أكثر غري املسلمني اجلدل وحاولوا املساومة على املبادئ األساسية فيقا
أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون، وال أنتم عابدون ما أعبد وال أنا عابد ما عبدمت، وال أنتم عابدون ما 

م وإن أصر بعضهم على االستمرار يف املغالطة وا)  ٤٥.(}لكم دينكم ويل دين.  أعبد ادلة فيمكن دعو
 حيث أمر اهللا رسوله أن يفعل ذلك مع من ،الطرفنيإىل االبتهال إىل اهللا بإنزال لعنته على الكاذبني من 

من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا ف{:  أكثروا اجلدال معه يف قوله تعاىل
 )٤٦(}وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني

 :لة الدفاع الضروري وما بعدهحا
ن غري املسلمني احلرب على اإلسالم أو املسلمني ألجل إسالمهم واملهامجة الحالة إع يف

باللسان أو الفعل أو املساعدة على ذلك أو التأييد لألعداء بأي شكل من األشكال فعلى املسلمني أن 
الدفاع واألدلة اليت حتث على اجلهاد أو .  يبذلوا قصارى جهدهم لدفع هذا االعتداء، بل وردع املعتدين

ساء والصبيان نومع هذا فإن اإلسالم ال يبيح قتل ال.  بكل قوة كثرية يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية
وإذا رغب العدو يف السلم .  ، ما مل يشرتكوا يف القتال بالسالح أو اللسان...والعاجزين ورجال الدين

إن جنحوا للسلم فاجنح و {:  ل تعاىلفعلى املسلمني االستجابة، حىت مع وجود احتمال اخلدعة، إذ يقو 
وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا، هو الذي أيدك .  هلا وتوكل على اهللا، إنه هو السميع العليم

                                                        
 .١٢٥: النحل)  ٤٣(
 .٤٤: طه ) ٤٤(
 .الكافرون)  ٤٥(
 .٦١: آل عمران)  ٤٦(
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وهذا ال يتعارض مع أخذ احلذر  يف كل حني مبا يتناسب مع ظروفه، حسب )  ٤٧(}.بنصره وباملؤمنني
وهذا أيضا ال مينع من )  ٤٨(}ت أو انفروا مجيعاافروا ثبا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاني{:  أمره تعاىل

إما ختافن من قوم خيانة و {:  يبادر املسلمون إىل نبذ العهد علنا إذا خان الطرف اآلخر لقوله تعاىل  أن
 )٤٩(}.فانبذ إليهم على سواء ، إن اهللا ال حيب اخلائنني

بارهم أهل ذمة عقوبة تمني واعيف حالة انتصار املسلمني على املعادين لإلسالم من غري املسلو 
هلم، تفرض عليهم جزية تذكريا هلم بأن مكانتهم أقل من مكانة املسلم مع التزامهم بأحكام اإلسالم 

وهذا هو .  وعليهم أن يدفعوها راغمني ما داموا مصرين على رفض احلق الذي حاربوه من قبل.  العامة
وليس )  ٥٠.(}ية عن يد وهم صاغرونز طوا اجلىت يعح{:  املعىن الذي يرجحه ابن القيم لقوله تعاىل

 على -رضي اهللا عنه-ويؤكد هذا املعىن حرص عمر بن اخلطاب .  املقصود إهانتهم عند حتصيلها
وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يوىف : "حقوقهم وقوله يف وصيته جليوشه ووالته

سريته يف مجع اجلزية، حيث  ه وكانت هذ."  طاقتهم  فوا إالهلم بعهدهم، وأن يُقاَتل من ورائهم، وال يكل
كان يأمر بالرفق يف حتصيلها وبعدم تكليف ما ال يطاق عند فرضها وحتديدها وإذا أسلم الذمي رُِفعت 

ويالحظ أن العقوبة ال تقتضي احلقد على املعاقب؛ بل رمبا اقتضت اإلشفاق عليه والرمحة به )  ٥١.(عنه
 )٥٢.(ما ثبت من فعله صلى اهللا عليه وسلم وقولهكتدائه،  مادامت هناك فرصة اله

ا مثل عيشهم آمنني من و  إن قيل إن اجلزية هي أيضا لقاء اخلدمات العامة اليت يستمتعون 
اخلوف الداخلي واخلارجي، مع إعفائهم من اخلدمة العسكرية ومن الزكاة املفروضة على املسلمني، فهذا 

ويؤكد ذلك ما أورده أبو يوسف من .  دروا إىل مساملة املسلمنياالذين بالقول فيه حق السيما يف حالة 
رد أيب عبيدة بن اجلراح ما أخذه من اجلزية واخلراج على من صاحلوه، عندما شعر باحتمال عجز 

 )٥٣.(املسلمني عن الدفاع عنهم
نون بدون خالف بني العو  رى  يو .  لماءيقول ابن القيم بأنه يُعفى من اجلزية الصيب واملرأة وا

كثري من الفقهاء أنه ال جزية على فقري عاجز حال فقره، وال على شيخ فان، وال على أعمى، وال على 

                                                        
 .٦١: األنفال)  ٤٧(
 .١٠٢، وانظر ٧١: النساء)  ٤٨(
 .٥٨: األنفال ) ٤٩(
واجلزية وضعت يف األصل : " وعباراته هي٢٩: آلية يف التوبةتعليق على ال يف ا١٠٠-٢٢ابن القيم، أحكام ص )  ٥٠(

ا ع  .٥٩ص ..." بة فتسقط باإلسالمقو إذالال للكفار وصغارا فال جتامع اإلسالم بوجه وأل
 .٤٢-٣٤  ابن القيم، أحكام ص )٥١(
 .٢٦-٦احلواشي : انظر مثال ) ٥٢(
 .١٥١-١٤٩أبو يوسف، اخلراج ص  ) ٥٣(
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ى مريض ال يرجى برؤه، وال على راهب منعزل يف صومعته، وال على لمن به مرض مزمن، وال ع
 )٥٤.(الفالحني الذين ال يقاتلون

لوالة من أن تنضب خزانة الدولة اشي بعض عندما دخل كثري من أهل الذمة إىل اإلسالم وخو 
كتبت إيل تسألين عن أناس من أهل احلرية : "وكتب إىل اخلليفة عمر بن عبد العزيز بذلك أجاب اخلليفة

وس وعليهم جزية عظيمة وتستأذنين يف أخذ اجلزية منهم،  إن اهللا و يسلمون من اليهود والنصارى وا
فمن أسلم   ا وهاديا إلى اإلسالم ولم يبعثه جابيايسلم داعجل ثناؤه بعث محمدا صلى اهللا عليه و 

أي ليس عليه سوى الزكاة املفروضة )  ٥٥..."(من أهل تلك امللل فعليه يف ماله الصدقة وال جزية عليه
 .والزكاة كما هو معروف ال جتب إال على من بلغ ماله النصاب. على املسلمني مجيعا

 :صة القـاعدة العامةخال
هي أن املخلوق املكلف حر يف اختياره طريق اجلنة أو طريق النار، وعلى    العامةًذا فالقاعدةإ

أصحاب احلق أن يعملوا جهدهم يف جذبه إىل طريق اجلنة أداء لواجب التبليغ وحماولة يف كسب األجر 
وهلذا فإن املسلم الكَيس حريص على جتنب كل ما ينفر من احلق خشية فوات األجر العظيم .  العظيم
) ٥٦.(رضي اهللا عنه- يفوق أفضل نعم الدنيا كما أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك عليا الذي

 غري املسلم حبسب ما يتعامل معه غري املسلم، بل جيوز له أن عوبعبارة أخرى، على املسلم أن يتعامل م
عٍد على ته، دون وإذا اختار غري املسلم الكفر لنفس.  يربه ويتألفه طمعا يف إسالمه وكسب أجر إسالمه

من -اإلسالم أو من خيتار اإلسالم، فعقوبته إمنا هي عند اهللا الذي منحه هذه احلرية كما منح إبليس 
أما إذا .  احلرية الختيار العصيان، وكما منحه الفرصة إلغواء املخلوقات املكلفة، حلكمة يريدها اهللا-قبل

م يف الدفاع عن دينهم مى املسلاختار غري املسلم حماربة اإلسالم ومعاداة أهله فعل ني أن يثبتوا جدار
 .وعن أنفسهم ويف ردع املعتدين

يد أن هناك علماء يقولون يعارضون هذه القاعدة العامة باعتبارها منسوخة، ويستدلون على ب
 .نسخها بعدد من األدلة

 :اعدة العامةلقـارضون لالمع
اآلية اخلامسة من سورة التوبة ):  ٥٧(ني مها رتكز أدلة املعارضني هلذه القاعدة العامة على آيتت

ويعتربون اآليتني املذكورتني .  واليت تسمى آية السيف، واآلية التاسعة والعشرين اليت تسمى آية القتال

                                                        
 .٥١-٤٢؛ ابن القيم، أحكام ص ١٢٨-١١٧لشرعية ص ابن تيمية، السياسة ا)  ٥٤(
 .٧٩؛ أرنولد ص ١٤٢أبو يوسف، ص ) ٥٥(
 .ناقب عليمفضائل الصحابة، : البخاري ) ٥٦(
 .٦٠-١٩انظر مثال ابن اجلوزي، املصفى ص )  ٥٧(
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 . ناسختني جلميع نصوص القرآن الكرمي والسنة القولية والعملية اليت تؤيد هذه القاعدة العامة
سلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم نفإذا ا  {:  واآلية اخلامسة هي قوله تعاىل

فإن تابوا وأقاموا الصالة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن اهللا .  وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد
 )٥٨(}.غفور رحيم
خر، اتلوا  الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلق{:  أما اآلية التاسعة والعشرون فهي قوله تعاىلو 

 حيرمون ما حرم اهللا ورسوله، وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وال
 )٥٩.(}وهم صاغرون

 :اؤالت حول الحجة الرئيسةتس
. ناك عدد من التساؤالت واملالحظات على احلجة الرئيسة للقول بالنسخ تستحق التأمله

ني ذوايت مدلول عام، ينسخ كل ما يتعارض معهما وليس ت اآلينيوتتمثل احلجة الرئيسة يف اعتبار هات
 )٦٠:(خاصا، ومن هذه التساؤالت واملالحظات ما يلي

من يراجع كتب التفاسري والكتابات املتخصصة يف علم الناسخ واملنسوخ ال جيد دليال   -  ١
ن ملا قبلها من ا وناسختيشري إىل أن اآليتني عامتان)  من الكتاب والسنة(نقليا واحدا قطعي الداللة 
ادام األمر كذلك مو .  فالرتجيح إذًا عند القائلني بالنسخ كان بدليل عقلي.   النصوص أو السنة الفعلية

فما الدليل العقلي البارز؟ هل هو كون اآليات نزلت عقب اآليات الكثرية والتطبيقات الفعلية الكثرية 
متأخرة يف النزول ألن تكون عامة وناسخة   ن اآليةاليت أرست أسس القاعدة العامة؟ وهل يكفي أن تكو 

 ملا قبلها، دون النظر يف االعتبارات األخرى مثل احتمال عدم التعارض أصال؟
هناك من يقول بأن آية السيف نفسها منسوخة، إذ يقول ابن اجلوزي بأن األقوال يف آية   -  ٢

فإما منا بعد، وإما {  :  عاىلت بقوله سخأن حكم األسرى كان وجوب قتلهم مث نُ :  أحدها:  السيف ثالثة
بالعكس، إذ يقول بأن احلكم كان يف األسرى :  والثاين...  قاله احلسن، وعطاء والضحاك )  ٦١.(}فداء

أن اآليتني :  والثالث.  أنه ال جيوز قتلهم صربا، وإمنا جيوز املن والفداء فنسختها آية السيف
ر يف االحتمال اآلخر وهو كون اآليتني ظعن النوما دام األمر كذلك، فلماذا ال من)  ٦٢...(حمكمتان

 خاصتني ومستثنيتني من القاعدة العامة؟

                                                        
 .٤-١: وانظر التوبة)  ٥٨(
 .٢٩: التوبة)  ٥٩(
 .١٢٤-١٠٦، والزحيلي، آثار ص ٥٢-٢٥وانظر الصعيدي ص )  ٦٠(
 .٤: حممد)  ٦١(
 .٣٦٠-٣٥٩امللباري، ص )  ٦٢(
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سالم السلم أو األصل فيه احلرب، هناك اختالف بني العلماء حول كون األصل يف اإل  -  ٣
رد الكفر أو ألجل حماربة اآلخرين لإلسالم ويقول الطريقي بأن مجهور علماء .  أي أن املقاتلة جتب 

 إىل أن األصل يف اإلسالم احلرب، ودلل على قوله هذا باقتباسات من املذهب احلنفي الف ذهبو الس
ولكن يضيف بأن عددا من العلماء احملدثني ذهبوا  إىل أن األصل  هو .  واملالكي والشافعي واحلنبلي

ي، ع والسباحممد رشيد رضا، وأبو زهرة، واخلالف،:  ومن هؤالء.  السلم، واملقاتلة دفاعية ال هجومية
 ؟بفأين الصوا) ٦٤(ويضاف إليهم السرياين والطريقي) ٦٣.(وآل حممود والزحيلي

 ال{: اعتبار آية السيف وآية القتال عامتني من حيث الداللة يتعارض متاما مع قوله تعاىل  –  ٤
وثقى إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة ال

اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور، والذين كفروا .  انفصام هلا، واهللا مسيع عليم  ال
م من النور إىل الظلمات وقد ) ٦٥.(}أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولياؤهم الطاغوت خيرجو

صدر فهي راسخة، انية املوما دامت رب. آلية بصيغة اإلخبار عن حقيقة عامة أو خرب حمضاجاءت هذه 
. جاءت عقب آية الكرسي اليت تقرر حقيقة ال يأتيها النسخ بتاتا وهي صفات اخلالق سبحانه وتعاىل

وتلتها آيات تقرر أيضا حقائق عامة ثابتة، ال تقبل النسخ وهي حقيقة املؤمنني وكون اهللا هو وليهم، 
 .وحقيقة الكافرين وكون أولياءهم الطاغوت

لقتال فقد وردتا بصيغة  األمر يف سياق يصف أشياء حتتمل أن تكون اف وآية أما آية السي
ما صحقائق عامة وحتتمل أن تكون وصفا حلاالت خا ة مقيدة بصفات حمددة أو بالزمان أو املكان أو 

 .مجيعا
ن فأي اآليات أوىل باعتبارها القاعدة العامة اليت حتكم ما سواها ويتم االستثناء منها، والسيما أ

النسخ يقع يف األمر والنهي دون اخلرب اخلاص "الناسخ واملنسوخ ومنهم ابن اجلوزي يقرر بأن   علماء
وأجاز من ال يعتد خبالفه وقوع النسخ يف اخلرب احملض ومسى .  احملض واالستثناء ليس بنسخ وال ختصيص

 )٦٦(؟"االستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خالفه
ومن األمثلة اليت .   ميكن فهمها على وجهني متناقضنيرم الكافأقوال الفقهاء يف حك  -  ٥

وإذا كان أصل القتال املشروع هو اجلهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين  : "تعكس ذلك قول ابن تيمية
وأما من مل يكن .  باتفاق املسلمني  فمن امتنع من هذا قوتل  كله هللا، وأن تكون كلمة اهللا هي العليا،

، والزمىن وحنوهم فال ى، كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبري، واألعمةاملقاتلمن أهل املمانعة و 

                                                        
 .؛ السرياين١٢٧-٩٧الطريقي ص )  ٦٣(
 .١٢٧السرياين؛ الطريقي ص  ) ٦٤(
 .٢٥٧-٢٥٦: البقرة)  ٦٥(
 .٢٦-٢٥؛ فرحات ص ٩٣؛ وانظر ابن اجلوزي، نواسخ القرآن ص ١٢ابن اجلوزي، املصفى ص )  ٦٦(
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رد  يقتل عند مجهور العلماء إال أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل اجلميع 
م ماَال للمسلمني إذا   قاتلنا،ألن القتال ملن ي.  واألول هو الصواب.  الكفر، إال النساء والصبيان، لكو

قاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا، إن اهللا ال حيب و {:  أردنا إظهار دين اهللا، كما قال تعاىل
وذلك أن اهللا تعاىل أباح من قتل النفوس ما حيتاج : "ويستطرد قائال يف الصفحة التالية)  ٦٧...(}املعتدين

فمن مل مينع املسلمني من إقامة )...  ٦٨(}قتللشد من االفتنة أو {:  إليه يف صالح اخللق، كما قال تعاىل
وهلذا : "ولكن يقول ابن تيمية أيضا يف الصفحة نفسها..."  دين اهللا مل تكن مضرة كفره إال على نفسه

بل إذا أُسر الرجل منهم يف القتال أو . أوجبت الشريعة قتال الكفار، ومل توجب قتل املقدور عليهم منهم
 اإلمام األصلح من قتله أو استعباده أو املن عليه أو مفاداته مبال أو نفس، هيفعل فيفإنه ...  غري القتال

عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى املن عليه ومفاداته 
وس فيقاتلون. منسوخا  ."حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فأما أهل الكتاب وا

 الكالم وجود االختالف يف احلكم على الكافر من جهة، ومن جهة أخرى فإن قول ايؤكد هذ
 :ابن تيمية هذا يُفهم على وجهني

" فمن امتنع من هذا قوتل: "وجود اإلكراه يف الدين، والسيما إذا نظرنا إىل عباراته)  ١
رم فاقتلوا حلألشهر اإذا انسلخ اف{:  انطالقا من قوله تعاىل"  أوجبت الشريعة قتال الكفار"و

اتلوا الذين ال يؤمنون باهللا ق{:  انطالقا من قوله تعاىل..."  فأما أهل الكتاب"و )  ٦٩(}...املشركني
وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت 

 )٧٠.(}يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون
 .، وذلك إذا نظرنا يف بقية كالمه السابق  الدينال إكراه يف)  ٢  
وقد فهمه البعض على  .  ا قد يرجح احلرب على السلمذيالحظ يف اجلملة غموض يف قوله هو 

ويضيف الزحيلي بأن ابن تيمية قال يف تعليقه على )  ٧١.(أنه يرجح السلم ومن هؤالء الطريقي والزحيلي
ا ليست منسوخة وال خمصوصة، وإمنا النص عام فال ألف على مجهور الس: "إن"  ال إكراه يف الدين"آية 

نكره أحدا على الدين، والقتال ملن حاربنا، فإن أسلم عصم ماله ودمه، وإذا مل يكن من أهل القتال ال 

                                                        
 .١٢٨-١١٧سياسة ص ؛ وانظر ابن تيمية، ال٣٥٤: ٢٨احلنبلي، جمموع ج)  ٦٧(
 .١٩١: البقرة)  ٦٨(
 .٥: التوبة)  ٦٩(
 .٢٩: التوبة)  ٧٠(
 .٨٢الزحيلي، آثار  ص  ؛ وانظر١٢٧-١٢٦انظر مثال الطريقي ص )  ٧١(
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ممتنعا   نقتله، وال يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكره أحدا على اإلسالم، ال
 )٧٢."( فائدة يف إسالم مثل هذا، لكن من أسلم قبل منه ظاهر اإلسالمالو . عليهوال مقدورا 
 قوهلم بإعفاء بعض الفئات من -يف مجيع العصور-هناك نصوص بىن عليها الفقهاء   -  ٦

نون، والشيخ الفاين، والراهب املنعـزل يف صومعته، والفالحون  القتل واجلزية، منهم  الصبيان واملرأة وا
وعمل اخللفاء من بعد الرسول صلى اهللا عليه )  ٧٣.(، إال يف بعض احلاالت االستثنائيةن يقاتلو الذين ال

ذا االستثناء وكذلك أفىت به فقهاء األمة عرب العصور املختلفة كما أن عمر بن اخلطاب رضي .  وسلم 
بل } ه يف الدينا إكر ال{: اهللا عنه، أثنـاء خالفته، مل يكره مملوكه على اإلسالم عندما اسـتدل بقوله تعاىل

م غري و فلماذا أُعفي هؤالء من القتل أو اجلزية؟ أ)  ٧٤.(إنه أعتقه قبل أن يسلم م ليسوا كفارا  أم أل أل
م ال حياربون يف األصل.  ليس هذا وال ذاك.  مكلفني؟ طبعا فلماذا مل تنسخ آية السيف وآية .  ولكن أل

 عامة؟القتال هذه االستثناءات ما دامت داللتهما 
فلماذا .  تابية بشروطهاك زواج املسلم بال-عرب العصور وإىل يومنا هذا-از علماء املسلمني وأج

مل تنسخ آية القتال هذا الزواج، والسيما مع اعتقاد البعض بأن من أوثق دعائم العقيدة اإلسالمية بغض 
م  )٧٦(فطرة؟، ومع إثبات اهللا املودة والرمحة بني الزوجني بال)٧٥(الكافرين ومعادا

" املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ"لقد أورد ابن اجلوزي يف كتابه   -  ٧
وهذا يعين أن ما .  اثنتني ومثانني آية تنسخها آية السيف وثالث آيات تنسخها اآلية التاسعة والعشرون

ولكن .  اه آية منويفند ابن اجلوزي القول بنسخ أكثر من مخسني.  أكثر من هذا  لمصفىاورد يف غري 
َدعى 

ُ
طريقتة يف التفنيد ليست هي التخصيص ملدلول اآليتني، بل إيراد مدلوالت بديلة لآليات امل

ا ابن اجلوزي قوية، وإن كان كثريا منها ليس .  نسخها والشك أن كثريا من املدلوالت البديلة اليت جاء 
ا القائلون بالنسخ  .بأقوى من تلك اليت  يأخذ 

 وجنّد يف البحث عن مدلوالت بديلة آليات متضافرة على معىن واحد، ثاذا نبحالسؤال ملو 
نظر يف فهمنا  لآليتني وحدمها؟  أي اخليارين أكثر معقولية لتؤكد القاعدة العامة، وذلك بدال من إعادة ا

لقولية وقبوال؟ احلرص على البحث عن مدلوالت بديلة ألكثر من مثانني آية والعديد من السنن الفعلية وا

                                                        
" …قاعدة يف قتال الكفار" ووجدت رسالة باسم ١٢٥-١٢٣ ويوثقه برسالة القتال ص ٨٢الزحيلي، آثار، ص ) ٧٢(

-١٢٠، ١١٨-١١٧: ٢آل حممود ج(اد آلل حممود، قد تضمنت معاين مماثلة البن تيمية ملحقة برسالة عن اجله
ومل أجد فيه سوى النص  األول الذي . ١٢٣لشرعية البن تيمية ص اكما وثق الزحيلي النص املنقول بالسياسة ). ١٢١

 .مت التعليق عليه
 .٥١-٤٢؛ ابن القيم، أحكام ص ٣٥٤: ٢٨احلنبلي، جمموع ج)  ٧٣(
 .؛ وابن كثري، تفسري٩٩العلواين ص )  ٧٤(

 .٣٥٠العلياين، )  (75
 .٢١: الروم ) ٧٦(
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ملكية واملدنية، تشمل جل فرتة الرسالة، أو أن نعيد النظر يف فهمنا لآليتني املذكورتني؟ لقد متكن ابن ا
اجلوزي من إجياد معاين بديلة خلمسني آية، ال تتعارض مع اآليتني فماذا عن بقية اآليات اليت تتعارض 

 مع اآليتني حسب فهم القائلني بالنسخ؟
يف - بأن املشركني ليس هلم إال القتل -النسخبلقائلني اسب رأي ح-تفيد آية السيف   -  ٨

ويؤكـد ابن اجلوزي بأن اإلميان أمر قليب .   إال أن يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وهي أعمال ظاهرة-األصل
فأنت أ{:  ال ميكن أن نكره الناس عليه، وذلك يف معرض رفضـه القول بنسخ آية السيف لقوله تعاىل

واملعروف أن أصل وجود املنافقني هو خوفهم الومهي أو احلقيقي )  ٧٧.(}وا مؤمننينحىت يكو تكره الناس 
فأظهروا االنتماء إىل اإلسالم وأخفوا كفرهم مضافا إليه كراهيتهم لإلسالم وحقدهم .  من إظهار الكفر

 ر ظاهرةا إىل انتشامعلى املسلمني والتآمر عليهم يف اخلفاء؟ وإكراه الناس على اإلسالم يؤدي حت
تمع اإلسالمي، .  لنفاقا فهل حيتمل أن تشجع أي آية قرآنية أو حديث نبوي زيادة أعداد املنافقني يف ا

عِلن 
ُ
بِطن للعداوة أشد خطرا من العدو الظاهر امل

ُ
ليفت يف عضده من الداخل، والسيما أن العدو امل

 .عداوته
ر أساس من عناصر صكليف عنأن الت)  مساوي(ال يشك أحد ممن يؤمن بأي دين رباين   -  ٩

احلياة الدنيا، ولوال التكليف مل تكن هناك حاجة إىل أنبياء ورسل وهدى رباين، ومل تكن هناك حاجة إىل 
وملا منح اهللا إبليس .  بعث أو احلساب يوم الدين، ومل تكن هناك حاجة إىل جنة ونار وخلود فيهمالا

رد كفرهم ملا منح .  ء اإلغوااملهلة والفرصة إلغواء العبـاد أو ليقوم بوظيفة ولو كان قتال الكافرين واجبا 
والقاعدة العامة متسقة مع هذه احلقيقة .  اهللا إلبليس تلك املهلة والفرصة؛ واهللا قادر على حرمانه منها

إما اإلسالم، أو القتل يف األصـل، أو القول إما اإلسالم أو جزية يدفعها :  أما القول بأنه.  اليت ال تنكر
خلوق املكلف وهو صاغر، وإما ُحماَرب من املسلمني، ال رابع له فإنه يتعارض مع التكليف امل

فما املخرج من هذا التعارض بني احلرية .  وهو نوع من اإلكراه واضح إن مل يكن عينه)  ٧٨.(ومسـتلزماته
 ة؟يذه احلر وما ندعيه من اإلنكار هل) احلياة الدنيا(اليت أجازها اهللا إلبليس يف فرتة االمتحان 

تصنيف غري املسلمني حيتاج إىل مزيد من الوضوح، حىت بالنسبة لعهد الرسول صلى اهللا   -١٠
الذي يؤيده فيه سـيد قطب -ولعل تقسيم ابن القيم .  عليه وسلم وعند نزول اآليتني السابقتني

ى ثالثة عل براءة فاسـتقر أمر الكفار معه بعد نزول: "يقول ابن القيم.  كس هذه احلقيقةعي)  ٧٩(والغضبان
فصاروا .  مث آلت حال أهل العهد والصلح إىل اإلسالم.  حماربني له، وأهل عهد، وأهل ذمة:  أقسام

                                                        
 .٩٩:  واآلية يونس٣٨ابن اجلوزي، املصفى ص )  ٧٧(
 .إمساعيل، كشف الغيوم عن القضاء والقدر)  ٧٨(
 .٢١-٢٠؛ الغضبان ص ١٥٧٩-١٥٧٨سيد قطب، يف ظالل ص )  ٧٩(
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مسلم :  فصار أهل األرض معه ثالثة أقسام.  حماربني، وأهل ذمة، واحملاربون له خائفون منه:  قسمني
 )٨٠".(مؤمن به، ومسامل له آمن، وخائف حمارب

 فقط أولئك الذين علموا باإلسالم وتعاملوا مع املسلمني أو نفإمنا يصوالواضح أن ابن القيم  
م فما حكم من مل .  م حىت يف العصر احلاضروهناك الكثري ممن مل يعلم شيئا عن اإلسال.  علموا عن قو

يعرف عن اإلسالم شيئا ومل يتعامل مع املسلمني أو يعرفهم أو ليس له أي موقف؟ هناك من ال دين له، 
وال يرى مانعا يف أن يتعاون . ه أي دين ويرى حرية األديان ما دام ال ينتج عنها اصطداماف له جتوال موق

األفراد املختلفون يف الديانة أو أن تتعاون الدول ذات الديانات املختلفة، فيما حيقق هلم مصاحل مشرتكة  
عاون يكثر يف صورة االتفاقيات وهذا الت.  كثرية، وحترتم كل دولة ديانة األخرى وتراثها الفكري واحلضاري

ففي أي صنف يقع هؤالء؟ وهذا النوع من التعاون موجود يف الواقع حىت بني بعض .  الثنائية الدولية
امللتزمني من املسيحيني واملسلمني من مواطين الدولة الواحدة، وهي أكثر احتماال بني املسلمني والدول 

 ذات االجتاه العلماين املعتدل؟
هل املقصود به مجاعة مستقلة ".  مسامل له آمن"موض والسيما صنف غيف فيه  فهذا التصن

ا توادع املسلمني على أن ال يكون بينهم حرب وال إعانة لألعداء، أم املقصود مجاعة تدفع  بذا
للمسلمني خراجا أو جزية؟ فإذا كان املقصود األخري فهذا يفيد أن ابن القيم يتجه إىل أن اإلسالم أصله 

ى اليت ال خترج عن هذا ر وهو خبالف ما فهمه بعض العلماء من هذا القول وأقواله األخ.  احلرب
مث ملا نزلت براءة سنة مثان أمره بقتال مجيع من مل يسلم : "...  ويؤكد موقفه هذا قوله أيضا)  ٨١.(املعىن

في له من قاتله، أو كف عن قتاله إال من عاهده، ومل ينقض عهده شيئا، فأمره أن ي:  من العرب
ويؤكد موقفه هذا أيضا )  ٨٢."(مث أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية...  هدهعب

إن القتال كان حمرما، مث مأذونا به، مث مأمورا به ملن بدأهم بالقتال، مث مأمورا به جلميع املشركني : "قوله
 ابن القيم يف مقدمة كتابه لويقو )  ٨٣."(القولني، أو فرض كفاية على املشهور  إما فرض عني على أحد

ويف موضوع آخر ."  والسيف إمنا جاء منفذا للحجة، مقوما للمعاند، وحدا للجاحد: "هداية احليارى
 )٨٤."(فدين اإلسالم قام بالكتاب اهلادي، ونفذه السيف الناصر" "يقول

سالم إن اإلسالم انتشر بالسيف؟ أو أن اإل:  هل صحيح ما يقوله بعض أعداء اإلسالمو 
ن كّشر عن أنيابه؟ إن هذا االدعاء، سيجد له أساسا إذا قلنا بأن كن مدة عشرين سنة وعندما متكّ سمت

                                                        
 .١٦٠: ٣ابن القيم، زاد، ج)  ٨٠(
 .١١٠؛ الزحيلي، آثار ص ١٢٧-١٢٦الطريقي : ؛ مثال١٨-١٧كام ص حابن القيم، أ)  ٨١(
 .٩١-٩٠: ٥ابن القيم، زاد ج)  ٨٢(
 . هذا القول بأنه يتجه إىل السلم١١٠ فهم الزحيلي، آثار ص قد؛ و ٧١: ٣يم، زاد جقابن ال)  ٨٣(
 .٢٣٣، ٢٣٢ابن القيم، هداية، حتقيق احلاج ص ) ٨٤(
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اإلسالم مل ينتقل من مرحلة الصرب والتسامح مع املعتدين إىل مرحلة الدفاع وصد االعتداء  ومعاقبته 
 . ابتداء-ين للمسلمنير  املناصحىت احملايدين أو-فحسب، وإمنا انتقل إىل مرحلة اهلجوم على الكافرين 

فلما بعث اهللا رسوله استجاب له : " ولكن مما يثري احلرية أن ابن القيم يقول يف الكتاب نفسه
وسية والصابئة واملشركون[وخللفائه من بعده أهل هذه األديان  طوعا واختيارا، ]  اليهودية والنصرانية وا

، وأما من سامله وهادنه فلم يقاتله، ومل يكرهه على بهحيار   منومل يكره أحدا على الدين، وإمنا كان يقاتل 
 إكراه يف الدين قد تبني الرشد من ال{:  الدخول يف دينه، امتثاال ألمر ربه سبحانه وتعاىل حيث يقول

 )٨٦"(…وهذا نفي يف معىن النهي أي ال تكرهوا أحدا على الدين) ٨٥.(}الغي
 حمايدين ومناصرين للمسلمني أو ىلقسمون إإن الواقع يؤكد أن غري املسلمني ين   -  ١١

واآلخرون إما مساملون أو .  بون لغريهم أو مساوون هلم أو مغلوبونلواملسلمون إما غا)  ٨٧.(معادين
فإذا قلنا بأن التشريعات اإلسالمية انتهت إىل حيث إما أن يسلم غري املسلمني .  مساعدون، أو معادون

أحدمها، أن اهللا ُيشرع مكافأة حياد غري .  احتمالنيد يعين أحأو يستحقون عداوة املسلمني فإن هذا س
م للمسلمني بالعداوة، أي مقابلة احلسنة بالسيئة فهل يعقل هذا واهللا سبحانه وتعاىل . املسلمني ومناصر

"  يقول يف احلديث القدسي ) ٨٨."(إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما.  يا عبادي: 
م املسلمني، ولكن إما أن يعيش املسلم يُيشرع ش ملهللا اواآلخر، أن  ئا حلالة حياد غري املسلمني ومناصر

ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت ا{:  فهل يُعقل هذا واهللا سبحانه وتعاىل يقول.  قاهرا لغريه أو مقهورا
 )٨٩.( وقد جاءت هذه اآلية يف سياق جمموعة من األحكام؟}.عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

راءة  باملشركني الذين بيف اآلية األوىل من سورة "  املشركني"هناك من العلماء من قيد   -  ١٢
) ٩٠.(الزخمشري والبيضاوي والنسفي:  ويذكر الطريقي من هؤالء.  نقضوا العهد وظاهروا على املسلمني

اهدين الذين هلم عإىل املويؤكد ابن تيمية هذا الرأي بقوله إن اآلية مرتبطة مبا قبلها، أي أن الرباءة كانت 
ويقول ابن القيم يف تعليقه على آية .  عهد مطلق غري مؤقت أو كان مطلقا ومل يوفوا مبوجبه، بل نقضوه

راءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من ب{:  الرباءة خاصة باملعاهدين كما قال تعاىل"السيف بأن 
 خاصة باملعاهدين الذين نقضوا عهودهم ارجح أواأل)  ٩١)".(إىل مجيع املشركني(ومل يقل }  املشركني

                                                        
 .٢٥٦: البقرة) ٨٥(
 .٢٣٧ى، حتقيق احلاج  ص ابن القيم، هداية احليار  ) ٨٦(
 .يف الفصل الثاين" مؤيدون للمسلمني وحمايدون"انظر مبحث  ) ٨٧(
 .رمي الظلمالرب والصلة، حت: مسلم ) ٨٨(
 .٣: املائدة ) ٨٩(
؛ وانظر قول ابن عمر أن القضاء على الفتنة ال يعين خضوع مجيع الناس لإلسالم يف ١١٥الطريقي ص )  ٩٠(

 .١٦١ -١٦٠: ٨العسقالين ج
 .٤٨٧ ابن القيم، أحكام أهل ص ١٢١آل حممود، جمموعة رسائل ص  ) ٩١(
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ومن يتأمل فقط يف اآليات الثالث عشرة األوىل من .  فقط سواء كان العهد مقيدا مبدة حمددة أو مطلقة
 .سورة التوبة تظهر له هذه احلقيقة جلية

م ينقضون العهد ويظاهرون على -معرض وصف املستثنني-فاآلية الرابعة تصفهم يف    بأ
م اشرتوا بآيات اهللاتو .  لمنياملس  مثنا قليال ويصدون عن سبيله وال صفهم اآليات الثامنة إىل العاشرة بأ

م ويطعنون يف دين )  ٩٢.(يرقبون يف املؤمني إًال وال ذمة م ينكثون أميا وتصفهم اآلية الثانية عشرة بأ
ومهوا بإخراج الرسول   انهممكثوا أينال تقاتلون قوما أ{:  ويقول تعاىل يف اآلية الثالثة عشرة.  املسلمني

وكما هو واضح، فإن مجيع اآليات السابقة أمجعت على صفة واحدة هي }  ...وهم بدؤوكم أول مرة
وتزيد االستثناءات . فهؤالء هم الذين يستحقون نبذ عهودهم إليهم بعد األشهر األربعة.  نقضهم للعهود

م لال الذين عاهدمت من املشركني مث إ{:  ولاألستثناء الصرحية هذه احلقيقة جالء، إذ يقول تعاىل يف اال
م، إن اهللا حيب املتقني  ينقصوكم شيئا ) ٩٣(}.ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مد

يف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله إال الذين عاهدمت ك{:  ويقول تعاىل يف االستثناء الثاين
فاالستثناء األول خيص ) ٩٤(}.فاستقيموا هلم، إن اهللا حيب املتقني  لكمااستقامو ما فعند املسجد احلرام 

ذا ورد التأكيد على صفة نقض العهد . من هلم عهد حمدد واالستثناء الثاين خيص من هلم عهد مفتوح و
 فهل هناك وضوح أكثر من هذا؟. سبع مرات يف ثالث عشرة آية فقط

السيف والقتال تشري بوضوح إىل التجربة املريرة اليت مر  ها آيتاوهكذا فإن القاعدة اليت يستند إلي
ا اإلسالم مع معظم املشركني يف شبه اجلزيرة العربية ومع اليهود الذين يعيشون يف مشال غرب اجلزيرة 

وبعبارة أخرى فإن اآليتني ختصان هؤالء الذين سبقت منهم .  ية وبعض النصارى ونقضهم العهودبالعر 
 يزالون حياربونه، أو هم مذبذبون ليس هلم موقف ثابت وواضح، حىت مع وجود سالم والحماربة اإل

وهو احتمال قوي فلماذا رّجح الكثري االحتمال اآلخر وهو كون اآليتني عامتني، مع .  معاهدات معهم
 أن االحتمال األخري ليس عليه دليل قطعي الداللة من الكتاب أو السنة؟

 :مخرج من هذه التساؤالتال
ل الذي خيرجنا من دوامة هذه التساؤالت هو ترجيحنا الحتمال أن آية السيف وآية ن احلإ

القتال آيتان خاصتان باملشركني وأهل الكتاب الذين تعامل معهم الرسول  صلى اهللا عليه وسلم وورد 

                                                        
 .نة ويف العاشرة أيضاموردت يف اآلية الثا"إال وال ذمة … ال يرقبو ) "٩٢(
 .٤: التوبة) ٩٣(
 .٧: التوبة)  ٩٤(
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 فاملتأمل يف)  ٩٥.(وصفهم يف سورة براءة، وكل من تنطبق عليه الصفات نفسها يف كل زمان ومكان
 : جيد ما يليةالسور 

هناك تشريعات ال تتعارض مع شيء مما نزل قبل هذه اآلية، أو شيء فعله الرسول صلى   -  ١
ا أيها الذين ءامنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا ي{: اهللا عليه وسلم أو قاله أو أقره، وتتمثل يف قوله تعاىل

نادى به علي ابن أيب طالب بأمر من    ن  الذيويفصِّله اإلعال)  ٩٦(}...املسجد احلرام بعد عامهم هذا
فأصل )  ٩٧."(أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان"الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو 

قدسية املسجد احلرام مستمدة من اهللا ورساالته، وعلى املشركني أن يقدسوا املسجد احلرام حسب شريعة 
 .، فعلى املشركني أن يؤدوه كما يريد اهللا أو ال يؤدوههللان عند اوأصل تشريع احلج م. اهللا أو يَدعوه
: ختيري املشركني بني القتل واإلسالم، وورد هذا املعىن يف آية السيف أي يف قوله تعاىل  -  ٢

إذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل ف{
ومع هذا احلكم .  }وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن اهللا غفور رحيمة ا الصالمرصد، فإن تابوا وأقامو 

 . جاءت أوصاف الذين ينطبق عليهم هذا احلكم
كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إّال وال ذمة، {  :  ومن أوصافهم ما جاء يف قوله تعاىل

م وأكثرهم فاسقون م ن اهللا مثاشرتوا بآيات.  يرضونكم بأفواههم وتأىب قلو ا قليال فصدوا عن سبيله، إ
إن و {:  وقوله تعاىل)  ٩٨(}ال يرقبون يف مؤمن إّال وال ذمة وأولئك هم املعتدون.  ساء ما كانوا يعملون

م ال أميان هلم لعلهم ينتـهون م من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إ أال .  نكثوا أميا
م وتؤكد اآلية السادسة )  ٩٩(}...خراج الرسول وهم بدءوكم أول مرةبإ ومهوا تقاتلون قوما نكثوا أميا

والثالثون من السورة نفسها أن قتال املسلمني للكافرين ليس ابتداء، ولكن معاملة باملثل وذلك يف قوله 
 . }قاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن اهللا مع املتقنيو {: تعاىل

م يظهرون ما ال يبطنون، ويصدون عن سبيل اهللا، ويتعدون حدود لىتأكيد عيالحظ هنا الو   أ
م يورد اهللا تعالى الكفر لو...  اهللا، ويغدرون باملؤمنني، ويطعنون يف الدين، وهم الذين بدءوا باالعتداء

 ".قتاهلم"ويالحظ أن اآلية تأمر بقتلهم وأخذهم وحصرهم وليس بـ . سببا مستقال

                                                        
إن ف{: يالحظ أن هناك فرقا بني القول بأن هذه اآلية نزلت يف حالة خاصة حمددة وانتهت مثل قوله تعاىل ) ٩٥(

د عو رجعك اهللا إىل طائفة  منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالق
وبني القول بأن هذه اآلية نزلت يف حالة هلا شروطها اليت قد تتكرر بشروطها، مثل عدم ) ٨٣: التوبة(}…أول مرة

 .تالية هلذه اآليةالصالة على جنازة املعروف بنفاقه يف اآلية ال
 .٢٨: التوبة)  ٩٦(
 .التفسري، وأذان من اهللا: البخاري) ٩٧(
 .١٠-٨: التوبة)  ٩٨(
 .١٣-١٢: التوبة)  ٩٩(
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ة أو دفع اجلزية، وذلك يف اآلية التاسعة ل اإلسالم، أو املقاتنيلكتاب بختيري أهل ا  -  ٣
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وال حيرمون ما {  :  والعشرين من السورة نفسها، يف قوله تعاىل

. }ونحرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغر 
وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى {  :   هذه اخليارات جاءت أوصافهم يف قوله تعاىلعوم

. املسيح ابن اهللا، ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم اهللا، أىن يؤفكون
م أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أمروا بدوا إهلَا واحداَ، ال إله إال  ع إال لياختـذوا أحبارهم ورهبا

يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إّال أن يتم نوره ولو كره .  هو، سبحانه عما يشركون
 ) ١٠٠(}.الكافرون

م و  هنا نالحظ مرة أخرى أن سبب املقاتلة والتقييد باخليارات الثالث ليس فساد عقيد
 .مستخدمني يف ذلك كل الوسائل عدوانا وظلما، ور اهللافحسب، ولكن لعملهم على إطفاء ن

يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني {  :   أمر جبهاد الكافرين واملنافقني يف قوله تعاىل-  ٤
 .وجاء وصفهم يف عدد من اآليات) ١٠١(}واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس املصري

 يف ثياب اإلسالم؛ فهم فنيالم متخومن هذه اآليات وصف حقيقة املنافقني أعداء لإلس  
وما منعهم أن {  :  وذلك يف قوله تعاىل.  ُيصلُّون وينفقون يف الظاهر ولكن ليحاربوا اإلسالم يف اخلفاء

م كفروا باهللا وبرسوله وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم   م إال أ تقبل منهم نفقا
نة من قبل وقلبوا لك األمور حىت جاء احلق وظهر أمر اهللا فتتغوا اللقد اب{  :  وقوله تعاىل)  ١٠٢(}كارهون

إن .  نيومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين، أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافر .  وهم كارهون
ومن ) ١٠٣.(}تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا {  :  ن، يقول سبحانه وتعاىل عنهمو ا منافقاألعراب أيض
ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويرتبص بكم .  حدود ما أنزل اهللا على رسوله، واهللا عليم حكيم

 )١٠٤.(}الدوائر، عليهم دائرة السوء، واهللا مسيع عليم
 وأما ،قتلهمب  -يف األصل-ن  اإلسالم جاءدو ذين يعايالحظ أن احلكم بالنسبة للمشركني الو 

(مقاتلتهمببالنسبة ألهل الكتاب فجاء   ، وأما بالنسبة )وجود احتمال احلياة واحلرية مع دفع اجلزية 
ومن الواضح أن اجلهاد أكثر مشوال من املقاتلة ألنه .  جهادهمبللمنافقني والكافرين عموما فجاء األمر 

                                                        
 .٣٣-٣٠: التوبة)  ١٠٠(
 .٧٣: التوبة)  ١٠١(
 .٥٤: التوبة)  ١٠٢(
 .٩٦، ٨٧-٨٦، ٧٩، ٧٦-٧٤: ؛ وانظر اآليات٥٠-٤٨: التوبة)  ١٠٣(
 .٩٩ من هم أخيار وانظر اآلية ولكن من األعراب. ٩٨-٩٧: التوبة)  ١٠٤(
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ية مثل استخدام احلد ئوقد يشتمل على التدابري الوقا)  احلرب الباردة(كالمية قد يقتصر على احلرب ال
مع عبد اهللا ابن أيب ابن سلول الذي أثار   األقصى من التسامح كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 فتنة يف وقت اسرتاحة اجليش فلم يعاقبه، ولكن أمر بالرحيل لينشغل الناس باملسري عن احلديث فيما قد
تعاىل أمر املؤمنني و ويؤكد هذا املعىن آل حممود حيث يقول بأن اهللا سبحانه )  ١٠٥.(ر الفتنةايشعل ن

أي )  ١٠٦(}جاهدهم به جهادا كبرياو {:  باجلهاد يف السور املكية قبل أن يفرض القتال يف قوله تعاىل
اهد من جاهد نفسه: "ويروي قول النيب صلى اهللا عليه وسلم.  بالقرآن الكرمي أفضل "ا ضوقال أي"  ا

جاهدوا املشركني : "وكذلك أورد قول النيب صلى اهللا عليه وسلم."  اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر
وأما القتل فهو أكثر حتديدا من املقاتلة؛ فهو يعين إما اإلسالم أو )   ١٠٧."(بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 .فات إىل يوم الدينص هذه الوهذه األحكام سارية املفعول على كل من تنطبق عليه. السيف
وهي أن اإلسالم دين سلم وليس دين .  هكذا فإن اآليتني ال تتعارضان مع أدلة القاعدة العامةو 

اون والعمل على ردعه، ودون  حرب، ولكنه يدعو إىل مواجهة العدو البادئ بالعداوة باملثل ودون 
 )١٠٨.(}عتدوا تنكم والقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلو و {: اعتداء لقوله تعاىل

 :دلة األخرى للمعارضيناأل
 :د مت مناقشة الدليل الرئيس مبناقشة أدلة النسخ وتتمثل األدلة األخرى فيما يليلق
مدلول هذه اآلية واضح من سياقها املتمثل و ) ١٠٩(}اقتلوهم حيث ثقفتموهمو {وله تعاىل ق- ١

وا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال اتلقو {: ولفاهللا سبحانه وتعاىل يق. يف اآلية السابقة ويف تكملتها
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد . تعتدوا، إن اهللا ال حيب املعتدين

من القتل، وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
كافرين يف مجيع األحوال، ولكن عند املسجد احلرام ينبغي الكف لني من افاآلية ختص املقاتل} .الكافرين

ذا ينتفي التعارض مع آية القتال . إال أن يبدأ الكافرون بالقتال، فحينئذ ليس هلم إال القتل) مؤقتا( و
 .اليت تستثين أهل الكتاب من الكافرين بدفع اجلزية

                                                        
ن والتبليغ، وجهاد اوانظر ابن القيم يف تعريفه للجهاد حيث يشمل احلجة والبي. ٨٤-٨٢: ٣ابن هشام ج)  ١٠٥(

 .١٢-٥: ٣، زاد املعاد ج.النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار وجهاد املنافقني
 .٥٢: الفرقان) ١٠٦(
األول من رواية فضالة بن عبيد : يث كلها موجودة يف مسند أمحدواألحاد. ٢٠-١٩: ٢آل حممود، جمموعة ج) ١٠٧(

 .كثرين والثالث من رواية أنس وكالمها يف مسند امل،يف مسند األنصار، والثاين من رواية أيب سعيد اخلدري
 .٣٦: ؛ وانظر التوبة١٩٠: البقرة)  ١٠٨(
 .١٩١: لبقرةا ) ١٠٩(
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كم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة لونالذين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا ي{: وله تعاىلق - ٢
ا و ) ١١٠(}واعلموا أن اهللا مع املتقني تكفي قراءة اآليات التالية هلا إىل آخر سورة التوبة ليعرف القارئ أ

ار هم ويكيدون هلم ليل   .ختص املنافقني الذين كانوا يعيشون مع املسلمني وجياورو
ون الدين هللا فان انتهوا فال عدوان إال على ويكن فتنة قاتلوهم حىت ال تكو و {:  وله تعاىل ق-  ٣

تفسري الفتنة بالشرك يعين األمر بإزالة " مناقشته هلذه اآلية بأن يف)  ١١٢(يقول الطريقيو )  ١١١(}.الظاملني
الشرك بالكلية وهذا حمال، ألنه خالف مقتضى احلكمة اإلهلية، اليت اقتضت بقاء اخلري والشر إىل يوم 

إن نصوص "وأسند تفنيده هذا بقوله ."   رك والكفر فإن زواهلما غري ممكنالش:   الشرالدين، ومن مجلة
أن اإلسالم يقر كثريا من الطوائف واألمم "و ..."  الكتاب الكرمي تفيد أن األكثرية من الناس غري مؤمنني

أن ما أنه من الواضح ك)  ١١٣."(وهذا يعين بقاء الكفر.  على دينها إذا دخلت يف عهد مع املسلمني
 .آلية مبعىن حىت تكون كلمة اهللا هي العليا، حرفيا، فيه إكراه اتفسري

يقتضي طلب الكفار بالقتال وإن جنحوا "ضافة إىل ذلك ينبه السرياين، إىل أن هذا التفسري إو 
(إىل السلم رضوا بدفع اجلزية، فيتعارض مع اآليات اليت تنص على عدم مقاتلة هؤالء صراحة و )  ١١٤" 

معوهي من األحكام واملقصود "  قاتلوهم"والضمري يف "  الفتنة"ويضيف السرياين بأن تفسري .  يها عل ا
فالفتنة قد تعين الكفر، أو ابتالء املؤمن حىت يرجع عن دينه، أو القتال . باالنتهاء خمتلف فيه بني العلماء 

ل الكتاب، أو هتثناء أفقد يعين املشركني فقط، أو الكافرين مع اس"  قاتلوهم"وأما الضمري يف .  يف احلرم
فقد يعين ترك الكفر والدخول يف اإلسالم، أو ترك القتال وأخذ "  االنتهاء"وأما .  الذين يقاتلون يف احلرم

ذه اآلية يبقى أ)  ١١٥(وضع الذمي بالنسبة ألهل الكتاب، أو ترك القتال فحسب، ي أن االستدالل 
 .ظنيا

ورة البقرة واألنفال يدرك تلقائيا أن  سقيهما يفاحلقيقة، إن املدقق يف اآلية ومثيلتها ويف سياو 
فمعىن اآلية يف سورة البقرة يبدأ .  هذه اآلية تؤكد أن القتال إمنا يكون ملن حياربون اهللا ورسوله واملسلمني

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة …  قاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدواو {:  من قوله تعاىل
تؤكد اآلية على التوقف عن مقاتلتهم و )  ١١٦(}.ا فال عدوان إال على الظاملنيو ان انتهويكون الدين هللا ف

                                                        
 .١٢٣: لتوبةا ) ١١٠(
 .١٩٣: لبقرةا) ١١١(
 .١٠٥-١٠٤ي، اإلستعانة ص لطريقا)  ١١٢(
سالم يف لإل؛ وانظر قول ابن عمر أن القضاء على الفتنة ال تعين خضوع مجيع الناس ١١٥لطريقي ص ا)  ١١٣(

 .١٦١ -١٦٠: ٨العسقالين ج
 .١٢١-١٢٠لسرياين ص ا ) ١١٤(
 .١٢١لسرياين ص ا ) ١١٥(
 .١٩٣-١٩٠: لبقرةا ) ١١٦(
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ن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن إ{: وتبدأ اآلية األخرى يف سورة األنفال بقوله تعاىل.  إذا انتهوا
 لونمبا يعموقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فان انتهوا فإن اهللا …  سبيل اهللا 

 ) ١١٧(}.بصري
م ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقديرأ{وله تعاىل  ق-  ٤ اآلية ف)  ١١٨.(}ذن للذين يقاتلون بأ

وتعززها . صرحية بأن هذا القتال هو ضد الظاملني، رًدا لظلم سبق منهم وإلخراجهم املظلومني من ديارهم
جوا من ديارهم بغري حق إال أن أخر لذين ا{: اآلية اليت تليها مباشرة، حيث تصف نوع الظلم بقوله تعاىل

 .}…يقولوا ربنا اهللا
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن : "يقول صلى اهللا عليه وسلم  -  ٥

فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق .  حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة
والتساؤالت اليت توجه إىل اعتبار آية السيف عامة تنسخ ما قبلها )  ١١٩."(هللام على ااإلسالم، وحسا

ذه الرو .  توجه نفسها إىل احلديث املذكور ية ال يستثين حىت أهل اويضاف إىل ذلك أن احلديث 
ال "  الناس"وذلك ألن كلمة .  الكتاب مع أن استثناء أهل الكتاب ثابت يف مجيع األقوال بآية القتال

ا يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية-ورةضر بال-ين تع فقد ورد استعمال  .  مجيع الناس يف ضوء مدلوال
اهد تعليقا على قوله تعاىل "  الناس"كلمة  لذين قال هلم الناس إن الناس قد ا{أحيانا للواحد يف قول 

ديده اأيب سفييف املرة األوىل لتشري إىل "  الناس"جاءت كلمة )  ١٢٠(}…مجعوا لكم فاخشوهم ن و
وكذلك جند أن استخدامات الرسول صلى اهللا )   ١٢١.(ملرة الثانية لتعين جمموعة من الناساوجاءت يف 

عندما يتوجه باخلطاب إىل جمموعة منهم تعين جمموعات ذات أحجام خمتلفة "  الناس"عليه وسلم لكلمة 
 ممن تنطبق عليهم ميت بعدهويدخل فيها من يأ.  من الناس الذين يشهدون خطبته ويسمعون نداءه

 .حالتهم
ما يقال يف اآليتني يقال يف احلديث النبوي املذكور، وذلك باعتباره حكما خاصا باملشركني و 

ويف حالة الذين يعادون اإلسالم واملسلمني، فال خيار هلم سوى اإلسالم أو السيف إال أن تكون هناك 
 .مصلحة مرجحة الزمة

"يه وسلمقول الرسول صلى اهللا عل ي-  ٦ عثت بالسيف حىت يُعبد اهللا ال شريك له وجعل بُ  
 )١٢٢"(رزقي حتت ظل رحمي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

                                                        
 .٣٩-٣٦: ألنفالا ) ١١٧(
 .٤٠-٣٩: حلجا ) ١١٨(
 .اإلميان، فإن تابوا: بخاريال)  ١١٩(
 .١٧٣: آل عمران ) ١٢٠(
 .بن كثرياتفسري  ) ١٢١(
  ٥١١٥-٥١١٤ عبد اهللا بن عمر، احلديث رقم بة،املوسوعة، املكثرون من الصحا:  محدأ ) ١٢٢(
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قول شعيب وآخرون، بعد نقاش طويل للروايات املتعددة للحديث، بأن احلديث ضعيف أو ي
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمنا بُعث بوتعاىل ومما يؤيد ذلك تأكيد اهللا سبحانه )  ١٢٣.(ضعيف جدا

 .بالرسالة اإلسالمية رمحة وهاديا ومبشرا ونذيرا يف آيات مستفيضة
إذا لقيت عدّوك من املشركني فادعهم إىل إحدى : "يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  –  ٧

سالم، أو اإلهم إىل  يدعو نمث أمره أ.  ثالث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم
من املشركني وليس مجيع املشركني،   دوكعوواضح من النص أن املقصود )  ١٢٤."(اجلزية، أو يقاتلهم

 .وذلك ألن احملاربة تكون ملن يعادي اإلسالم واملسلمني
لكن هناك من يقول بأن قتال الكفار واجب بسبب آخر، غري رد االعتداء الفعلي وصد و 

 .لدعوة إىل اإلسالم اان حريةاالعتداء احلتمي، وهو ضم

 :جهاد لضمان حرية الدعوةال
"...قول أبو زهرة بأن من بواعث اجلهادي م :  أن يعتدي امللوك على عقيدة من حتت سلطا

م الدينية وإن الدعوة اإلسالمية نور ال حيجب، فال بد أن .  ممن اختاروا اإلسالم دينا فريهقوهم يف عقيد
له باملرصاد مينعون أن يصل إىل رعاياهم، فكان ال بد من القتال    احلكامتفتح األبواب له، وقد وقف

ىت ال تكون فتنة يف حلتي تمنع النور أن يصل ولمنع االضطهاد أن يقع ازالة الحجزات إل
ذا يقول أبو زهرة بوجود سببني رئيسيني للجهاد مها)  ١٢٥."(الدين رد اعتداء واقع أو حتمي الوقوع، :  و

 .جزافع احلو ورفع اضطهاد ور 
والذين آمنوا ومل ...{:  يؤيده قوله تعاىل"  وملنع اضطهاد أن يقع"يالحظ أن قول أيب زهرة و 

يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا، وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على 
.  ميثاقمني املسلضد قوم بينهم وبني  والنصرة مشروطة بأن ال تكون)  ١٢٦(}.قوم بينكم وبينهم ميثاق

 .مل يورد عليها دليال ومل أجد هلا دليال مباشرا فيما قرأت" إزالة احلجزات اليت متنع"ولكن 
وإن أورد أبو زهرة هذا الباعث مقرتنا بباعث آخر فإن الزحيلي يورد هذا الباعث بشكل أقوى، 

"فيقول بأن من بواعث البدء باحلرب  ومنع الفتنة يف ،اإلسالمفالة حرية العقيدة وانتشار دعوة ك: 
جب حتقيق املطلوب بالقوة عند و  حرية التبليغ أمر واجب، نو صألن دعوة اإلسالم حق، و:  الدين

وأيد الزحيلي قوله هذا باالستدالل )  ١٢٧(."توفر القوة اإلسالمية ليكون الناس أحرارا يف اعتناق اإلسالم

                                                        
 .١٢٦-١٢٢: ٩عيب وآخرون جش ) ١٢٣(
 .اجلهاد، تأمري اإلمام: مسلم) ١٢٤(
 .٥٠أبو زهرة، العالقات ص )  ١٢٥(
 .٧٢: األنفال)  ١٢٦(
 .٥٠-٤٩؛ وانظر أبو زهرة، العالقات ص ٣١الزحيلي، العالقات ص )  ١٢٧(
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م ظلموا، وإن اهللاأ{:  بقوله تعاىل : وقوله تعاىل)  ١٢٨(}رهم لقديرنص على ذن للذين يقاتلون بأ
وقوله )  ١٢٩(}اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتلو {

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة، ويكون الدين كله هللا، فان انتهوا فال عدوان إال على {  :تعاىل
 )١٣٠(}الظاملني

ا من يراجع األدلة اليت ساقها أبو زهرة واستشو   :يالحظ ما يلي) ١٣١(زحيلي وغريهالهد 
مشروع للرد على اعتداء قد وقع من غري املسلمني )  مبعىن القتال(األدلة تفيد بأن اجلهاد   -  ١

 .وهذا ال خالف فيه. ابتداء أو خبيانة لعهد مربم أو العتداء حتمي الوقوع
 إىل اإلسالم، وةية الدعاألدلة ال تفيد بأن على املسلمني أن يقاتلوا ابتداء لضمان حر   -  ٢

واستدالل الزحيلي وغريه باألمر بالقتال حىت يكون الدين كله .  سواء كانت احلواجز حكومات أو أفراداً 
 )١٣٢.(هللا يرد عليه ما ورد يف التعليق على اآلية

بعض األدلة القرآنية والنبوية تندرج حتت فهم القائلني بالنسخ آلية السيف وآية القتال   -  ٣
ذا الباعث و تفنيده؛الذي مت   .هو فهم يرفضه القائلون 

 سيسلمون إذا مل تقف -إن مل يكن كلهم-وقول الزحيلي وغريه يفرتض أن معظم الناس 
وهو خبالف الواقع الذي عرفناه عرب العصور املختلفة .  وة إليهمعاحلكومات عقبة يف طريق وصول الد

: ويف قوله تعاىل) ١٣٣(} ولو حرصت مبؤمننياسكثر النما أو {:  والذي يؤكده القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
يوسف، :  وجتيء هذه اآليات عقب قصص أنبياء اهللا)  ١٣٤.(}ن يف ذلك آلية وما أكثرهم مؤمننيإ{

ا حلقيقة كونية وعزاء ر وذلك تقري.  وموسى، وإبراهيم ونوح، وهود، وصاحل، ولوط، وشعيب عليهم السالم
 .للنيب صلى اهللا عليه وسلم

، ووقعة بئر )١٣٥( االستدالل حبادثة الرجيع وقتل القراء وغزوة بين حليانهن يف الذقد خيطرو 
وقد خيطر يف .  والقضية هنا ليست قضية منع من الدعوة ولكن غدر واعتداء)  ١٣٦.(معونة وسرية جند

وهذا غري .  الذهن أن احلروب مع فارس والروم يف عهد اخلالفة الراشدة وما بعدها لفتح طريق الدعوة
                                                        

 .٣٩: احلج)  ١٢٨(
 .١٩١: البقرة)  ١٢٩(
 .١٩٣: قرةبال)  ١٣٠(
٤٤-٣٥؛ وهبة ص ١٥٥؛ الدقس ص ٣٦-٣١؛ العواد ص ١٢٩؛ ضمريية ص ٤٨-٤٣علي ص: أنظر مثال)  ١٣١(

 .٣٣؛ الصعيدي ص 
 ".األدلة األخرى"انظر مبحث )  ١٣٢(
 .١٠٥-١٠٤؛ وانظر الطريقي، االستعانة ص ١٠٣: سفيو )  ١٣٣(
 .١٩٠، ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، انظر اآلية نفسها تتكرر يف ٨: الشعراء)  ١٣٤(
 .٢٧٦، ٢٤٦-٢٤٤: ٣اجلزية، دعاء اإلمام على من؛ ابن القيم، زاد ج: البخاري) ١٣٥(
 .٢٨٥، ٢٥٠، ٢٤٧-٢٤٦: ٣ابن القيم، زاد ج)  ١٣٦(
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ملك الفرس مل يقتصر على أن مّزق كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بل كّلف   ح فكسرىصحي
أما املناوشات مع .  والعراق كانت حتت فارس)  ١٣٧(واليه على اليمن ليقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم،

روب فهي ح.  وبالد الشام كانت حتت الروم)  ١٣٨...(الروم فقد بدأت بغزوة مؤتة واتصلت بغزوة تبوك
 .ة بدأها الفرس والروم ضد اإلسالم وأهلهلمتص

مل أقع يف الكتاب أو السنة أو السرية النبوية أو سرية اخللفاء الراشدين على دليل يفيد بأنه على و 
بل هناك دليل على أن النيب صلى .  املسلمني حماربة من يرفض منحهم حق الدعوة إىل اإلسالم يف بالده

ولكن يالحظ أن هذا )  ١٣٩.(ل مكة دون دعوة أحد إىل اإلسالمو ريش بدخاهللا عليه وسلم قبل شرط ق
ا اخلاصةاالشرط كان من ضمن الشروط  هلذا فدليل القول .  ألخرى اليت تضمنها صلح احلديبية مبالبسا

بعدم جواز املبادرة باحلرب ملن مينع املسلمني من الدعوة إىل اإلسالم يغلب أن يكون دليال ظنيا، يقبل 
يه ما نبه إليه أحد طلبة العلم من أن من مينع الدعوة ليس رافضا لإلسالم لنفسه فقط إل ويضاف .النقاش

ولكن يعد حماربا لإلسالم وبالتايل جتب حماربته ليس لرفض الدعوة لنفسه ولكن ملنعه وصول الدعوة إىل 
لداللة  اون ظنيةدعوة يغلب عليها أن تكلملا كانت أدلة وجوب حماربة من يقف يف سبيل او )  ١٤٠.(غريه

كون هناك اتفاقية ثنائية بني :  أيضا، فيمكن القول بأن األمر يف عمومه خيضع العتبارات أخرى مثل
الدولة املسلمة والدولة غري املسلمة، فيها للمسلمني مصلحة مرجحة، أو ليست هناك مثل هذه 

 ...هال متثلاالتفاقية؛ وكون احلكومة املانعة للدعوة متثل شعبها متثيال صادقا أو 
ذا يتضح من النقاش السابق أن السبب املوجب للجهاد يقتصر على وقوع االعتداء الفعلي و 

على املسلمني وإن كانوا يعيشون يف دولة أخرى، أو ألن األعداء يتجهزون لالعتداء على املسلمني، أو 
ذا خن.  اربة اإلسالم واملسلمني باألساليب املختلفةحمبالبتداء اآلخرين  يف للمخلوقات نرج بتصو

 .املكلفة مغاير للتصنيف الذي قال به ابن القيم

 :مخلوقـات المكلفة بالنسبة لإلسالمال
كن يف ضوء املناقشات السابقة اليت تؤكد القاعدة العامة جعل املخلوقات املكلفة، أي اجلن مي

 : يف األصناف التالية-من املنظور اإلسالمي-واإلنس 
 .املسلمون  - ١

                                                        
 .٧٣٤-٧٣٢: ٧العسقالين ج)  ١٣٧(
؛ ويقول ابن تيمية أن سبب غزوة مؤتة قتل النصارى من أسلم ٧٥٩، ٧١٥-٧١٤، ٥٨٣: ٧العسقالين ج)  ١٣٨(

 آل حممود،  .منهم
 .١٢١ص : ٢جمموعة رسائل ج        

 .اجلزية، املوادعة: البخاري)  ١٣٩(
 .هـ١٤١٧الدراسي دعوة غري املسلمني بكلية الدعوة يف العام "حسام زمان وهو أحد طلبة مادة ) ١٤٠(
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 ).املنافقون(يف الظاهر والكافرون يف احلقيقة ن املسلمو   - ٢
 ؛وهذا ال مينع من عقد هدنة معهم إذا رغبوا يف ذلك.    الكافرون احملاربون لإلسالم علنا-  ٣

 )١٤١.(فقد تقود يف النهاية إىل سلم دائم أو ال تقود ولكن حتقق فائدة لإلسالم وللمسلمني
الذين حاربوا اإلسالم فانتصر عليهم )  ١:  نهم صنفاالكافرون الذين يدفعون اجلزية و    -  ٤

 مثل ،الذين بادروا إىل عقد معاهدة تضمن هلم حرية العبادة ومحاية املسلمني)  ٢.  فأصبحوا حتت حكمه
 )١٤٢.(أهل جنران

مثل املوادعة مع يهود املدينة )  موقف حمايد(إما مبوجب موادعة رمسية :  املساملون لإلسالم   -  ٥
دوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون و {:  ء تأكيد هذا الصنف يف قوله تعاىلاوقد ج.  )١٤٣(أو بين ضمرة

فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم .  سواء
 الذين إال.  واقتلوهم حيث وجدمتوهم وال تتخذوا منهم وليا وال نصريا  نهم وليا وال نصرياموال تتخذوا 

و يقاتلوا قومهم، ولو أ  قاتلوكميصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن ي
شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهللا لكم 

واحدة والتسعني ال اآلية ء صادقون يف حيادهم وخيتلفون عن املوصوفني يفالوهؤ )  ١٤٤.(}عليهم سبيال
وقد تكون مساملة تلقائية لعدم )  ١٤٥.(وجييز ابن تيمية اهلدنة الدائمة غري املوقوتة.  من السورة نفسها

وجود احتكاك بينهم وبني املسلمني، وقد ال يعرفون شيئا عن اإلسالم وليست هلم صلة جبماعة 
 )١٤٦.(املسلمني وال يعرفون عنها شيئا

د إنشاء هيئة األمم املتحدة أصبح األصل يف العالقة بني كافة بعظة أنه مما هو جدير باملالحو 
.  أما احلرب فُيعد خروجا عن األصلو.  الشعوب والسيما بني أعضاء هيئة األمم املتحدة هو السلم

 :مقاصد األمم املتحدة هي: "فاملادة األوىل للهيئة تنص على أن
ة تتخذ اهليئة التدابري املشرتكة الفعالة ملنع يذه الغا حفظ السالم واألمن الدوليني، وحتقيقا هل-  ١

دد السالم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع  األسباب اليت 
بالوسائل السلمية، وفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل 

 . لتسويتهابالسلم أو

                                                        
 .٣١٦-٢٨٦: ٣مثال ذلك صلح احلديبية، أمظر مثال ابن القيم، زاد، ج) ١٤١(
 .  ١٥٨-١٥١: ٣ابن القيم، زاد ج)  ١٤٢(
 .١٧١-١٧٠، ١٠٨-١٠٦: ٢ابن هشام ج)  ١٤٣(
 .٩٠-٨٩: النساء)  ١٤٤(
 .١٤٢-١٤٠: ٢٩ابن تيمية، فتاوي ج) ١٤٥(
 .٨٧-٨٣أبو زهرة، العالقات ص )  ١٤٦(
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قات الودية بني األمم على أساس احرتام املبدأ الذي يقضي باملساواة يف احلقوق إمناء العال  -  ٢
كذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم و لشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصريها، ابني 
 .العام

القتصادية واالجتماعية االصبغة حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات   -  ٣
ز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على يوالثقافية واإلنسانية وعلى تعز 

 .ذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء
راك هذه الغايات دا حنو إ جعل هذه اهليئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهه-  ٤

 )١٤٧."(املشرتكة
ذا يلتقي ميثاق األمم املتحدة مع القاعدة العامة اإلسالمية يف حتديد العالقة بني األمم    و

 . املختلفة
لكن يالحظ أن ميثاق األمم املتحدة يذهب إىل أبعد من ذلك، حيث يلزم األعضاء بالتعاون و 

.  عضو آخر، وإن استوجب األمر استخدام القوةلىعضاء ععلى قمع االعتداء الذي يقوم به أحد األ
ومن هذا املنطلق كانت املواجهة مع القوات .  وقد حدد الفصل اخلامس من امليثاق تفاصيل هذا االلتزام

العراقية اليت سطت على الكويت، واجلهود املبذولة يف البوسنة واهلرسك، يف بدايات القرن اخلامس عشر 
 .اهلجري

م فاألصل فيه هو احلياد، ولكن ال مينع اإلسالم من نصرة غري املسلمني أو البة لإلس أما بالنس
بيد أن األمر حمكوم   .الدولة غري اإلسالمية املظلومة من قبل دولة غري إسالمية أخرى وقد حيث عليها

 )١٤٨ .(بالظروف، مثل املعاهدات واملوازنة بني املصلحة واملخاطر

 القول متييعا للجهاد، ولكن من يتأمل يف ماضينا ان يف هذقد يتصور املسلم املتحمس أو 
فأين .  القريب وحاضرنا جيد أن املسلمني ما يزالون يتعرضون ألشكال الظلم املختلفة مجاعات وفرادى

اهدون من املسلمني لرفع ظلم واقع باملسلمني، قبل استعداء احملايدين من غري املسلمني بدون أدلة   ا
إن اجلهاد ال يقتصر على خوض املعركة اليت ينتهي .  ال بالسالحتد مقتصر على القكافية؟ وهل اجلها

ولكن اجلهاد يشمل كل ما يدفع عن اإلسالم وأهله ومنها .  فيها اخلاسر بالوضع يف معسكرات لألسرى
فأين الذين .  خوض معركة علم الكفاية الالزم لتحرير املسلمني من أغالل االستعمار الفكري واملادي

د والوقت واملال بسخاء وبإخالص لتحصيل العلم واملهارات الالزمة للحصول على هذلون اجليب
وذلك بدال من ضياع هذه املصادر الشحيحة أو الوفرية اليت أنعم .  االستقالل النسيب ولتعليمه ولتنميته

ا علينا بدون تعب يف احلصول على مزيد من املتع الدنيوي  .سلمني اليت ينتجها غري املةاهللا 

                                                        
 .حدةاألمم املت)  ١٤٧(
 . وما سبق إيراده٢٥٤-٢٤٣انظر مثال الطريقي ص )  ١٤٨(
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ومن جهة أخرى إن اجلهاد ال يقتصر على جهاد الكافرين بالقتال ولكن اجلهاد أنواع 
وملا كان جهاد أعداء اهللا يف اخلارج فرعا على جهاد العبد نفسه يف ذات "ويقول ابن القيم .  ودرجات

اهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللا"اهللا، كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  فس نجهاد الكان " …ا
رت به وترتك ما مفإنه ما مل جياهد نفسه أوال لتفعل ما أ.  مقدما على جهاد العدو يف اخلارج وأصال له

ا يف اهللا مل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج  )١٤٩."(يت عنه وحيار
لو تأملنا يف حالة السالم واحلرب لوجدنا أن حالة السالم هي اليت حتقق اخلري للبشرية مجعاء، و 

فصلح احلديبية بشروطه ومالبساته كان خريا لإلسالم من حالة احلرب مع .  ر اإلسالمظو  من منحىت
ففي السلم جيد احلق فرصة لالزدهار واالنتشار ال )  ١٥٠.(قريش، كما يؤكد ذلك جل الذين علقوا عليها

 عن احلق متوترة والعداوة مستحكمة بني األطراف املختلفة والبصائر سجيدها يف احلرب، حيث النفو 
وقد يتعرض اإلسالم واملسلمون لشيء من االضطهاد يف السلم ولكن أين هذا مما يتعرضون إليه .  عميةم

يف حالة احلرب والسيما إذا كانوا ضعافا؟ بل وأين هذا مما يتعرض له كثري من املسلمني يف حالة احلرب، 
ء إىل احملاكم وإىل و هد اللجحىت وإن كانت احلرب بني املسلمني أنفسهم؟ يف السلم يستطيع املضط

القانون وإىل اإلنسانية ليجد احلماية والنصرة بإذن اهللا، أما يف احلرب فإن احلقد أعمى والعداوة مدمرة، 
 .ألخضر واليابساال تفرق بني البالغ والرضيع، والربيء واملذنب، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل الثاينال

 سالم والروابط المختلفةاإل

                                                        
 .٩-٥ وانظر الصفحات ٦: ٣ابنالقيم، زاد ج ) ١٤٩(
 .٣١-٢٣؛ مولوي ص ٢٨٣-٢٨٠؛ والندوي ص ٣١٠-٣٠٩: ٣ابن القيم، زاد  ج: مثال انظر ) ١٥٠(
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ملتحمسني لعقائدهم أن االختالف العقدي جيعل اآلخرين  اوال بعضقد يُفهم من أق 

. خملوقات خمتلفة، فتجب مقاطعتهم؛ وجيعل إنتاجهم الفكري شيئا خمتلفا وأن األصل فيه هو رفضه
وكأن هذه األشياء .  ولكن ال بأس من اإلقبال على املنتجات املادية هلذا اإلنتاج الفكري املرفوض

قد ُخِلقت كما ُخلقت البغال ...)  ومجيع وسائل الراحة الكهربائية  لسياراتالطائرات وا(املادية 
بدون احلاجة إىل اإلنتاج الفكري البشري، وبدون حاجة إىل "  وتتطور"فهي تتوالد وتتكاثر ...  واحلمري

 .استثمار العقل الذي مّيز اهللا به املخلوقات املكلفة
فرط، والرغبة امللحة يف متييز ماس امل بدافع احل-غالبا-تصدر هذه األقوال من البعض و 

فما موقف اإلسالم من مثل هذا الفهم؟ وهل يأمرنا اإلسالم بقطع عالقاتنا مع .  أنفسهم عن غريهم
 غري املسلمني؟

ن من يراجع القرآن الكرمي والسنة النبوية جيد أن اإلسالم قد أعطى كثريا من الروابط الفطرية إ
غرابة يف ذلك فرب العاملني أعلم بالتشريعات اليت تتسق مع الفطرة   وال.  تهواملكتسبة قدرا كبريا من عناي

 .اليت فطر خملوقاته عليها
والرابطة .  من الفطرة أن املخلوقات املكلفة تعيش شبكة من الروابط املوروثة واملكتسبةو 

ذا هويف .  نوكل رابطة تقتضي أن يكون بني أفرادها نوعا من التشابه والتعاو .  العقدية واحدة منها
الفصل مت احلديث عن املوقف العام لإلسالم من الروابط املوروثة، والروابط املكتسبة، والعالقة بني 
الروابط املختلفة، الرابطة اإلسالمية والروابط األخرى، درجات احملبة، املنهج القرآين والتعميم، مؤيدون 

 .للمسلمني وحمايدون، مقتضيات الصدق واإلنصاف

 :موروثةروابط الال
لروابط الفطرية أو املوروثة كثرية، وهي درجات متفاوتة من حيث الشمولية واألمهية ومن هذه ا

 .رابطة اإلنسانية، ورابطة الرحم: الروابط

 :بطة اإلنسانيةرا
م مجيعا إىل آدم عليه السالم ل عل أبرز الروابط املوروثة اليت تربط بني بين آدم هو إنتسا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى {  :  اس حيث يقول تعاىلن صنف الوانتماؤهم مجيعا إىل
فأصل الناس مجيعا واحد، هلم )  ١٥١.(}إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم.  وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ون يف التكوين األساسي : أب واحد وأم واحدة، ويتوالدون ويتكاثرون بالطريقة نفسها، ويتشا
ون يف الدوافع واالحتيالي والعقالعضوي والروح  ...ات األساسيةجي والنفسي والسلوكي وكذلك يتشا

                                                        
 .١٣: احلجرات)  ١٥١(
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والتشابه ال يقف عند حد التشابه يف التكوينات أو االحتياجات األساسية ولكن يتعداها إىل 
ويتعداها إىل ...  التشابه يف التشريعات األساسية، كتحرمي التزاوج بني االخوة، والوالدين واألوالد

ويتعداها إىل اإلنتاج الفكري  .   املبادئ األخالقية األساسية، مثل حب اخلري وكراهية الشرتشابه يفال
 .وذلك بالرغم من اختالف البيئات واللغات واالنتماءات العقدية. كاألمثال الشعبية

فرق يف األرض ويتأثر بالبيئات تهذا املخلوق الذي يعود إىل أصل واحد شاء اهللا له أن يو 
فنشأت اختالفات مكتسبة حتولت إىل عادات ...  لية، السهلية، الساحلية، الصحراويةباجل:  لفةاملخت

وأصبح هناك تنوع يف اللغات، ويف األشكال نسبيا، ويف املهارات، واخلربات، ونوع .  وتقاليد مرتسخة
ما ياونوا فوهذا التنوع مقصود كما هو واضح من اآلية الكرمية، وذلك ليتعارفوا ويتع...  من التفاضل

وهذا التفاضل مقصود ليكون هناك تنافس .  بينهم لتحقيق حياة رغدة يف الدنيا وسعيدة يف اآلخرة
 .لتحقيق األفضل دائما، ولكن املعيار األخري لألفضلية عند اهللا هو التقوى

هكذا فإن اإلسالم حيث على التعارف والتعاون بني الناس، ولكن التعاون على اخلري، إذ و 
فاملخلوق املكلف )  ١٥٢.(}اونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوانوتع{:  اىليقول تع

مزّود باإلمكانات اليت جتعله قادرا على أن يكون خملوقا رحيما يف منتهى الرمحة، أو أن يكون خملوقا 
 .شرسا أكثر ضراوة من الوحوش الضارية

التسامح، :   اإلسالم بني بين آدمايوصي ويرى أبو زهرة بأن من أبرز هذه األشياء اليت 
ومن اخلري الذي .  اء بالعهد، والتعاون على نشر اخلري وحماربة الفسادفواحلرية، والفضيلة، والعدل، والو 

 )١٥٣.(أمجع عليه العلماء احملافظة على النفس، والدين، والنسل، والعقل، واملال

 :بطة الرحمرا
نها معن الرابطة اإلنسانية، ومتثل حلقة أضيق   ي تتفرعن الروابط املوروثة رابطة الرحم وهم

وميكن .  وهي أيضا متثل األصل الواحد، والتنوع، مث احلاجة إىل التعاون.  وأقوى تأثريا على حياة الفرد
رابطة الذين يعودون إىل أصل قريب واحد، ورابطة الذين .  القرابة، والرحم:  التمييز بني نوعني منها

" الرحم"ولكن يالحظ أن كلمة .   يتم جتديده بالتزاوج ليصبح قريبا جدا،د نسبيايعودون إىل أصل بعي
 .ترد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية لتشمل النوعني

واإلسالم  هنا ال يعرتف بأمهية هذه الرابطة فحسب، بل حيث على مراعاة حقوقها والعمل 
قرآنية عديدة وأحاديث نبوية    يف نصوصعلى تقويتها وتنميتها، ولكن حسب حقوقها املناسبة هلا، 

                                                        
 .٢: املائدة)  ١٥٢(
 .٤٦-١٩أبو زهرة، العالقات ص )  ١٥٣(
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، حيث قرن بني )١٥٤(}اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحامو {:  ومن هذه النصوص قوله تعاىل.  كثرية
وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب {  :  تقوى اهللا ومراعاة حقوق الرحم، وقوله تعاىل

ع الرحم، وجيعلهما يف مرتبة واحدة طألرض وقبل يقرن القرآن الكرمي بني اإلفساد يف ا)  ١٥٥.(}اهللا
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف {  :  تقريبا، وجيعل فاعلها من املستحقني للعن، يف قوله تعاىل

 )١٥٦.(}أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم. األرض وتقطعوا أرحامكم
ه عليه الصالة له يف قو لى اهللا عليه وسلم  على هذا املعىن نفسصما أكد الرسول ك

 )١٥٧".(قاطع رحم"قال سفيان يف روايته " ال يدخل اجلنة قاطع:"والسالم
للوالدين حق خاص فقد قرن اهللا سبحانه وتعاىل بني عمود اإلميان، الوحدانية، وبني بر و 

 الكرب إما يبلغن عندك.  قضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناو {:  الوالدين يف قوله تعاىل
واخفض هلما جناح الذل من .  دمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرمياأح

 )١٥٨.(}الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا
يارسول :  لى اهللا عليه وسلم قلتصسألت رسول : "قال عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنهو 

: قلت مث أي؟ قال.  بر الوالدين:  مث أي؟ قال:  قلت.  ا ميقاالصالة على:  اهللا أي العمل أفضل؟ قال
 )١٥٩."(اجلهاد يف سبيل اهللا

لى اهللا عليه وسلم صما األم فلها حق مميز حىت عن حق األب، إذ جاء رجل إىل النيب أ
: قال".  أمك: "مث من؟ قال:  قال"  أمك: "يا رسول اهللا، من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال:  فقال

 )١٦٠".(أبوك: "مث من؟ قال: الق" أمك ":مث من؟ قال
فقد .  ل ذهبت الوصية بالوالدين إىل أبعد من ذلك حيث أوصى اإلسالم بأصدقائهما أيضاب

أبر الرب :"أخربنا نيب اهلدى بأن بر أصدقاء األب من أكثر األعمال برا يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا، هل بقي من بر أبوي   يا:  قالوجاء رجل من بين سلمة ف)  ١٦١".(صلة الرجل أهل ود أبيه

                                                        
 .١: النساء)  ١٥٤(
 .٦: ؛ وانظر األحزاب٧٥: األنفال)  ١٥٥(
 .وصل األدب، من: ؛ وانظر البخاري٢٣-٢٢: حممد)  ١٥٦(
 .٤٢٩-٤٢٨: ١٠، إمث القاطع؛ وانظر العسقالين جباألد: البخاري)  ١٥٧(
 .٥: ؛ وانظر العنكبوت٢٥-٢٤: اإلسراء)  ١٥٨(
 .اجلهاد، فضلل اجلهاد: البخاري)  ١٥٩(
 .األدب، من أحق: البخاري)  ١٦٠(
 .الرب، فضل صلة أصدقاء: مسلم)  ١٦١(
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ما؟ فقال الصالة عليهما واالستغفار هلما، وإنفاذ :  نعم، خصال أربع:"  شيء أبرمها به بعد مو
 )١٦٢."(عهدمها، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم اليت ال رحم لك إال من قبلهما

ن خلق لكم  أن آياتهمو {:  رابطة الزوجية عّدها اإلسالم من أهم الروابط حيث يقول تعاىلو 
فيشبه كال من الزوجني بالنسبة )  ١٦٣.(}من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة

ويصور اهللا سبحانه .  ليه اآلخر جسميا ونفسيا ليجد الراحة والطمأنينةإلآلخر باملأوى الذي يلجأ 
يلة الصيام الرفث إىل نسائكم  لأحل لكم{ : وتعاىل العالقة املتميزة يف القرب بني الزوجني فيقول تعاىل

ومن املعلوم أنه ليس هناك شيء ألصق باإلنسان من مالبسه، )  ١٦٤(}.هن لباس لكم وأنتم لباس هلن
 .إضافة إىل ما فيه من معىن السرت والصون واحلماية

هلذا حيث اإلسالم على تقوية أواصر هذه الرابطة بتحريص الزوجني على حسن أداء حقوقها و 
أكمل املؤمنني : "القوة واملتانة هلذه الرابطة، إذ يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثالن  ما يضموبذل

أميا امرأة ماتت : "وقال بالنسبة للزوجة مثال)  ١٦٥."(إميانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم
 )١٦٦".(وزوجها عنها راض دخلت اجلنة

م بتحريص الوالدين على حسن تربية سالعين اإلكما أن اإلسالم أوصى حبقوق الوالدين فقد و 
ا أيها الذين آمنوا قوا ي{:  أوالدمها وعلى حسن إعدادهم للفالح يف الدنيا واآلخرة، إذ يقول تعاىل

وجعل اإلنفاق على األهل بدون تبذير أعظم أجرا من اإلنفاق يف غريه )  ١٦٧.(}أنفسكم وأهليكم نارا
رقبة، ودينار تصدقت )  عتق( سبيل اهللا، ودينار أنفقته يف نفقته يفدينار أ: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 )١٦٨."(به على مسكني، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك

 :روابط المكتسبةال
قد ُعين اإلسالم بعدد من الروابط املكتسبة بشكل واضح ولعل من أبرز هذه الروابط ل

اعبدوا و {:  اهللا سبحانه وتعاىل حبقوقها وحّرص عليها يف قوله تعاىل  قد أوصىاملكتسبة رابطة اجلوار و 
اهللا وال تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار 

 )١٦٩.(}اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل، وما ملكت أميانكم

                                                        
 .أمحد، سند املكيني، رواية أيب أسيد)  ١٦٢(
 .٢١: الروم)  ١٦٣(
 .١٨٧: البقرة)  ١٦٤(
 .، وقال عنه حسن صحيح حتقيق الصاحل٢٣٣-٢٣٢: ١الرضاع، ما جاء يف حق املرأة؛ النووي ج: الرتمذي)  ١٦٥(
 .الرتمذي، الرضاع، ما جاء يف حق الزوج)  ١٦٦(
 .٦: التحرمي)  ١٦٧(
 .الزكاة، فضل النفقة: مسلم)  ١٦٨(
 .٣٦: النساء)  ١٦٩(
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من كان : " اجلوار يف قوله صلى اهللا عليه وسلمقوسلم حبكما أوصى الرسول صلى اهللا عليه 
) ١٧٠".(يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

) ١٧١."(مازال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه: "وقال صلى اهللا عليه وسلم يف حق اجلار
من يا رسول اهللا؟ :  قيل!  هللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمناو : "يضاوقال صلى اهللا عليه وسلم أ

 )١٧٢).(غدره وشروره"(الذي ال يأمن جاره بوائقه: "قال

 :عالقة بين الروابط المختلفةال
ويالحظ أن هذه  . ناك روابط كثرية تربط البشر بعضهم ببعض، ولكل منها حقوق وواجباته

بل هي درجات متفاوتة يف القوة واألمهية ويف احلقوق .  األمهيةث ة من حيعا متساوييالروابط ليست مج
هل هي بالضرورة ذات عالقات متعارضة؟ ومن املفروض أن :  والسؤال الذي يعنينا هنا.  والواجبات

ا تقرر مصري اإلنسان يف احلياة الدنيا  تكون رابطة االنتماء إىل الدين أكثرها أمهية وأكثرها حقا أل
ولكن هل هذا ما حيدث يف الواقع وبصفة دائمة عند مجيع الناس؟ إن من .   األبديةة واآلخر املؤقتة

 :يتأمل يف العالقة بني الروابط املختلفة يصل إىل األصناف التالية من املنظور اإلسالمي
ا مجيعا  :  ة غري املتناقضةلالروابط املتداخ  -  ١   من الروابط اليت جتمع بني اجلن واإلنس مثال أ

 مكلفة ميزها اهللا بالعقل، واهلداية عن طريق الرسل، ودرجة من احلرية عالية جتعلهم حماسبني اتخملوق
وهذه .  فكون املخلوق احملدد جنيا أو إنسيا ال يؤثر على كونه خملوقا مكلفا.  عن ما يقولونه ويفعلونه

ف عامة ورابطة ية التكلوبعبارة أخرى رابط.  روابط، ال يلغي بعضها بعضا ألن بعضها أوسع من بعض
 .النوع خاصة
ورابطة )  مسلم أو مسيحي(مثل رابطة االنتماء العقدي :  الروابط املستقلة غري املتناقضة  -  ٢

ا. ، ال يؤثر بعضها يف بعض)عريب أو آري(تماء العرقي ناال فقد يكون . فكل واحدة منها مستقلة بذا
 . مسلم، دون تعارض بني االنتماءينريعربيا غاإلنسان عربيا ومسلما؛ وقد يكون يف الوقت نفسه 

 ...مثل الروابط العقدية، إما أن يكون اإلنسان مسلما أو بوذيا:  الروابط املتناقضة دائما- ٣
الزوج املشرك :  ومثاله.  أن تكون متناقضة أو أن تكون متآلفة:  الروابط القابلة للحالتني  -  ٤

ولكن لو اختار الزوج .  قة بينهماهذا مما يقوي العال و .لزوجيةالعقيدة وا:  تربطه بزوجته املشركة رابطتان
فإذا كانت رابطة .  اإلسالم وبقيت الزوجة على الشرك فإن رابطة العقيدة ورابطة الزوجية تتعارضان

ا ستضحي برابطتها العقدية  وتنضم إىل زوجها يف رابطة )  الشرك(الزوجية أقوى عند الزوجة فإ

                                                        
 .األدب، حق الضيف: البخاري)  ١٧٠(
 .صاية باجلارو األدب، ال: البخاري)  ١٧١(
 .األدب، إمث من ال يأمن: البخاري)  ١٧٢(
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 للزوجني االستمرار يف احلياة الزوجية مع املوازنة الطيبة بني الرابطتني اكن فيهوهناك حاالت مي.  العقيدة
واالبن أو االبنة املسلمة .  حىت تنتهي يف النهاية إىل إزالة إحدامها بطريقة سلمية أو ال تنتهي إىل ذلك

 ".لكم دينكم ويل ديين"قد حيتفظان بعالقة طيبة مع والديهما غري املسلمني بناء على مبدأ 
 ممكن ألن األصل يف هذه الروابط أن يقوي بعضها بعضا أو أن تبقى العالقة متوازنة ما اوهذ

ولكن اإلنسان قد يغلوا يف حقوق بعض هذه .  دامت كل رابطة تأخذ حقها املتسق مع أمهيتها النسبية
دما يغلوا ويكون الضرر أكرب عن.  الروابط فيؤدي ذلك إىل طغيان حقوقها على حقوق الروابط األخرى

فهنا تصطدم الروابط وتصطدم مصاحل . اإلنسان يف حق رابطة أقل أمهية على حساب رابطة أكثر أمهية
ذه الروابط  .الذين يرتبطون 

ة تنشأ عادة بسبب القوانني أو التعاليم الدينية، التقاليد ضعموما يالحظ أن العالقة املتعار و 
ب القوانني، ففي الغالب هناك سبب وجيه سبتعارض بفإذا كان ال.  والعادات، أو األهواء الشخصية

أما يف احلالتني .  والسيما إذا كانت تعاليم ربانية، وال ميكن حتقيق حالة التوازن إال باالنصياع للقانون
وقد .  األخريتني فإن التوازن ميكن حتقيقه باالعرتاف حبقوق كل من الرابطتني مبا يتناسب وأمهيته النسبية

زن بطرق سلمية، أي باتفاق األطراف املعنية على أن خيتار كل واحد ما يرجحه، ادة التو تتم عملية إعا
ذر الطرق السلمية، يف حالة تناقض الرابطتني عويف حالة ت.  إذا أمكن ذلك أو أن يتنازل أحدمها لآلخر

ملعاملة اسلمية كيف األصل أو الحنرافها إىل اجتاه التناقض، فقد حتتاج عملية إعادة التوازن إىل طرق غري 
 .أو احلرب أو االنفصال... جبفاء، أو املقاطعة، 

وهو تصور البعض حتمية -وعندما نناقش املفهوم الذي مت عرضه يف بداية هذا الفصل 
 البد أن نضع يف االعتبار هذا التصنيف وإال فإن -االختالف يف كل شيء بني املختلفني يف العقيدة

 .مناالشطط سيكون املصري احلتمي حلك
موقف اإلسالم من هذه الروابط املوروثة واملكتسبة والعالقة بينها بصفة عامة، ولكن ماذا ذا ه

 عن العالقة بني رابطة االنتماء إىل اإلسالم بصفة خاصة والروابط األخرى؟

 :رابطة اإلسالمية والروابط األخرىال
إطار العقيدة   تكن يفملكتسبة ما ملاتصور بعض الناس أن اإلسالم جتاهل أمهية الروابط ي

ولكن من يراجع النصوص . احملددة، أي ال قيمة للروابط املكتسبة بني الناس مع اختالف الرابطة العقدية
اإلسالم يشجع العالقة بني الروابط املختلفة ويعمل ف  .القرآنية واحلديثية بدقة يتبني له خطأ هذا التصور

حيقق السعادة والفالح للمخلوقات املكلفة يف   دام ذلكعلى تقويتها، يف حدود أمهيتها النسبية وما 
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سبة للبعض، دون اصطدام بسعادة الطرف اآلخر يف نالدنيا واآلخرة أو حيقق السعادة يف الدنيا فقط بال
 )١٧٣.(اآلخرة

ما أرسلناك إال رمحة و {:  أول ما يالحظ اإلنسان عاملية الرسالة اإلسالمية، إذ يقول تعاىلو 
ة تستحقها مجيع املخلوقات املكلفة، ال ينبغي ألي جمموعة من هذه محسالم ر فاإل)  ١٧٤.(}للعاملني

هلذا ينبغي على كل مسلم أن يدعو إىل اإلسالم وال حيتكره لنفسه .  املخلوقات أن حتتكرها لنفسها
ومن أشكال االحتكار أي  نوع من السلوك، مل يأمر به اهللا وال رسوله .  لبأي شكل من األشكا

 .يؤدي إىل نفور اآلخرين من اإلسالمو  وسلم، لى اهللا عليهص
الزيادة على (قد اتضح معنا من القاعدة العامة أن القسط واإلنصاف واجب وأن الِربّ و 
وذلك يف اآلية اليت حتدد معامل القاعدة العامة للعالقة بني املسلمني وغريهم .  مأذون به)  اإلنصاف

 يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم كم يقاتلو  ينهاكم اهللا عن الذين ملال{:  وهي قوله تعاىل
 )١٧٥(}وتقسطوا إليهم، إن اهللا حيب املقسطني

انطالقا من هذا املبدأ اإلنساين كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يكرم أضيافه وإن كانوا غري و 
  مثال لوفد جنران النصراين أن يؤدي صالته يف-من باب إكرام الضيف-مسلمني فقد مسح 

ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة : "وكذلك قال صلى اهللا عليه وسلم)  ١٧٦(.مسجده
اخللق عيال "ويقول .  حيث على عمل اخلري بصرف النظر عن املستفيد منه)  ١٧٧(،"إال كان له صدقة

 )١٧٨."(اهللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله
 الرسول صلى اهللا عليه وسلم  أن يوصي وأما بالنسبة للرحم فإن االختالف يف العقيدة مل مينع

إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها : "ه صلى اهللا عليه وسلملخريا بأهل مصر عموما يف قو 
وذلك ألن هاجر أم   ."، فأحسنوا إىل أهلها، فإن هلم ذمة ورمحا) مصرعملة كانت سائدة يف(القرياط 

وكذلك كانت .  اهللا عليه وسلم، كانت من مصرإمساعيل عليهما السالم، اجلد األعلى للنيب صلى 
 )١٧٩.( أمهات املؤمنني، أجنبت له إبراهيم، رضي اهللا عنهماىوهي إحد. مارية  مصرية

لى اهللا عليه وسلم حبق الرحم رغم اختالف العقيدة إذ يروي لنا عمرو صما صرح الرسول ك
ليسوا بأوليائي، إمنا وّيل ...   فالنإن آل أيب:  بن العاص رضي اهللا عنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                        
 .٣١-٢٣انظر  الطريقي، االستعانة ص ) ١٧٣(
 .١٠٧: األنبياء) ١٧٤(
 .٦٧ -٦٥، ٦٢: ٢؛ والدويش ج٦:٣٥٤٤ قطب، يف ظالل ج؛ وسيد٢٥؛ وانظر الطريقي ص ٨: املمتحنة) ١٧٥(
 .٦٢٩: ٣ابن القيم، زاد ج)  ١٧٦(
 .بهائملوا األدب، رمحة الناس: البخاري)  ١٧٧(
)178  ( 
 .٢٥٥-٢٥٤: ١فضائل الصحابة، وصية النيب؛ وانظر الصاحل ج: مسلم)  ١٧٩(
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بل، وصل النيب صلى اهللا ) ١٨٠.(يعين أصلها بصلتها." هلم رحم أبلها ببالهلا اهللا وصاحل املؤمنني، ولكن
عليه وسلم الرحم حىت يف حالة العدو، حيث أذن لثمامة أن يبيع قريشا ما حتتاجه من احلنطة، عندما 

وكان مثامة سيد بين حنيفة قد حلف أن ال يفعل إال أن .  لكق الرحم أن يأذن له بذحبسألته قريش 
 )١٨١.( صلى اهللا عليه وسلمنيبيأذن ال

وأُِسر أبو العاص ابن الربيع، زوج زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف غزوة بدر 
 لى اهللاصسول ر فأرسلت زينب تفديه بقرط كانت ورثتها عن أمها خدجية رضي اهللا عنهما، فرّق  هلا ال

ن مت إطالق سراحه بشرط إرسال كول) ١٨٢.(عليه وسلم وأطلق هلا زوجها الذي كان ال يزال على شركه
يف إحدى -فأثىن عليه  الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا يستحق .  زينب إىل أبيها فوّىف العاص بوعده

 )١٨٣"(...أما بعد فأنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثين وصدقين: "... إذ قال-املناسبات
شركني من ذوي رمحها، عند  ملمان الذي أعطته أم هايناأل  أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلمو 
 )١٨٤.(فتح مكة

، وذلك بالرغم من )١٨٥(انطالقا من املبدأ نفسه أهدى عمر بن اخلطاب ألخيه املشرك ثوباو 
 )١٨٦.(احلزم املعروف عن اخلليفة الراشد، حىت أن الشيطان كان يهرب من طريقه

ووصينا اإلنسان {  :  القرآن الكرمي يصرح حبسن معاملة الوالدين املشركني يف قوله تعاىلل إن ب
بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما، إّيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم 

ه يف ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصال{  :  وكذلك يقول تعاىل)   ١٨٧(}تعملون
شرك يب ما ليس لك به علم فال  توإن جاهداك على أن.  عامني أن اشكر يل ولوالديك إّيل املصري

 )١٨٨(}تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا
لى اهللا عليه وسلم ألمساء  رضي اهللا عنها بإكرام أمها عندما قدمت صهلذا أذن الرسول و 

ا كانت مشركة ول رأي مرجح للفقهاء بوجوب النفقة على قيضا يوهلذا أ)  ١٨٩.(عليها يف املدينة مع أ

                                                        
 .األدب، تبل الرحم: البخاري)  ١٨٠(
 .٢٧٧: ٣؛ ابن القيم، زاد جاملغازي، وفد بين حنيفة: البخاري)  ١٨١(
 .٢٨٢: ٣، وانظر ابن القيم، زاد ج١٠٧: ٧ج: العسقالين)  ١٨٢(
 .أصهار النيب فضائل الصحابة، ذكر: البخاري)  ١٨٣(
 .اجلزية، أمان النساء: البخاري)  ١٨٤(
 .األدب، صلة األخ املشرك: البخاري)  ١٨٥(
 .البخاري، فضائل الصحابة، مناقب عمر ) ١٨٦(
 .٨: وتبالعنك)  ١٨٧(
 .١٥ -١٤: لقمان)  ١٨٨(
 .األدب، صلة الوالد املشرك: البخاري)  ١٨٩(
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وتتحرر )  ١٩١.(ويرون أن الكافر يرث من الوقف العام لقريبه املسلم)  ١٩٠.(لدين االوالدين مع اختالف
وهناك حاالت ميكن فيها للزوج املسلم أن حيتفظ )  ١٩٢.(اجلارية اليت تلد ولدا من سيدها بوفاة سيدها

احلال الزوجة اليهودية أو املسيحية، أي تربطهما رابطة الزوجية بزوجته رغم اختالف العقيدة كما هو 
 االنضمام إىل عقيدة زوجها أو تبقى على -ع مرور الوقتم-وقد ختتار الزوجة .  ن رابطة العقيدةو د

ا ومع هذا االختالف يف العقيدة فقد جعل اهللا بينهما نوعا من العالقة محيمة بالفطرة، )  ١٩٣. (عقيد
م مودة نكمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيو {  :حيث يقول تعاىل

 )١٩٤.(}ورمحة، إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون
ا خريا، حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلمو  ما زال : حىت رابطة اجلوار أوصى اإلسالم 

لقد )  ١٩٥.( مسلم أو غري مسلمدون تقييد بكون اجلار"  جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه
يعلق العسقالين علي احلديث مستدال باآليات اليت توصي .  اأوصى اإلسالم باجلار وإن مل يكن مسلم

وفسر أحد الصحابة ." اجلار القريب املسلم واجلار اجلنب غريه: "باجلار ذي القرىب واجلار اجلنب فيقول
ِحبت له شاة أن يهدي منها جلاره فأمر ملا ذُ "وم رضوان اهللا تعاىل عليهم هذا احلديث على وجه العم

جار له حق وهو املشرك له :  اجلريان ثالثة: "لى اهللا عليه وسلمصلطرباين قول النيب اوروى ".  اليهودي
حق اجلوار، وجار له حقان وهو املسلم، له حق اجلوار وحق اإلسالم، وجار له ثالثة حقوق مسلم له 

 )١٩٦."(والرحمرحم، له حق اجلوار واإلسالم 
ال الروابط املختلفة كلها تصب يف جمهكذا نالحظ أن النصوص القرآنية والسنة النبوية يف و 

بط اوذلك ألن اإلسالم يراعي مجيع أنواع الرو .  القاعدة العامة اليت سبق استعراضها يف الفصل األول
 .ويعطيها حقوقها النسبية املناسبة

مثلة على مراعاة اإلسالم حلقوق هذه الروابط بل ويضرب القرضاوي العديد من األدلة واأل
ومن األدلة واألمثلة اليت أشار إليها أن الرسول صلى اهللا .  مح مع غري املسلمنياأكثر من ذلك التس

عليه وسلم بعث إىل أهل مكة ماال ملا قحطوا ليوزع على فقرائهم، وأنه عليه الصالة والسالم تصدق 
. فهي جترى عليهم، وأنه عليه الصالة والسالم قام جلنازة يهوديبصدقة على أهل بيت من اليهود، 

                                                        
 .٤١٩-٤١٧: ٢لذمة جاانظر ترجيح ابن القيم بعد نقاش مفصل، أحكام أهل )  ١٩٠(
 .٣٠٥-٣٠٢ابن القيم، أحكام ص  ) ١٩١(
 .٣١٧ابن القيم، أحكام ص  ) ١٩٢(
ج املسلمة بغري املسلم ألن املرأة أضعف الطرفني يف فاإلسالم جييز للمسلم الزواج بالكتابية، وإن كان ال جييز زوا ) ١٩٣(

 …ألسرة واملسؤول عنها أدبيا وماليااشركة الزوجية وهذا قد يؤدي إىل احنراف األطفال عن اإلسالم، دين رب 
 . ٢١: الروم)  ١٩٤(
 .٤٥٧-٤٥٥: ١٠وبقية الباب وتعليق العسقالين ج. األدب، الوصاية باجلار: البخاري)  ١٩٥(
 .٣٦: النساء)  ١٩٦(
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دة اجتماعية، واغتاله ذمي عكما أشار إىل أن عمر ابن اخلطاب رأى نصارى جمذومني فأمر هلم مبسا
م خريا، وماتت أم احلارث بن أيب ربيعة وهي نصرانية فشيعها أصحاب  فلم مينعه ذلك من أن يوصي 

 )١٩٧.(ةابعض العلماء مثل عكرمة وابن سريين جواز إعطاء أهل الذمة من الزكهلذا يرى . رسول اهللا
ويضيف القرضاوي بأن هذا التسامح إمنا يصدر عن التعاليم اإلسالمية اليت تنص على كرامة 
اإلنسان عموما وعلى حرية االختيار يف الدنيا وعلى أن املسلم ليس مكلفا مبحاسبة الكافرين على  

 .كفرهم
ود ما حدكل زمان ومكان يعرتفون حبقوق هذه الروابط بالفطرة البشرية، ويف ر يف  شوالب

 ...وذلك بالرغم من اختالف اجلنس، والدين واللغة. حيافظون على تلك الفطرة
وال غرابة يف ذلك فهي فطرة اهللا اليت خلق الناس عليها، وتؤكد مجيع األديان على حقوقها 

 .سالموالسيما األديان السماوية ومنها اإل
ا فإنه منف تمعات السوية مهما اختلفت معتقدا لطبيعي أن مينح األب ابنه حمبة  افي مجيع ا

وهذه .  ح ابن جاره أو صديقه حمبة أكثر من ابن رجل غريبنأكثر من ابن جاره أو صديقه، وأن مي
بوال، ولكن يف مجيع الزيادة يف احملبة ميكن التعبري عنها بالقول والعمل، ويبقى هذا العمل مشروعا ومق

 .هاك حلقوق اآلخرين أو ظلم هلمتاحلاالت جيب أن ال يرتتب على هذا التفضيل ان
إن هذه احلقيقة تؤكد لنا أن احلب ليس درجة واحدة؟ فهل هو أنواع؟ يف املبحث التايل ستتم 

 .اإلجابة عن هذا السؤال

 :جات المحبةدر 
ولكن .  ، ونعرف أن احلب أنواع"البغض"لتعين عكس كلمة "  احلب"ثريا ما نستعمل كلمة ك

 على مدرج لنرى مكانة كل واحد منها بالنسبة لآلخر؟ حىت نقوم مبثل عهل فكرنا يف وضع هذه األنوا 
 .هذه العملية البد لنا من ميزان نتفق عليه وإال فإن املسألة ال تعدو أن تكون أهواء شخصية

لطبيعي أن يكون اإلسالم هو املعيار، ما دام حديثنا عن عالقة املسلمني بغريهم فمن او 
 . هذه املسألةيفولنستعرض ما يقوله اإلسالم 

ن من يراجع نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية جيد ما يؤكد بأن احملبة ليست نوعا واحدا إ
وال درجة واحدة، بل جيد أن هذه النصوص تؤكد على ضرورة التفريق والتمييز بني درجات خمتلفة 

 :ن هذه الدرجات الرئيسة ما يليمنها، وم
 ب ممزوج بالرجاء والخوف في آن واحدحيز بأنه تموهو ي.  احلب اخلالص هللا وحده  -  ١

منا يؤمن بآياتنا الذين إ{:  ف املؤمن حقاصويقول تعاىل يف و .  ، أي جيتمع فيه التعظيم والرهبة)التقوى(

                                                        
 .٥٤-٤٣القرضاوي ص  ) ١٩٧(
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م وهم ال يستكرب  ا خروا سجدا وسبحوا حبمد ر م عن املضاجع يدعون .  ونإذا ذكروا  تتجاىف جنو
م خوفا وطمعا   )١٩٨(}...ر

فو الذي : "فالرسول عليه الصالة والسالم يقول.  حب النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  -  ٢
وهو نص واضح ال حيتاج )  ١٩٩."(نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده

 .إىل أي تفسري
وذلك ألن إميان املسلم ال يكتمل حىت حيب األنصار وينزع من .  ينحب األنصار وآخر   -  ٣

 )٢٠٠.(ه أي بغض هلملبق
وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد خصها بذكر فضلها أثناء احلمل وأثناء .  حب األم  -  ٤

ا مرات متعددة مث أوصى باألبصالرضاعة، وميزها نبيه  ولعل )  ٢٠١.(لى اهللا عليه وسلم بالوصية 
تمل أن حيألم فقد ال من حب األنصار ألن األنصار ال حيتمل أن يكون منهم كافر، وأما حب األم أق
 .تكون كافرة
ما وقرن اإلحسان إليهما .   حب الوالدين عموما-٥ وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل أوصى 

 )٢٠٢.(بتوحيد العبودية له
 احلب بني املسلم فقد أباح اإلسالم هذه الدرجة من)  ٢٠٣.(احلب الفطري بني الزوجني  -  ٦

فاهللا سبحانه وتعاىل .  ا قلبيتان قبل أن تكونا عمليتنيوالكتابية وهو حب يتضمن املودة والرمحة وكلتامه
) ٢٠٤(}من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحةو {:  يقول

 . حب األنصار؟ طبعا الولكن هل هذه احملبة ترقى إىل حب اهللا أو حىت حب رسوله أو حىت
ويؤكد هذا .  كفر الكافر ونوع من املودة للكافرة  هذا دليل على أنه ميكن اجلمع بني كراهيو 

 )٢٠٥.(االستنتاج ما ورد يف حقوق الوالدين من نصوص سبق ذكرها
فاحملبة أنواع .  هذه احلقيقة تؤكد أن القضية ليست قضية إما حمبة وصلة أو بغض وقطيعةو 

د، حيث ال حمبة فيها ياتة، ميثل حدها األدىن اإلشفاق، مث تتنقل العالقة إىل مرحلة  احلودرجات متفاو 
 التايل يبني الفكرة بصورة أفضل ولعل الرسم. وال كراهية

                                                        
 .١٦-١٥: السجدة)  ١٩٨(
 .اإلميان، حب الرسول: البخاري)  ١٩٩(
 . األنصاربمناقب األنصار، ح: البخاري)  ٢٠٠(
 .اآلداب، من أحق الناس: ؛ البخاري١٥-١٤: لقمان: انظر مثال)  ٢٠١(
 .داجلهاد، فضل اجلها: ؛ البخاري٨: ؛ العنكبوت٢٥-٢٤: اإلسراء: انظر مثال)  ٢٠٢(
 .٢١: ؛ الروم١٨٧: انظر  البقرة)  ٢٠٣(
 .٢١: الروم ) ٢٠٤(
 .١٥-١٤: ؛ ولقمان٨: وانظر  العنكبوت)٢٠٥(
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وية، وسواء أكانت هذه الديانة ر الرابطة يف ظل الدين الرباين الصحيح هي رابطة دنيوية وأخو 

وجاءت هذه األديان ليس . هي اليهودية قبل جميء املسيح عليه السالم أو املسيحية قبل جميء اإلسالم
 بينها وبني حقوقها لتنقض الروابط الفطرية ولكن لتقويها ولتوجهها وجهتها السليمة ولتحقق التوازن

ا حب اخلري ومناصرته وكراهية الشر :  فمن الفطرة االعرتاف بوحدانية اخلالق ومن الفطرة.  والتزاما
كما أن التشريعات السماوية ال تتعارض يف األمور األساسية وان اختلفت من حيث .  ومدافعته

ا البشرية ن جزءَا كبريًا من ظروف احلياة صحيح أ.  التفاصيل مبا يتناسب مع كل مرحلة رئيسة  متر 
عند استعراض ما عّلمه اهللا لإلنسان عرب العصور وما أحدثه من    نالحظه،والبيئة تتغري بشكل مطرد

ولكن احملاور األساسية باقية متأصلة، فالدوافع ...   تغيري يف سكنه ووسائل مواصالته ووسائل عيشه
سها، والقيم الفطرية هي نفسها بالنسبة للناس األساسية هي نفسها، واالحتياجات األساسية هي نف

 .مجيعا
يه أن بعض أنواع الكفر يُعد احنرافا عن الفطرة السليمة بالنسبة لتوحيد الربوبية، فومما ال شك 

. أي رفض االعرتاف بأن للكون كله خالق واحد تفرد بذاته وبصفاته كما هو احلال يف حالة املالحدة
كفر احنراف عن الفطرة السليمة بالنسبة لتوحيد األلوهية، أي رفض ضا أن اليومما ال شـك فيه أ

وهو احنراف عظيم لقول .  العرتاف بأن املستحق للعبادة واخلوف والرجاء هو اهللا وحده ال شريك لها
"الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكن هل الكفر بوصفه )  ٢٠٦."(ما من مولود يولد إال على الفطرة: 

ري متاما؟ خلدي حتما إىل جترد اإلنسان من فطرته السليمة يف كل األمور، ومن ااحنرافا عن الفطرة يؤ 
ن على مجيع يوهل يتساوى الكافرون يف ذلك؟ وبعبارة أخرى هل حيق لنا تعميم مساوئ بعض الكافر 

 .الكافرين؟ يف املبحث التايل سنرى كيف يتعامل القرآن الكرمي مع هذه القضية

 :منهج القرآني والتعميمال
هج القرآين يتجنب تعميم نمن يراجع اآليات القرآنية اليت وصفت غري املسلمني يالحظ أن امل 

 .واألدلة على ذلك كثرية يف القرآن الكرمي. دات التبعيض، والسياقر مف: سلبيات غري املسلمني بطريقتني
أو )  ٢٠٧"(طائفة"كلمة :  قد يظهر التبعيض صرحيا يف القرآن الكرمي يف مفردات كثرية، منها

ومن أهل {:   قوله تعاىلكومثال ذل)  ٢١٠.(للتبعيض"  ِمن"أو حرف )  ٢٠٩"(كثري"أو )  ٢٠٨"(فريق"

                                                        
 . وتفسريها١٧٣-١٧٢:  أعلم؛ وانظر األعرافهللالقدر، ا: البخاري) ٢٠٦(
 .٨١: ؛ النساء٧٢، ٦٩: آل عمران)  ٢٠٧(
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ليه عالكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت 
 )٢١١.(}قائما

احلقيقة ويزول وقد يبدو مدلول اآلية الواحدة عاما، ولكن مبجرد الرجوع إىل سياقها تنجلي  
 . التعميم

 النظر يف اآلية أو اآليات اليت تسبقها أو تليها ىلالسياق قد يكون لصيقا، ال حيتاج إال إو 
ألعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على ا{:  مباشرة كما يف قوله تعاىل
ما ويرتبص بكم الدوائر، عليهم دائرة ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغر .  رسوله واهللا عليم حكيم
 األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا نوم.  السوء، واهللا مسيع عليم

ا قربة هلم، سيدخلهم اهللا يف رمحته، إن اهللا غفور رحيم  )٢١٢.(}وصلوات الرسول، أال إ
ا أيها الذين آمنوا ي{:  النسبة لقوله تعاىلالسياق قد يكون طويال ويبدو بعيدا كما هي احلالة بو 

ارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتوهلم منكم فإنه منهم، إن اهللا ال يهدي نصال تتخذوا اليهود وال
م مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة، فعسى اهللا أن .  القوم الظاملني فرتى الذين يف قلو

نية افسياقها يبدأ من اآلية الث)  ٢١٣.(}ده فيصبحوا على ما أسروا نادمنييأيت بالفتح أو أمر من عن
 .عشرة، حيث حيكي اهللا قصة اليهود والنصارى وما فعلوه بأنبيائهم وما يكيدونه لإلسالم

نلقي يف قلوب س{: السياق قد يكون مرتبطا بسبب النزول، ال يتضح بدونه كما يف قوله تعاىلو 
) ٢١٤.(}نيكوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظاملالذين كفروا الرعب مبا أشر 

ويبدأ سياق اآلية اآلنفة الذكر من اآلية التاسعة والثالثني بعد املائة حيث يبدأ التعليق على أحداث غزوة 
 .يلهم ورجلهم من مكة للقضاء على اإلسالمأحد اليت كانت دفاعا وصدا للمشركني الذين أقبلوا خب

شركني وأهل الكتاب، املهلذا فإن اآليات اليت قد تبدوا عامة يف وصف عداوة الكفار من و 
ا لن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت و {: ومن هذه اآليات قوله تعاىل.  ينبغي فهمها يف ظل سياقا

ك من اهللا تتبع ملتهم قل إن  هدى اهللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مال
وا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك؛ وما وتلئن أتيت الذين أو {:  وقوله تعاىل)  ٢١٥(}من ويل وال نصري

                                                                                                                                                               

 .٤٩-٤٧: ؛ النور١٠٠: ؛ آل عمران١٠١، ١٠٠، ٧٥: البقرة)  ٢٠٨(
 .٧١، ٦٦: ؛ املائدة١٠٩: رةالبق)  ٢٠٩(
 .٩٩-٩٨: ؛ التوبة١١٣، ٧٥: آل عمران)  ٢١٠(
 .٧٥: آل عمران)  ٢١١(
 .٩٩-٩٧: التوبة)  ٢١٢(
 .٥٢-٥١: دةئاملا)  ٢١٣(
 .١٥١: آل عمران)  ٢١٤(
 .؛ وانظر السياق من اآلية أربعني١٢٠: البقرة)  ٢١٥(
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هم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك ضأنت بتابع قبلتهم، وما بع
إنكار مجيع اآليات التبعيضية يف إذا قلنا بالتعميم يف هاتني اآليتني لوجب علينا )  ٢١٦.(}ملن الظاملني

 السنة املوثقة وإنكار األخبار املؤكدة عن إسالم كثري من أهل يفالقرآن الكرمي والنصوص الصرحية 
 .وعن الفئة احملايدة عرب العصور املختلفة) ٢١٧(الكتاب 

يهودي ونصراين حقا، أو متحيز لدينه "  نصراين"و"  يهودي"من جهة أخرى هل كل و 
ا عظيما فهل كل ر  عليه هذه اآليات، ؟ لقد وعد اهللا  تعاىل املسلمني واملسلمات أجبتعصب فتنطبق

وإن كان إسالمه امسيا يستحق هذا  األجر العظيم؟ فقد قال اهللا تعاىل يف "  مسلمة"و"  مسلم"
م مودة  للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا و {:  النصارى لتجدن أقر

 قائمة يتلون آيات اهللا مةيسوا سواء، من أهل الكتاب أل{:  وقال تعاىل)  ٢١٨.(}م  ال يستكربونوأ
يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون .  ل وهم يسجدونيءاناء الل

 ) ٢١٩.(}.يف اخلريات وأولئك من الصاحلني
 عقدها الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يف حياته مع يظهر هذا التبعيض جلياً يف املوادعات اليتو 

كما يظهر جليا يف أحكام الذميني اليت تعفي من اجلزية النساء واألطفال )  ٢٢٠.(بعض الكافرين
هذا باإلضافة إىل حكم األسرى الذي جيعل اململوك .  حني وحىت رجال الدين املنقطعني للعبادةوالفال

األسر اإلسالمية يطلعون على أسرارها، وخيالطون أفرادها يف معظم واململوكة من غري املسلمني جزءا من 
ا مالكها املسلم جييز ) اليهودية والنصرانية(بل ويف حالة الزوجة الكتابية .  شؤونال أو اجلارية اليت يتسرى 

م فاإلسال.  هلا اإلسالم مشاركة املسلم يف أكثر الظروف املكانية والزمانية خصوصية، وهو خمدع الزوجية
 )٢٢١.(جييز للمسلم أن يتزوج الكتابية

ا املباشرة وغري و ذا فإن النصوص اليت تبدهل ا عامة يف مدلوهلا جيب فهمها ضمن سياقا
ا اآليات الواردة قبلها أو بعدها أو اآليات اليت حتدد القواعد العامة يف املسألة. املباشرة  .ومن سياقا

ائل اإلعالم  اإلسالمية استخدامها قد يالحظ على بعض الكتاب اإلسالميني ووسو 
وغري "  ربيةغاملؤامرات ال"  أو "  رات املسيحية أو الصليبية  أو اليهوديةماملؤا"للتعميمات املطلقة مثل 

 .ذلك مما فيه إطالق للصفات  الذميمة على جمموعة من الناس بأكملها وبدون استثناء

                                                        
 .واآلية امتداد لآلية السابقة.١٤٥: البيقرة)  ٢١٦(
 .٢٩٥-٢٥٦ن القيم، هداية احليارى، حتقيق احلاج ص انظر مثال اب) ٢١٧(
 .٨٢املائدة )  ٢١٨(
 .١١٤-١١٣: آل عمران)  ٢١٩(
اية الفصل األولاانظر أصناف الناس من )  ٢٢٠(  .ملنظور اإلسالمي يف 
 .٤١٩-٤١٧: ٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج)  ٢٢١(
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 القضايا اإلسالمية ولكنه يف  خيدم-ذا األسلوب-ويظن هذا البعض عن حسن نية أنه 
ا أكثر من أن خيد فمثل هذه األساليب قد تثري عواطف املسلمني ضد غري .  هاماحلقيقة قد يضر 

املسلمني مجيعهم، ولكنها قلما تقلل من التعامل معهم؛ وقلما حتد من الشره يف اإلقبال على منتجات 
نائمة وتوغر صدور غري املهتمني من غري وهي يف الوقت نفسه قد توقظ األحقاد ال.  غري املسلمني

كما .  كانت وال تزال قائمة بني املسلمني والبعض الظامل من غري املسلمني  اليت  املسلمني  بالصراعات
م، ومدهم هذه  أن هذه األساليب قد تضع  املؤيدين للحق منهم يف موضع التهمة من بين عقيد

م عن الظاملني منهمالتهم مبربرات لإلحجام عن مساندة احلق ما دا  .م أصحاب احلق ال مييزو
م مثل حتمس "  النصارى"و"  اليهود" أن بقد يتخيل بعض الكتا مجيعا يتحمسون لعقيد

ولكن هذا تصور جيانب الصواب ملن عايش كثريا من أهل األديان األخرى .  معظم املسلمني لإلسالم
ء الناس إىل التجمعات العقدية  أو العنصرية انتما  فمن املعلوم أن.   مدة كافية وتعامل معهم عن قرب

وختتلف نسبة الذين  ينتمون انتماء امسيا أو فعليا .  نتماء االمسي واالنتماء الفعليتتأرجح بني اال...  أو
واحلقيقة اليت يالحظها  اإلنسان أن نسبة الذين ينتمون فعليا بني املسلمني أكرب .  من مجاعة إىل أخرى

: ويعود ذلك ألن اإلسالم يغطي عناصر احلياة كلها.  يا إىل الديانات األخرىمن نسبة املنتمني فعل
العبادة والتشريع واألخالق؛ فقد خيالف املسلم املقصر شيئا من التعاليم اإلسالمية ولكن نادرا ما 

وإضافة إىل ذلك فإن اإلسالم بقي حمافظا على .  يستطيع التجرد منها كلها أو من جزء كبري منها
 .املوافقة للفطرة والعقل، بينما تعرضت الديانات األخرى إىل كثري من التشويهأصالته 

م مجيعا من آدم وحواء، تتوفر فيهم النزعة اإلنسانية اليت تكره  وملا كان الناس يشرتكون يف كو
 الشر والظلم وحتب اخلري والعدل فإن كثريا من القضايا اإلنسانية ال حتتاج إال إىل إيقاظ نزعة اخلري

وهي صفات مكتسبة ختضع   الفطرية عند اإلنسان، بصرف النظر عن انتمائه العقدي أو الفكري
 .لالختيار

اإلطار العام لقوانني   هلذا ضمن اإلسالم للمساملني من غري املسلمني عددا من احلقوق يفو 
 .ات اإلسالميةوهي حقوق جيب احرتامها من قبل األفراد واجلماع. الدولة اإلسالمية اليت ينتمون إليها

م فيما امن هذه احلقوق االعرتاف حبقوق غري املسلمني يف ممو  م، وتطبيق تشريعا رسة عبادا
ومن هذه احلقوق .  يتصل بالشؤون املدنية مثل شؤون الزواج والطالق واإلرث وغريها  فيما بينهم

م بشرط عدم ت روجيها بني االعرتاف هلم مبا هو مباح من املأكل واملشرب يف صميم  عقيد
 )٢٢٢.(غريهم

                                                        
 .اللتزاماتانظر مثال ابن القيم أحكام أهل الذمة للحقوق املختلفة وا)  ٢٢٢(
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ا، وما هذه احلقوق مضمونة ما دام غري املسلم حيرت و  م القوانني العامة للبالد اإلسالمية ومعتقدا
دامت ممارساته حلقوقه ال تشكل خطرا على سالمة الدولة اليت يعيش فيها أو ليس فيها ازدراء صريح 

وهذا الشرط األخري طبيعي ألن .  ساسية املشرتكةلدين األغلبية املسلمة أو ال تُعترب خرقا لقوانينها األ
املسلم يف البالد غري اإلسالمية أيضا ال يستطيع تطبيق بعض تعاليمه الدينية مثل إقامة احلدود على 

 .املستحقني من بين عقيدته
هل ميكن يف ضوء هذه التشريعات اليت مل يقل أحد بنسخها فهم النصوص اليت تبدو عامة ف

 الفئة املؤيدة ودا وبدون اعتبار للمبدأ القرآين يف التبعيض، والسيما مع ثبوت وججمردة من سياقا
 للمسلمني أو احملايدة عرب التاريخ ويف الواقع املنظور؟

 :يدون للمسلمين ومحايدونمؤ 
من يراجع أحداث السرية وأحداث التاريخ اإلسالمي جيد أن الكافرين ليسوا مجيعا حماربني  

 .مهوليسوا مجيعا ممن تنطبق عليهم اآليات اليت نزلت يف املعادين منلإلسالم وألهله، 
من قرأ السرية النبوية ال خيفى عليه ما بذله عم النيب صلى اهللا عليه وسلم  أبو طالب يف ف

 وبالتايل عن -الذي عادته قريش بسبب دينه-الدفاع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم محية البن أخيه 
 قصة ه، له للمسلمني يف غزوة هوازن، وهو على شركاة صفوان بن أمية أدرعوإعار )  ٢٢٣.(اإلسالم
ونصح اليهودي ابنه بطاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما دعاه النيب صلى اهللا عليه )  ٢٢٤.(معروفة

 )٢٢٥.(وسلم إىل اإلسالم وهو يف حالة االحتضار ثابتة يف كتب السنة
ين عبد املطلب يف احلصار الذي فرضته قريش على ما أن بين هاشم دخلوا طواعية ومحية لبك

م كانوا يف وقتها مشركنيع بين عبد املطلب م  ومساعدة بعض املشركني للمسلمني احملاصرين يف) ٢٢٦.(أ
وعندما خذل أهل )  ٢٢٧.(الشعب بالطعام سرا، وقيام بعضهم بنقض صحيفة احلصار ثابت يف السرية

فحفظها له .  عاد إىل مكة دخلها يف جوار املطعم ابن عديالطائف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و 
لو كان املطعم بن عدي حيا مث  : "ى اهللا عليه وسلم رغم موته مشركا وقال يف أسرى بدرلالرسول ص

وعندما أراد أبو بكر .  وهو وفاء يليق برسول رب العاملني)  ٢٢٨."(كلمين يف هؤالء النتىن لرتكتهم له

                                                        
 .٢٤٣-٢٣٨: ١ابن هشام ج)  ٢٢٣(
 .٦٢: ٤ابن هشام ج)  ٢٢٤(
 . ٢٠٢-٢٠٠م ص ااجلنائز، إذا أسلم الصيب؛ ابن القيم، أحك: البخاري)  ٢٢٥(
 .٣: ٢ابن هشام ج)  ٢٢٦(
 .٤٠-٣٢، ٢١-١٧: ٢ابن هشام ج)  ٢٢٧(
 .فرض اخلمس، ما من النيب؛ وانظر تعليق العسقالين على احلديث: البخاري)  ٢٢٨(
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ك تكسب إن. فإن مثلك ال خيرج وال ُخيرج: "لدغنة ومنعه من اخلروج وقال له أجاره ابن اةالصديق اهلجر 
 )٢٢٩."(املعدوم وتصل الرحم وتعيل الَكّل وتكرم الضيف وتعني على نوائب احلق

ثقة رسول رب العاملني يف عبد اهللا ابن أريقط الذي كان مشركا لداللة قوية على أن هناك فئة و 
فقد كان بن األريقط الدليل .  ولكن موضع ثقة يف أصعب الظروفمن الكافرين ليسوا فقط حمايدين 

ما إىل ي االذ ستخدمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورفيقه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه عند هجر
. كما استعان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  بعبد اهللا بن أيب حدرد السلمي)   ٢٣٠.(املدينة متخفيان

ثقة لوهذه درجة عالية من ا)  ٢٣١.(جليش املسلمني عينا على جيش املشركنيوهو يومئذ مشرك ليكون 
 .يف مشرك

نصيحة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه املضطهدين باهلجرة إىل احلبشة وهي دولة و 
فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  .  مسيحية دليل آخر على وجود هذا النوع احملايد من غري املسلمني

"  ضطهدينألصحابه امل ا ملكا ال يظلم عنده:  أحد، وهي أرض   لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن 
م النجاشي يف أرضه )  ٢٣٢."(صدق ا فقد رحب  لقد كانت نصيحته صلى اهللا عليه وسلم  يف مكا

كما اختارت خزاعة، مسلمهم ومشركهم، أن )  ٢٣٣.(ورد مبعوث قريش الذي جاء ليستعيدهم خائبا
 )٢٣٤.(مني بعد انعقاد صلح احلديبية وشاركوا يف فتح مكةيكونوا حلفاء للمسل

 الفتوحات اليت متت يف عهد اخللفاء الراشدين لبالد الشام وملصر إىل ترحيب كثري يخيشري تار و 
م حىت ضد أبناء ديانتهم الروممن األهايل املسيحيني للجيوش اإل ومثال ذلك ما .  سالمية ومساعد

 وكان هذا الرتحيب)  ٢٣٦.(وما فعله األقباط يف مصر)  ٢٣٥(شام مع الرومفعله بعض املسيحيني يف بالد ال
م كانوا  أفضل يف التعامل  م يف الدين، حىت أ رد فعل ملا رأوه من حسن معاملة املسلمني ملن خيالفو

ومهما يكن الدافع، فإن هذا الرتحيب وهذه املساعدة تعرب عن التقدير .  معهم من بين دينهم الروم
 .لمني بدال من العداوة هلم ولإلسالمالعملي للمس

                                                        
 .مناقب األنصار، باب هجرة النيب: البخاري  )٢٢٩(
 .٢٨٠: ٧مناقب األنصار، هجرة النيب؛ وانظر العسقالين ج: البخاري)  ٢٣٠(
 .٦٢: ٤بن هشام جا)  ٢٣١(
 .٢٨٠: ١ابن هشام ج)  ٢٣٢(
؛ ٢٩١-٢٨٠: ١؛ ابن هشام ج٢٣٠-٢٢٧: ٧مناقب األنصار، هجرة احلبشة وانظر العسقالين ج: البخاري)  ٢٣٣(

 والندوي ص 
       ١٣٥-١٣١. 

 .٣٩٥: ٣، ابن القيم، زاد ج٤٧املدخلي ص )  ٢٣٤(
 .٨٠-٧٩، ٧٣؛ أرنولد ٨١، ٣٠أبو يوسف ص )  ٢٣٥(
 .١٢٣ صأرنولد )  ٢٣٦(
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وم على املستوى الفردي واحلكومي من مساعدات للمسلمني لي اوما يقدمه غري املسلمني 
املضطهدين من قبل بين دينهم ال يرتك جماال للشك أن البعض من غري املسلمني حمايدون متاما، بل 

وهذا .  اء على كفة االنتماء املتطرف للدينوترجح عندهم كفة الفطرة البشرية اليت تكره الظلم واالعتد
لسوي للدين ال يشجع الظلم وال حيث على االعتداء؛ وإمنا يشجع على ذلك اطبيعي، ألن االنتماء 

م، يندسون يف صفوف .  الغلو يف االنتماء األعمى وهذا ال ينفي وجود مغالني يف االنتماء إىل ديانا
ذا تنطبق عليهم األوصاف اليت وردت يف اآليات.  مني يف اخلفاءواملسل  احملايدين منهم حملاربة اإلسالم  و

وهذا ال مينع أن بكون بعض دوافع هؤالء احملايدين أيضا دوافع ذاتية مثل اإلنسانية والبطولة .  السابقة
م على اهللا... والشهامة  .ولكن للمسلمني نتائج أعماهلم وحسا

 من التعاون واملساعدة يف سبل اخلري -بالضرورة-  وهكذا يتضح لنا أن الرابطة الدينية ال متنع
 .  الديانة، وذلك بصرف النظر عن نوع الديانةيفبني املختلفني 

ا ختتلف كما ختتلف درجة إنتمائها تاملالحظ أن درجة انتماء املخلوقات املكلفة إىل معو  قدا
 .ميثل التفريطأحدمها ميثل اإلفراط واآلخر : إىل الروابط األخرى، وتتدرج بني طرفني

املعتدل أخذ يسيطر على عقول )  لماينلعا(من املالحظ أيضا أن االجتاه العقالين املادي و 
وذلك  .  وسلوك معظم أبناء العصر الراهن بدرجات متفاوتة، ترتاوح بني الدرجة املقبولة والدرجة املرفوضة

ا قرية بسبب ثورة املعلومات أو انفجارها وبسبب سبل االتصال احلديثة اليت  جعلت الكرة األرضية وكا
كثرية   فنشأت روابط اصطناعية.  عة نفسها اليت تشيع يف القرية الصغريةر صغرية، تشيع فيها األخبار بالس

وكان منو هذه ...  السياسية، واالقتصادية، والعلمية، واملهنية:  مثل اهليئات الدولية أو املنظمات اإلقليمية
 على حساب الروابط العقدية والروابط الفطرية ويف حاالت -التيف بعض احلا-الروابط املصطنعة 

وذلك باعتبار الرابطة العقدية هي واحدة من الروابط املكتسبة اليت .   كانت مساندة هلذه الروابطىأخر 
وقد . للمخلوق املكلف حرية االختيار بني عدد منها أو رفضها كلها، مع حتمل نتائج اختياره يف النهاية

 .جتاه إىل الفتِّ يف عضد املعتقدات اليت ال تتسق مع التفكري املنطقي بصفة خاصةأدى هذا اال
خرى لو وضعنا االجتاه العقالين واالجتاه إىل الغيبيات واإلسالم على خط سنخرج أوبعبارة 

 :بالشكل التايل
:  -------------:---:-------------: 

  االجتاه إىل الغيبياتالجتاه العقالين              اإلسالم        ا
 
الذي ينكر وجود )  الفكر الشيوعي مثال(اد والدهرية حلميثل احلد األقصى لالجتاه العقالين اإلو 

وميثل الطرف األقصى .  الغيبيات مبا يف ذلك خالق الكون ويقف موقفا عدائيا جتاه املعتقدات الدينية
 .ةاهني املتطرفني درجات متفاوتة كثري وبني االجت. لالجتاه املعاكس اإلميان باخلرافات والشعوذة
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ينحرفون عن النقطة املتوسطة، يف أحد االجتاهني، فإن اإلسالم   وإن كان بعض املسلمني قد
وذلك ألن اإلسالم يرى ضرورة املوازنة بني النقل والعقل ويعرتف .  ميثل النقطة املتوسطة بني االجتاهني

ا من مصدر  .  الكونية الدنيوية واألخرويةمبحدودية القدرة العقلية يف إدراك احلقائق  فالقدرة العقلية ذا
ا بواسطة العقل البشري ووسائله احملدودة السمع :  نعتربه من الغيبيات اليت يستحيل إدراك صفا

، ولكن ال قوصحيح أننا بالعقل نستطيع إدراك عظمة الكون واملخلوقات اليت أبدعها اخلال...  والبصر
 باملعلومات اليت اوهنا تأيت ضرورة اإلميان بالنقل املوثق ليزودن.  ك حقيقة اخلالقنستطيع بالعقل إدرا

وكذلك تأيت .  حنتاجها عن عامل الغيبيات وبالقواعد العامة الالزمة لتحقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة
املكلف ضرورة استثمار العقل للحصول على املعلومات التفصيلية عن الواقع، اليت حيتاجها املخلوق 

 .لتحسني معاشه يف هذه الدنيا ويف اآلخرة
تقدات املوجودة اليوم من هذا اخلط تكون درجة صمودها أمام هذا االجتاه عوحبسب موقع امل

يت تقرتب من االجتاه العقالين أكثر قدرة على الصمود من لفاملعتقدات الدينية ا.  العقالين املادي
ونظرا ألن الدين جزء فطري يف كيان اإلنسان فقد شهد .  لغييباملعتقدات اليت تقرتب أكثر من التوجه ا

يخ سقوط العقالنية احملضة ابتداء باملنطق اليوناين وانتهاء بالفكر املاركسي اإلحلادي أو العلماين ر التا
 .املتطرف

لقد عاجل املنتمون إىل ديانات تسيطر . ولكن هل سقطت املعتقدات اليت تتناقض مع العقل؟ ال
 :تقدات تتناقض مع العقل والواقع بعدد من الطرقعليها مع

ا هلمستوى املعتقدات الدينية و )  ١:  توينيمسالعيش على    -  ١ ا وظائفها احملددة وجماال
موعة ال يقتصر .  احملددة، مع االلتزام الشديد بطقوس هذه املعتقدات واالنتماء العقدي لدى هذه ا

بل يتجاوزها إىل .  اجلماعية ويف االحتفاظ باالنتماء االمسيعلى احلرص يف املشاركة يف أداء الطقوس 
 . مستوى العقالنية حيث يقوم العقل والواقع بإدارة شئون احلياة العامة) ٢.  ة إليها والذود عنهاو الدع

ا من غريها وأميل إىل حماربة -يف الغالب-وهذه الفئة   أكثر تعصبا يف االنتماء إىل معتقدا
 .غريهم سرا وعلنا

ركة يف املناسبات الدينية شااالنسالخ العملي من املعتقدات الدينية، مع بقاء االسم وامل  -  ٢
وإىل هذه الفئة ينتمي معظم الذين ينادون .  اجلماعية بصفتها جمموعة تقاليد وعادات ترتاح إليها النفس

ية واملكتسبة يف موضع الروابط الفطر :  بتقارب األديان، واملذاهب، ويضعون الروابط البشرية األخرى مثل
والصادقون .  ب نشطون يف إنشاء املنظمات الدولية وتنميتهالوهؤالء يف الغا.  أعلى من الروابط الدينية

من هؤالء حريصون على تقدمي العون واملساعدة لإلنسان احملتاج أو املظلوم بصرف النظر عن انتمائه 
م من الفطرة الولعل السبب يف.  العقدي، وذلك بدافع اإلنسانية احملضة شرية فيما يتعلق ب هذا هو اقرتا

 .قية اإلنسانيةباملبادئ األخال
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موعة أقرب إىل اإلسالم من غريها لنبذها العقالنية املتطرفة  وال غرابة يف أن تكون هذه ا
ه وال غرابة أن يدعو بعض أفراد أو مجعيات هذ.   الغيبيات املتناقضة مع العقل-عمليا-ولنبذها )  اإلحلاد

ا باسم النشاط الفئة بعض املسلمني إللقاء حماضرات عن اإلسالم يف بيوت عباد ا، ويوم عباد
بل ويوصي كتاب مسيحي يف الرتبية الدينية بإطالع الدارسني للكتاب املذكور على ما ورد )  ٢٣٧.(الثقايف

 )٢٣٨.(عن النيب إبراهيم وإسحاق يف الديانات األخرى مثل اإلسالم
دينية ال أن بعض املنظمات السرية الصهيونية تستخدم مثل هذه املنظمات اللكن يالحظ أيضاو 

 .لفت من عضد االنتماءات املنافسة لليهوديةلهلدم األديان غري اليهودية و 
اإلسالم يؤكد أن املخلوقات مفطورة على اخلري بصرف النظر عن العقيدة واملثل األخالقية و 

 ما من مولود يولد إال: "فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول.  بعداليت قد يرتىب عليها وينشأ عليها فيما
وهذا ما أكده جربيل .   اإلنسانوالفطرة تدفع اإلنسان إىل اختيار ما فيه خري)  ٢٣٩."(يولد على الفطرة

اإلناء الذي فيه اللنب  عليه السالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم عندما  اختار النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 )٢٤٠."(طرةفهديت الفطرة أو أصبت ال"من اإلناء الذي فيه اخلمر، حيث قال له بدال 

فقد .  هذه احلقيقة ال تتعارض مع قدرة املخلوقات املكلفة على االحنراف عن هذه الفطرةو 
ا واحملاسبة عليها  .منح اهللا اجلن واإلنس قدرا من احلرية حمدودة لالستمتاع 

عن الفطرة يف العقيدة احنرافه يف مجيع األمور الفطرية، ال يعين احنراف املخلوق املكلف و 
فالشيطان أذكى من أن جيتهد يف إفساد أخالق املخلوقات املكلفة وسلوكهم وقد ضمن .  ةبالضرور 

وهو أذكى من أن يعمل على جتريد من طاوعه من مجيع الفضائل ليظهره يف .  فساد عقائدهم بالشرك
بل رمبا عمل الشيطان على تشجيع .  فساد املؤمنني أو حملاربتهمصورة سيئة، إال إذا دعت الضرورة إل

م، ويغريهمعب م من سلمت عقيد م، حىت يفنت   .ض الفضائل بني من فسدت عقيد
ط العقدية الدينية ليست دائما هي املسيطرة ما نالحظه من تفضيل بعض بمما يؤكد أن الرواو 

لفوري أو املعنوي مثل السلطة مقابل التضحية األفراد للمصلحة الشخصية مثل الكسب املادي ا
وهذا السلوك موجود على .  يت ينتمي إليها، والرابطة الدينية اليت تربطه باآلخرينالبالتعاليم الدينية 

 .مستوى احلكومات كما هو موجود على مستوى األفراد، وبني املنتمني إىل مجيع أنواع املعتقدات

                                                        
وهناك . ففي مدينة صغرية واحدة  ُدعي أحد املسلمني لتقدمي فكرة عن اإلسالم، يف أروقة مخس من الكنائس)  ٢٣٧(

وقد . و مواد مستقلة أو أقسامأوقد ختصص هلا مادة . واحدة من الدياناتجامعات يف بالد الغرب تدرس اإلسالم ك
 .إىل عدم استخدام األسلوب الدعوي ولكن جمرد معلومات حمايدةه توكل مهمة التدريس فيها لبعض املسلمني، مع التنبي

238)  (Journey Through the Bible 
 .القدر، معىن كل مولود: مسلم)  ٢٣٩(
 .وانظر إمساعيل، كشف الغيوم فيما يتصل بالتكليف واالختبار املتقن. اإلسراءاإلميان، : مسلم)  ٢٤٠(
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فهو يعمل حبرص شديد على )  ٢٤١( الفضيلة بني حزبه وكما أن الشيطان قد يعمل على نشر
م بعض املخلوقات املكلفة، ضعيفة   نشر الرذيلة بني حزب الرمحن ليظهرهم باملظهر السيئ ليفنت 

فعلى املسلم أن يدرك هذه احلقيقة وأن يثبت بأنه جدير .  االنتماء، وليستدرجهم إىل فساد العقيدة
 .دي الالزم هلذا االنتماءباالنتماء إىل اإلسالم وجدير بالتح

ذه الفرص على إبليس وأعوانه فيدعو من خيالفونه هت ذا فإن املسلم الكيِّس جيب أن يفوِّ هل
وعليه أن .  يف الدين إىل اهلداية ما دامت هناك فرصة هلدايتهم، وأن يدعو هلم باهلداية ما داموا أحياء

فيقف إىل .   وخري جلميع املخلوقات املكلفةينتهز الفرص املناسبة إلثبات أن اإلسالم رمحة للعاملني
م النوازل، وأن يكون الدافع له إىل ذلك هو أن   جانب الكافرين عندما م الكوارث وتنزل  حتل 

 .اإلسالم رمحة للعاملني، إال من حيارب اهللا ورسله
ومن الطبيعي أن يكون لكل ظرف حكمه فقد يبُـّر املسلم غري املسلم وهو يف موقف ضعف 

لى أنه متلق اخلائف على  علحصول على حاجة شخصية أو يُفّسرلساء تفسري هذا الرب بأنه متلق في
-ولكن اإلسالم .  ويف مثل هذه احلالة يكون االقتصار على احلياد أوىل)  ٢٤٢.(نفسه لدفع شر

 . ال يدعوا إىل التشفِّي والسرور لكارثة نزلت بغري املسلم، ما مل يكن حماربا-بالتأكيد
صنا من ذلك  حة املسلم أنه إذا رأى مبتلى أن حيمد اهللا على العافية ليكون لهمن شيمو 

سالم، وليس فتزكية النفس والِكرب منهي عنهما يف اإل)  ٢٤٣.(ومن أشد البالء ما يكون يف الدين.  البالء
وليس )  ٢٤٤.(ألحد أن يعتقد بأنه قد ضمن لنفسه النجاة يف اآلخرة، ولكن اجتهاد ورجاء وخوف

 خيتم اهللا هلم باإلسالم، دفق.  يتأّىل على اهللا فيحكم على اآلخرين بالنار ما دام فيهم رمقألحد أن 
واهللا ال :  قال رجل: "فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم.  وخيتم له بغري ذلك، أعاذنا اهللا من ذلك

  قد غفرت له،من ذا الذي يتأّىل علّي أّال أغفر لفالن؟ إين:  فقال اهللا عز وجل.  يغفر اهللا لفالن
 )٢٤٥".(وأحبطت عملك

ا املناسبة ف ما ما ورد من نصوص نبوية خبالأ القاعدة العامة فيجب فهمها يف سياقا
وظروفها املناسبة، دون تعميم يؤدي إىل مصادمة القاعدة العامة اليت تؤكد حرص نيب اإلسالم الشديد 

 .كانوا يعادونه وحياربونهعلى هداية كل املخلوقات املكلفة بدون استثناء، حىت الذين  

                                                        
ق اآلخرين واإلحساس و من غري املسلمني االلتزام باملواعيد، ومراعاة حق من أشكال الفضيلة اليت تنتشر بني كثري)  ٢٤١(

تمع والصدق يف املعاملة وااللتزام باألنظمة بدافع ذايت  …باملسؤولية جتاه ا
 . نقال عن القرايف٢٨-٢٧الطريقي ص )  ٢٤٢(
 .الرتمذي، الدعوات، ما يقول إذا رأى مبتلى؛ وانظر تعليق املباركفوري)  ٢٤٣(
 .٣٢: ؛ النجم٢١: ؛ النور٤٩: النساء: ر مثالظان) ٢٤٤(
 .نسان من رمحة اهللاإلالرب، النهي عن تقنيط ا: مسلم)  ٢٤٥(
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وإذا كان هذا المبدأ مطلوبا من .  إليجابياتاال شك أن هذا يقتضي أيضا عدم تعميم و 
فالمسلم يجب أن يكون منصفا، .  ن فهو في حق الكافرين أوجبيالمسلم في حق المسلم

ومات وصادقا يصف سلبيات الواقع وإيجابياته، حتى ال يتورط في تضليل اآلخرين بتزويدهم بمعل
يجابيات، فإن التخطيط الذي إلفبدون المعلومات الواقعية التي تتضمن السلبيات وا.  مغلوطة

 .سُيبنى عليه سيكون فاشال، واألحكام التي تُبنى عليها ستكون جائرة
هناك عدد من املقتضيات ترتتب على اإلنصاف والصدق يف الوصف ذات عالقة باملوضوع و 

ا والعمل مبو   .جبهاتستحق العناية 

 :تضيات الصدق واإلنصافمق
صاف عدم تعميم الصفات الذميمة للفرد على مجيع نعل من صميم مقتضيات الصدق واإلل

 .ففي ذلك ظلم ال جييزه اإلسالم. سلوكه، أو تعميم الصفات الذميمة لبعض األفراد على اجلميع
 -دائما- بالالئمة من أبرز صور اإلنصاف بني بين البشر والواقعية أن ال يلقي املسلمون و 

وتعاىل يؤكد بأن ما يصيب اإلنسان إمنا حيدث ه نافاهللا سبح.  على غريهم عند حدوث مشكالت هلم
كما )  ٢٤٦(}هر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناسظ{:  مبا كسبت يداه، حيث يقول تعاىل

ريوا ما بأنفسهم من الطاعة إىل يؤكد سبحانه وتعاىل أن اهللا ال يزيل نعمة أنعمها على عباده إال أن يغ
لك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على ذ{:  حيث يقول تعاىل  املعصية ومن الشكر إىل النكران،

إن هذا التوجه الذي يسود بني كثري من مسلمي اليوم وهو إلقاء )  ٢٤٧.(}قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
م أشبه ف لآلاللوم دائما على اآلخرين، إضافة إىل كونه  غري منص مة للمسلمني بأ خرين فإن فيه 

مة يرفضها املسلم العاقل.  الغريهابالدمى اليت  حيرك  .وهي 
ومن أكثر أشكال اإلنصاف أمهية عدم إساءة تفسري األفعال اخلريية لآلخرين بصفة دائمة 

نصاف يقتضي عدم فاإل.  وكأننا نطلع على الغيب فنعرف نوايا  اآلخرين.  حبجة أن نواياهم غري سليمة
عمال إجيابية ختدم املسلمني، بدال من إساءة أغمط حقوق اآلخرين وإنصافهم فيما يقومون به من  

 .تفسريها تغطية لتقصرينا
. نصاف أن ال يتحرج املسلم من الثناء على عمل أو معروف قام به غري املسلمإلمن باب او 

حيث أشار  بصيغة الثناء إىل حلف الفضول ومن لى اهللا عليه وسلم  قدوة حسنة صولنا يف رسول اهللا 

                                                        
 .٤١: الروم)  ٢٤٦(
 .٥٣: األنفال)  ٢٤٧(
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إليه معروفا من املشركني مثل املطعم بن عدي، والعاص بن الربيع والثناء على   دعا إليه، ومن أسدى
 )٢٤٨.(ملك احلبشة

من دعائم اإلنصاف والواقعية يف التعامل أن ال جنعل االختالف يف العقيدة هو املعيار األول و 
م و لى اهللا عليه وسلم بعض املشركني صري املسلمني فقد وّثق الرسول دائما يف التعامل مع غ استعان 

 )٢٤٩.(يف هجرته إىل املدينة ويف احلصول على أخبار العدو يف غزوة  حنني، كما سبق بيانه
من دعائم اإلنصاف أن حنرتم العقود الصرحية والضمنية مثل شروط حصولنا على تأشريات و 

ولكن .  مسالسالمية أو استقدام اخلربات أو العمالة بالشروط اليت يقرها اإلالدخول إىل البالد غري اإل
 . خيضع املسلم نفسه إىل عقود ال حتقق مصلحة مرجحة مباحة للمسلمالمن املفروض أن 

ومن دعائم اإلنصاف واحلكمة أن ال نرفض اإلنتاج الفكري لغري املسلمني أو نقبله، دون 
ا املاديةمعرفة كافية به، ونُقِبل، يف  فصل بني لوذلك ألنه ال ميكن ا. الوقت نفسه، بشراهة على منتجا

وال ميكن ذلك إال أن يعتقد املسلمون بأن هذه .  املنتجات املادية والرتاث الفكري الذي أجنبها
املنتجات هي خملوقات تشبه احلمري والبغال تتكاثر وتتوالد بصورة تلقائية، أو أن خيطط املسلمون 

 .تهلكني أبد الدهرللبقاء مس
سلمني من األحياء ما نرجوه ألنفسنا من من دعائم اإلنصاف اإلسالمي أن نرجو لغري املو 

اهلداية فندعو هلم باهلداية والرشاد كما هو مبدأ أنبياء اهللا مجيعهم، بل وأن  نبذل الوقت واملال واجلهد 
 .نا ونكسب األجر العظيمإلقناعهم باحلق حىت ُتكتب هلم السعادة يف الدارين، وتربأ ذمم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .٢٣٨، ٢٣٣،١٩١: ؛ وانظر احلواشي١٤٧-١٤٣: ١جاحلليب )  ٢٤٨(
 .٦٤: ٤فضائل الصحابة، هجرة النيب؛ ابن هشام ج: البخاري) ٢٤٩(
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 فصل الثالثال
 راءوالء والبال

قد عرفنا يف الفصل السابق أن احملبة درجات فهل عدم احلب ، الذي يقابلها درجات ل
متفاوتة أيضا؟ أم أنه إما حب أو كراهية؟ أو حب أو بغض؟ سيتم يف هذا الفصل اإلجابة عن هذه 

 ".الرباء"و"" الوالء" "ت كلميتالتساؤالت من خالل مناقشة مدلوال

 :مة الوالءكل
ا واحد أم يتعدد؟ وهل املدلول األساس الذي "  الوالء" لكلمة يل املدلول اللغو ه ومشتقا

ورد يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية مطابقة متاما للمدلوالت املوجودة يف معاجم اللغة العربية؟ هذا 
 .ما سنعرفه من املبحثني التاليني

 :مدلول اللغويال
ا يف معاجم اللغة"  الوالء"أيت كلمة ت الوِيلّ مبعىن :  ومنها مثال.  بعدد من املدلوالت  ومشتقا

ويالحظ أن املدلول األساس للكلمة من .  الناصر، واحلليف، والوارث، ومن له سلطة، أي ِوِيلّ األمر
ا هو وجود نوع من سلطة ووصاية لطرف على طرف آخر و "  موىل" أن نطلق كلمة وميكن.  مشتقا

 )٢٥٠.(على الطرفني" ويل"

 :السنةو  آنمدلول في القر ال
ا جيد املستقرئ "  الوالء"ند مراجعة اآليات القرآنية اليت وردت فيها كلمة ع أو إحدى مشتقا

 : من الواليةجلميع اآليات أن مدلول هذه اآليات ميكن جعلها يف مستويني رئيسني
ا مبعىن السيد أو املسود أو الوصي أو .  الوالية اليت هي هللا  -  والأ وتأيت الكلمة ومشتقا

 :ملوصى عليه؛ وهذه الوالية نوعانا
الوالية هللا بصفته خالق الكون ومالكه ومدبره وحده، وميكن تسميتها بالوالية الكونية   -  ١

وقد جاء هذا . يعافاهللا هو مدبر الكون وهو القاهر فوق عباده مج. اليت ال فرق فيها بني املؤمن والكافر
ويف قوله ) ٢٥١(،}ليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء إتبعوا ما أنزلا{:  املدلول يف مثل قوله تعاىل

ل من رب السماوات واألرض قل اهللا، قل أ فاختذمت من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم ضرا ق{:  تعاىل

                                                        
 .ة، واملوايل لسان العرب، ويل؛ وانظر أنيس وزمالؤه، املواال،ابن منظور)  ٢٥٠(
 .٣: األعراف)  ٢٥١(
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) ٢٥٣(}ية هللا احلق هو خري ثوابا وخري عقبانالك الواله{وجاء كذلك يف قوله تعاىل )  ٢٥٢.(}وال نفعا
 )٢٥٤.( الوالية بالكسر والوالية بالفتح يف املعىن األساسيويالحظ أنه ال فرق بني

ا تتضمن مع السيادة والوصاية   -  ٢ الوالية اخلاصة باملؤمنني وهي والية تتميز عن األوىل بأ
ماهلم أال و {:  قد جاء هذا املعىن يف قوله تعاىلو ...  الرضاء الرباين وما يرتتب عليه من اإلنعام والتأييد

م اهللا وهم وقوله )  ٢٥٥(}وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إال املتقون.  صدون عن املسجد احلرام ييعذ
 ) ٢٥٦.(}لك بأن اهللا موىل الذين ءامنوا وأن الكافرين ال موىل هلمذ{: تعاىل

وقات املؤمنة واليت حتظى بالرضاء الرباين  قد تأيت هذه الوالية مشرتكة بني اخلالق وبعض املخلو 
ا وليكم اهللا ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم إمن{:  كما يف قوله تعاىل

 )٢٥٧.(}ومن يتوّل اهللا ورسوله والذين ءامنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون. راكعون
 :جعلها يف ثالثة أقساموميكن . الوالية اليت تكون بني املخلوقات - انياث

الطرفني وصي على اآلخر وموصى عليه، يف  والية متبادلة بني املخلوقات، أي كال  -  ١
وهي قد تكون بني املؤمنني كما يف قوله .  وهذا النوع ينشأ برغبة وطواعية بني طرفني.  الوقت نفسه

 عن املنكر ويقيمون الصالة املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهونو {:  تعاىل
وقد تكون بني )  ٢٥٨.(}أولئك سريمحهم اهللا؛ إن اهللا عزيز حكيم  ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله،

م لن يغنوا عنك من اهللا شيئا وإن الظاملني بعضهم أولياء إ{:  الكافرين، كما يف قوله تعاىل
 )٢٥٩.(}...بعض

وذلك  .  طرف سيد والطرف اآلخر مسودوالية بني املخلوقات من طرف واحد، أي   -  ٢
م اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا ا وفريق...{:  كما يف قوله تعاىل حق عليهم الضاللة، إ

                                                        
 .٩٧: ؛ اإلسراء١١٣، ٢٠: هود: ؛ وانظر مثال١٦: الرعد)  ٢٥٢(
 .٤٤: الكهف ) ٢٥٣(
: وانظر مثال ابن منظور واألقوال اليت أوردها والسيما البن سيدة،، واألزهري، والفراء، وسيبويه حيث يقول ) ٢٥٤(
  والنقابة، ألنه اسم ملا توليته وقمت به فإذا أرادوا املصدرةية بالفتح املصدر، والوِالية بالكسر االسم مثل اإلمار الالوَ "

 ."فتحوا
 .٣٤: األنفال)  ٢٥٥(
 .؛٦٢: ، يونس١٢٧: ما؛ وانظر األنع١١: حممد)  ٢٥٦(
 .٤: ؛ وانظر التحرمي٥٥-٥٤: املائدة)  ٢٥٧(
 .٧٢: ؛ وانظر األنفال٧١: التوبة)  ٢٥٨(
 .٧٣: فالن؛ واأل١٢٩: ؛ وانظر األنعام١٩: اجلاثية)  ٢٥٩(
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م مهتدون من الناس من جيادل يف اهللا بغري علم ويتبع كل شيطان و {:  وقوله تعاىل)  ٢٦٠(}وحيسبون أ
 )٢٦١.(} عذاب السعريكتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل. مريد

.  خارجة عن إرادة الطرفني-الغالب يف-والية بني املخلوقات نشأت بسبب ظروف   -  ٣
ومثال .  وتكون بني البشر لفضل بعضهم على بعض سواء جاء الفضل النسيب بالوراثة أو االكتساب

دمها أبكم ال حأ{:  وما ورد يف قوله تعاىل)   ٢٦٢(}ليملل وليه بالعدلف{:  ذلك ما ورد يف قوله تعاىل
لنيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه ا{  وقوله تعاىل)  ٢٦٣(}يقدر على شيء وهو َكلُّ على مواله

م وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل  أمها
 )٢٦٤.(}أوليائكم معروفا

 :لضرورة  املدلوالت التاليةمن جهة أخرى فإن كلمة الوالية ال تتضمن باو 
ن إ{:  وذلك بدليل قوله تعاىل.  أساسا من مدلوهلاا فهي ليست جزء.  احملبة القلبية   -  ١

الذين   ءامنوا  وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين ءاووا ونصروا أولئك بعضهم 
من شيء حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف أولياء بعض؛ والذين ءامنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم 

فاآلية تدل على ) ٢٦٥.(}واهللا مبا تعملون بصري. ى قوم بينكم وبينهم ميثاقلالدين فعليكم النصر إال ع
لوالية لألغلبية املسلمة املستقلة على األقلية اليت ان م شيء الإمكانية وجود حالة بني املؤمنني حيث 

اجر إىل حيث األغلبية املست   .ومع هذا فإنه جيب على األغلبية نصر هذه األقلية يف الدين.  قلةمل 
فعدم اهلجرة مربر ألن ال تكون لألغلبية .  ولو قلنا بأن احملبة جزء أساس من الوالية ملا استقام املعىن

ولكن ليس مربرا لنفي احملبة وإسقاط واجب النصرة يف حالة االستنصار يف الدين )  وصاية(والية 
"يؤيد هذه احلقيقة قول الرسول صلى اهللا عليه وسلمو .  بشروطها فحق )  ٢٦٦"(ملن أعتق  إمنا الوالء: 

 . بصرف النظر عن املشاعر اليت يتبادهلا الطرفانةالوالء ملن أعتق اململوك
فالظاهر أنه ليس من لوازم الوالية؛ فقد وردت كلمة النصر مستقلة ومعطوفة .  النصر  -  ٢

 ونعم ىلاعتصموا باهللا هو موالكم فنعم املو و {:  ومثاهلا قوله تعاىل.  ريةعلى كلمة  الوالية يف آيات كث
اهللا أعلم و {:  وقوله تعاىل)  ٢٦٨(}مالكم من دون اهللا من ويل وال نصريو {:  وقوله تعاىل)  ٢٦٧(}النصري

                                                        
 .١٢١: ؛ األنعام٧٦: ؛ النساء١٧٥: ؛ وانظر آل عمران٣٠: األعراف)  ٢٦٠(
 .١٠٠: لنحل؛ وانظر ا٤-٣: احلج)  ٢٦١(
 .٢٨٢: البقرة)  ٢٦٢(
 .٧٦: النحل)  ٢٦٣(
 .٦: األحزاب)  ٢٦٤(
 .٧٢: األنفال)  ٢٦٥(
 .بر العتق، من ملك من الع: البخاري) ٢٦٦(
 .٧٨: احلج)  ٢٦٧(
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اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من و {:   وقوله تعاىل،}بأعدائكم وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصريا
 )٢٦٩.(}نصريالدنك 

ا ليست من لوازم الوالية؛ .  الشفاعة  -  ٣ د وردت الشفاعة معطوفة على فقفالغالب أ
 )٢٧٠.(}يس هلم من دون اهللا من ويل وال شفيعل{: الوالية يف بعض اآليات منها قوله تعاىل

فهي ال تبدو من لوازم مدلول الوالية، حيث مت التفريق بينها وبني الوالية يف .  الوقاية   -  ٤
 )٢٧١.(}الك من اهللا من ويل وال واقم{: قوله تعاىل

من يضلل فلن جتد و {:   تعاىله وردت مستقلة ومضافة إىل الوالية يف قولقدف.  اإلرشاد  -  ٥
 )٢٧٢.(}له وليا مرشدا

يف قوله "  موىل"مستقلة ومضافة إىل كلمة "  عشري"فقد وردت صفة .  العشرة اخلالصة  -  ٦
 ) ٢٧٣(}.ه، لبئس املوىل ولبئس العشريدعو ملن ضره أقرب من نفعي{: تعاىل

السيد الذي له نوع :  ينحصر يف النهاية يف معنيني"  لواليةا"وهكذا يبدو أن مدلول كلمة 
 .وصاية وسلطة على اآلخرين، أو الشخص الذي لآلخرين عليه سلطة ووصاية

ذا قد بدا واضحاو  حملبة أو  أن الوالية ال تستلزم ا-أيضا-من مجيع اآليات السابقة   لعله 
 )٢٧٤.(ىل النتيجة نفسها إواملتأمل يف األحاديث النبوية ينتهي. دائما...النصرة 

 :مة البراءكل
، ومدلوهلا يف القرآن والسنة يف "لرباءا"يتم يف هذا املبحث استعراض املدلول اللغوي لكلمة س

 .سياق موضوع البحث

 :مدلول اللغويال
ا تأيت مبعىن أبدع الشيء من العدم، ن يعود إىل معاجم اللغة العربية جيد أن م برأ ومشتقا

حظ أنه ميكن حصر املدلول األساس الوامل. ي من املرض، أو سلم من العيوب أو الدَّينفوتأيت مبعىن شُ 

                                                                                                                                                               

 .٣١، ٨: ؛ الشورى٢٢: ؛ العنكبوت٧٤: ؛ التوبة١٢٠:البقرة: ؛ وانظر مثال١٠٧: البقرة)  ٢٦٨(
 .٦٥، ١٧: ؛ األحزاب١٧٣، ١٢٣، ٨٩: النساء: ؛ وانظر مثال٧٥، ٤٥: النساء)  ٢٦٩(
 .٧٠: األنعام: ؛ وانظر أيضا٥١: األنعام)  ٢٧٠(
 .٣٧: الرعد)  ٢٧١(
 .١٧: الكهف)  ٢٧٢(
 .١٣: جاحل ) ٢٧٣(
 .٣٢٥-٣٢٢: ٧يف ونسك، املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي " ويل"انظر مثال كلمة )  ٢٧٤(
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مة أو عيبا، أودينا، أو عن األصل املختلف كما يف "االنفصال عن الشيء"يف  ، سواء كانت 
 )٢٧٥.(أبدع

 :مدلول في القرآن والسنةال
ا ال ختم رج عن املدلوالت السابقة، ن يراجع املدلوالت اليت وردت يف القرآن الكرمي جيد أ
 :كن حصرها فيما يليوعموما مي

ا أصاب من مصيبة يف األرض وال يف م{:   إبداعها من العدم، كما يف قوله تعاىل-  ١
 )٢٧٦.(}أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها

أبرئ األكمه و {: يف قوله تعاىل على لسان عيسى عليه السالماالشفاء من املرض، كما   -  ٢
 )٢٧٧.(} وأحيي املوتى بإذن اهللارصواألب

ا أيها الذين ءامنوا ال تكونوا كالذين ءاذوا ي{:  نفي التهمة أو العيب، كما يف قوله تعاىل  -  ٣
 )٢٧٨.(}موسى فربأه اهللا مما قالوا

ذ تربأ الذين اتُِّبعوا من إ{:  ا يف قوله تعاىلنفي العالقة بني جمموعتني من املخلوقات، كم  -  ٤
م األسباب و الذين اتـََّبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما .  رأوا العذاب وتقطعت 

 )٢٧٩.(}تربءوا منا، كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم، وما هم خبارجني من النار
: حلياة وبني شيء معنوي حمدد، كما يف قوله تعاىلنفي العالقة بني املخلوقات ذوات ا  -  ٥

تانا وإمثا مبيناة من يكسب خطيئو {  )٢٨٠.(}أو إمثا مث يرم به بريئا فقد احتمل 
ال خيرج عن املدلوالت اليت "  الرباء"ومن يراجع األحاديث النبوية سيجد أن مدلول كلمة 

 )٢٨١.(وردت يف القرآن الكرمي
 العداوة والبغضاء، واألصل فيها نفي الصلة -بالضرورة-ضمن ال تت"  الرباء"ويالحظ أن كلمة 

لما تراءت الفئتان ف{:وهذا االستنتاج واضح من قوله تعاىل.  ا إن كانت موجودة من قبلعهو قطأ
فالعالقة بني الشيطان ومن )  ٢٨٢(}...نكص على عقبيه وقال إين بريء منكم، إين أرى ما ال ترون

                                                        
 .ابن منظور، برأ)  ٢٧٥(
 .٢٤: ؛ واحلشر٥٤: ؛ وانظر البقرة٢٢: احلديد)  ٢٧٦(
 .١١٠: ؛ وانظر املائدة٤٩: آل عمران)  ٢٧٧(
 .٦٩: األحزاب)  ٢٧٨(
 .٤: ؛ املمتحنة١٦: ؛ احلشر٦٣: ؛ القصص١١٤: ؛ التوبة٤٨: ل؛ وانظر وانظر األنفا١٦٧-١٦٦: البقرة)  ٢٧٩(
 .٢١٦: ، الشعراء٢٦: ؛ النور٥٤، ٣٥: هود١٩: ؛ ؛ وانظر األنعام١١٢النساء )  ٢٨٠(
 .١٦٥-١٦٢: ١ ونسك، برأ جانظر مثال)  ٢٨١(
 .٤٨: األنفال)  ٢٨٢(
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وسند هذا االستنتاج أيضا .  احد، وليست عالقة عداوة وتباغضيطيعه هي عالقة مواالة من طرف و 
 :مايلي

إن كذبوك فقل يل عملي ولكم و {:ختصيص الرباءة مبا يعمله كل فريق يف قوله تعاىل_  ١
فهنا الرباءة املتبادلة بني طرفني براءة من )  ٢٨٣.(}عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ئ منها، ترب وإن كانت هناك كراهية جتاه هذه األشياء امل.  امله كل واحد منهمأشياء معنوية، هي ما يع
ا جتاه سلوك حمدد، وال تقتضي  ذه األعمال-بالضرورة-إال أ  . كراهية جتاه كل أو بعض من يقوم 

د كان ق{:   التفريق بني الرباءة بني األشخاص والرباءة مما يعبده كل طرف يف قوله تعاىل–  ٢
كم ومما تعبدون من دون اهللا  منسنة يف إبراهيم والذين ءامنوا معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءاء لكم أسوة ح

فإبراهيم عليه )  ٢٨٤(}...رنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحدهفك
الكافرون من جهة السالم وقومه فصلوا بني الرباءة من الكافرين من جهة، وبني الرباءة مما يعبده 

 .أخرى
 اآلية السابقة، وذلك باعتبارمها مستقلتني وغري يف إضافة العداوة والبغضاء إىل التربي –  ٣

 .الزمتني للتربي من قومهم أو مما يعبدون
 إزالة حالة التربي والعداوة والبغضاء باإلميان فلعله ألن -عليه السالم-ما ربط إبراهيم أ

م للمؤمناآلخرين هم الذين بدؤا ال  تلقائيا نيعداوة بسبب دعوته إىل احلق، فإذا ءامنوا انقطعت عداو
(بدا بيننا وبينكم العداوة"ويؤيد ذلك عبارة .  املتبادلة   العداوةةوزالت حال ؛  )أي أن العداوة متبادلة" 

 ).أي من جهة املؤمنني فقط.." (نعاديكم أبدا حىت"وهي ختتلف يف مدلوهلا عن 
د يكون الشعور جتاه الكافر اإلشفاق لدرجة اجلزع، مثل إشفاق قيس هذا فحسب، فل

فاهللا سبحانه وتعاىل يعاتب الرسول صلى اهللا .  سول صلى اهللا عليه وسلم على من يرفضون رسالتهر ال
لعلك باخع نفسك على آثارهم إن ف{:عليه وسلم جلزعه على رفض الكافرين الدين القومي فيقول تعاىل

ذا احلد  ) ٢٨٥.(}يث أسفامل يؤمنوا 
. إلنسان بنفسه، مثل رابطة القرابة املوروثةاوقد يكون الشعور باحملبة الفطرية بسبب مل خيرته 

ومل ينكر  اهللا سبحانه وتعاىل على نبيه حمبته لعمه أيب طالب الذي دافع عنه وبالتايل عن اإلسالم، كما 
دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يإ{:  يف قوله تعاىل إن الرسول :  وقد يقال)  ٢٨٦.(}شاءنك ال 

مة ال نقبلها .  ه ولكن كان حيب له اهلداية فقطمصلى اهللا عليه وسلم كان ال حيب ع ولكن هذه 

                                                        
 . ٢٩وانظر  سورة احلاشية . ٤١: سورة يونس) ٢٨٣(
 .٤: املمتحنة)  ٢٨٤(
 .٨: وانظر فاطر ٦: الكهف) ٢٨٥(
 .٥٦: القصص)  ٢٨٦(
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ذا القول ويعرتف بأن سبب نزول اآلية موذلك ألن .  على الرسول صلى اهللا عليه وسلم -ن يقول 
 عليه وسلم بأنه ما كان حيب اهلداية زعه لعدم إسالم عمه يتهم الرسول صلى اهللاج هو -بصفة خاصة

ولكن لعمه مكانة خاصة؛ فقد  .   حيب اهلداية لكل املخلوقات املكلفةنإال لعمه، بينما الرسول كا
والرسول صلى اهللا عليه وسلم إن منح عمه نوعا من احلب فإمنا .  كفله يتيما ودافع عنه نبيا ورسوال

  . الرحمةمن الوفاء ومن صليفعل ذلك يف حدود ما يأمر اهللا به ويأذن به 
الرمحة بسبب خيتاره اإلنسان بنفسه، مثل رابطة الزوجية  و قد يكون الشعور جتاه الكافر املودةو 
فقد أثبت اهللا سبحانه وتعاىل للحياة الزوجية املودة والرمحة بالفطرة، مع أن الزوجة قد تكون  .  املكتسبة

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من آياته و {:  يقول تعاىل.  كافرة من أهل الكتاب
ويشبِّه كال من الزوجني بالنسبة لآلخر باملأوى الذي يلجأ إليه اآلخر )  ٢٨٧.(}ةمحوجعل بينكم مودة ور 

والروابط املكتسبة كثرية، ومنها رابطة اجلرية، والزمالة، )  ٢٨٨.(جسميا ونفسيا ليجد الراحة والطمأنينة
ا تؤثر على قوالرابطة الدينية أعالها وأكثرها حقو .  خلاصةوالصداقة اليت هلا حقوقها ا ياة يف احلا أل

 .الدنيا واآلخرة
فهذه أدلة متضافرة على ضرورة التفريق بني الرباءة من األشخاص والرباءة مما يعملون،  

 .والتفريق بني الرباءة، والبغض، والعداوة
ل الدين وأن الرباءة تعين البغض قد يقول البعض بأن الرباءة من الكافرين أصل من أصو و 

يضا حيث على حسن التعامل مع الكافرين غري املعادين  أوالعداوة بالقلب، ولكن اإلسالم
 :وهذا القول حيتاج إىل نقاش لألسباب التالية) ٢٨٩.(وبرهم

عم، جيوز يف احلاالت االضطرارية االستثنائية أن يتقي املسلم الكافر املعادي لإلسالم ن .١
يقول . مةايف حاالت ضعف املسلمني اتقاء لشرهم؛ ولكن هذه ليست القاعدة العواملسلمني 

 يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف ال{:  تعاىل
وهنا ينهى اهللا تعاىل املسلم أن يفضل الكافر على )  ٢٩٠(}...شيء إال أن تتقوا منهم تقاة

م هكنا نكشر يف وجوه"يضرب البخاري مثاال هلذه احلالة قول الصحايب و .  املسلم إال مضطرا

                                                        
 .٢١: الروم)  ٢٨٧(
 والقائلني لتفاصيل املناقشة ألدلة القائلني بأن أصل العالقة بني املسلمني وغريهم  العداوة والبغضاء  )  288(

 .٥٠ -٢٥         بأنه السلم انظر صيين، حقيقة  العالقة ص 
    القحطاين، مقتطفات من ٣٧٢-٣٥٢مث ص ١٣٧، ١٣٦، ١٣٢، ٤٠القحطاين، الوالء والرباء ص ) 289(

  الطريقي، ٤٦٤، ٤٢٤؛ ٥٥، ٥٣؛ الطريقي، االستعانة ص ٨٠، ٦٩، ١٧،  ١١ص  . كتاب الوالء        
 ؛ اإلبراهيم، انظر مثال ص ٤؛ الطريقي، التساهل مع  غري املسلمني ص ٣٢، ٢٤والعداء ص الوالء         
 .٧٣-٦٧؛  القاسم ص ١٤٣ -٧١      

 .٢٨: سورة آل عمران)  290(
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م بالتكشري وليس باالبتسامة وحبسن املعاملة".  وقلوبنا تلعنهم وشتان ما بني .  أي كانوا يتقو
م يف الباطن واإلحسان إليهم يف الظاهر والرخصة حسب هذا .  هذا وبني بغضهم وعداو

ويقصر .  من خنشى شره، أي املعادين الذين ال نقدر عليهمالتفسري تقتصر على التعامل مع 
وشتان ما بني هذا التفسري )  ٢٩١.(ابن عباس رضي اهللا عنه التقية هنا على القول دون العمل

م يف الباطن،  للتقية االضطرارية وبني اإلحسان إىل الكافرين قوال وعمال مع بغضهم وعداو
 .يع الكافرينة يف التعامل مع مجموذلك بصفتها قاعدة عا

والسلوك لإلميان املوجود يف القلب، وأن ل ن املبادئ اإلسالمية الراسخة ضرورة مطابقة القو م .٢
فمن احلقائق الفطرية أن القول الصادق الذي ينبع .  الصدق مع اهللا يقتضي الصدق مع البشر

م ال جييز ومن املعلوم عند املسلمني أن اإلسال.  من القلب أكثر تأثريا وقبوال عند املستمع
خرين، إال إذا كان ما يبطنه خريا مما إظهار املسلم عكس أو خالف ما يبطنه يف تعامله مع اآل

 . هضيظهره ملربرات خاصة؛ وحىت الفطرة السليمة ترف
ث اإلسالم املؤمنني على إنكار املنكر ومنه الكفر، ولو برفض مشاركة الكافرين يف حي .٣

م وطقوسهم الدينية، أو بدعو  .م إىل اإلسالم تلميحاحفال
الفرق اإلسالمية، وبرئ من العقيدة املشوهة   إلسالم بريء من عقيدة التقية عند إحدىا .٤

املة اآلخرين يف الظاهر والتعبد باحلقد على غريهم وغشهم يف علليهود اليت جتيز هلم حسن م
 . السر

بغض الكافرين املساملني يس من املعقول أن يأمر اهللا تعاىل عباده املسلمني بالتقرب إليه بل .٥
م سرا وباإلحسان إليهم وبرهم يف  الظاهر؟ وعدوا

ا تعين نوعا من السلوك، أي أنه فعل دلوج"  العداوة"و تأملنا معاجم اللغة ملدلول كلمة ل .٦ نا أ
أو قول أكثر منه نوعا من الرغبة، وختتلف عن البغض الذي يعرب عن الشعور واملوقف 

ر هيف القلب والرب الظا لبغضا اإلمكان افرتاض إمكانية اجلمع بني وبعبارة أخرى، يف.  النفسي
بيد أنه من املستحيل افرتاض اجلمع بني .  يف السلوك أو حدوثه يف الواقع ألسباب اضطرارية

 من جهة، والرب وحسن املعاملة من جهة  لعداوةا:  سلوكني على طريف نقيض يف وقت واحد
ن إ{:ليت  تكون بالقول أو بالفعل، كما يف قوله تعاىلفالعداوة تعين املقاتلة ا)  ٢٩٢.(أخرى

) ٢٩٣(}.وا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرونونيثقفوكم يك

                                                        
 .؛ وانظر مثال تفسري ابن كثري٢٨: سورة آل عمران)  291(
 .ابن منظور، لسان العرب؛ أنيس وآخرون مادة عدا: الانظر مث)  292(
 .٢: رة املمتحنةسو )  293(
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علوم ملومن ا)  ٢٩٤.(اليت وردت يف اآلية اليت تسبقها"  عدوي وعدوكم"فهذه اآلية تصف 
يقول .  رين إال ردا على اعتداء سبق منهمبالضرورة أن اإلسالم ال جييز التجاوز والظلم لآلخ

هر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل لشلشهر احلرام باا{تعاىل 
وهذا يعين أن الكافر قد يكون معاديا لإلسالم أو املسلم بسب )  ٢٩٥(}...ما اعتدى عليكم

 طالب عم الرسول صلى اهللا دينه؛ وقد يكون حمايدا أو حىت ناصرا للمسلم كما كان حال أيب
 .ةعليه وسلم، وحلفاء املسلمني بين خزاع

ما للرباءة بني و  عموما يالحظ أن القرآن الكرمي والسنة نادرا ما يرد فيهما كلمة الرباءة ومشتقا
وتتمثل .   بني شخص ومعتقد أو سلوك شخص آخر-يف معظم الوقت-شخصني، ولكن هي 

 :احلاالت االستثنائية فيما يلي
 )٢٩٦.(إعالن الرباءة من املشركني املعادين واملتصفني خبيانة العهد – ١
 ومن أبيه )٢٩٧(إعالن النيب إبراهيم عليه السالم الرباءة من قومه الكافرين ومما يعبدون   –  ٢

} َ ا تـَبَـنيَّ  َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ لِلَِّه تـَبَـرََّأ ِمْنُه ِإنَّ َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر إِبْـرَاِهيَم ِألَبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَـَلمَّ
 )٢٩٨.(}إِبْـرَاِهيَم َألَوَّاٌه َحِليمٌ 

 )٢٩٩.(إعالن ابليس الرباءة مممن اتبعوه – ٣
م ممن عبدوهماإعالن املعبودين يوم  – ٤  )٣٠٠.(لقيامة براء
 إىل الكفر  أو السلوك الذي يؤدياتذا يتضح مما سبق أن الرباءة تكون من املعتقدو 

أما إذا توافرت عوامل أخرى مثل معاداة غري املسلمني لإلسالم أو املسلمني فإن الرباءة )  ٣٠١.(تكون
كما يتضح أن كفر الطرف اآلخر وحده ال مينع من الصدق يف التعامل معه، وال .  جتب وحترم املوالة

. به فيما ثبت أو ترجح صدقه فيهواإلحسان إليه والثقة   مينع من إنصافه، وال مينع من املعاملة احلسنة
ان مظلوما ومساعدته بدون اتفاقية مسبقة يف احلصول كبل الكفر وحده ال مينع من مناصرة الكافر إذا  

 ما دام ال يرتتب على تلك املساعدة إضرار مبصلحة -وإن كان حقه عند أحد املسلمني-على حقه

                                                        
 .١: سورة املمتحنة)  294(
 .١٩٤: سورة البقرة)  295(
 .٣، ١: التوبة) ٢٩٦(
 .٤: املمتحنة) ٢٩٧(
  .١١٤: التوبة) ٢٩٨(
 .١٦: ؛ احلشر٤٨: األنفال) ٢٩٩(
 .٦٣:  القصص؛١٦٧، ١٦٦: البقرة) ٣٠٠(
 .اإلميان، كراهية: البخاري) ٣٠١(
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اليت حتقق لإلسالم واملسلمني مصلحة فال بد ا التفاقيات الثنائية مأ.  مرجحة لإلسالم أو للمسلمني
ا  )٣٠٢.(فالنصوص القرآنية واحلديثية كثرية يف ضرورة الوفاء بالعهود والعقود. الوفاء 

ذا يتضح مما سبق، ومن خالل ممارسات الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين و 
من كفر الكافرين وال تعين تلقائيا ما   إمنا تكون-ابتداء -أن الرباءة ا من بعده، واملسلمني إىل يومنا هذ

 )٣٠٣:(يلي
فقد أباح اإلسالم زواج املسلم من الكتابية، .  عدم التعامل مع غري املسلمني مطلقا  -  ١

والتعامل مع غري املسلمني فيما فيه مصلحة متبادلة كالبيع والشراء، والشراكة مثل شراكة عثمان بن 
وكذلك من املباحات أكل طعام أهل الكتاب والشرب )  ٣٠٤.( البئر اهللا عنه واليهودي يفضيعفان ر 

م ما مل يرد فيه نص بالتحرمي، ومؤاكلتهم والشرب معهم يف حدود املباح  للمسلمني  من  شرا
م مواالستفادة من علو   الكافرين وحىت املنافقني يف أمور الدنيا، والسكىن يف ديارهم ولبس ثيا

م يف الطب وغريههم واالنتفاع خبرباحوسال  )٣٠٥.(م ومهارا
قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه   أما.  عدم حتية الكافرين بالصيغة املناسبة  -  ٢

فذلك مرهون ."  ال تبدؤوهم بالسالم، وإذا لقيتموهم يف الطريق فاضطروهم إىل أضيق الطريق: "مسلم
م للتأكد من خيانتهم هب للذهاب إلية بين قريظة وأخذ يتأهنبسياقه فقد أمر به عندما علم خبيا

فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سلم على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني .  ولتأديبهم
 .وقد تكون زوجة املسلم كتابية) ٣٠٧(كما أنه من املشروع السالم على أهل البيت ) ٣٠٦. (واليهود

ا مما ملسلمني للكافرين للح ااالمتناع عن دفع نقود  -  ٣ صول على املنتجات اليت يصنعو
م يف الظروف العاد  .ة اليت ال إسراف فيهايحيتاجه املسلمون حليا

 االمتناع عن دفع نقود املسلمني وعرق جبينهم للحصول على اخلدمات اليت يقدمها غري -  ٤
 .املسلمني ما دامت هناك حاجة حقيقية إليها

 الكافرين للحصول على األسلحة للدفاع عن فع نقود املسلمني إىل داالمتناع عن  -  ٥
م  .أنفسهم ودينهم وأعراضهم وممتلكا

                                                        
 .٣٤: ؛ اإلسراء١٥٢: ؛ األنعام١: املائدة: مثل ) ٣٠٢(
 . لآلراء املختلفة حول التعامل مع غري املسلمني٣٨٧-١٦٥ظر الطريقي، اإلستعانة ص نا)  ٣٠٣(
 .٧٧٦ابن القيم، أحكام ص )  ٣٠٤(
 .٩٢-٩٠؛ أيوب ص ٤٠٠-٢٧٧؛ ابن القيم، أحكام ص ١١٦-١١٤: ٤ابن تيمية، فتاوى ج)  ٣٠٥(

: ٢؛ ابن القيم، زاد ج٤٢-٤١: ١١االستئذان، التسليم يف جملس؛ العسقالين ج: السالم؛ البخاري: مسلم)  (306
 .٦٩-٦٦: ٨؛ الشوكاين ج٤٢٦-٤٢٤

 االستئذان واآلداب، : ؛ الرتمذي٦١: النور ) ٣٠٧(
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م الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما .   عدم االستعانة بغري املسلمني مطلقا-  ٦ فقد استعان 
ستعانة بأحد اال بدر ةوأما عن رفض الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف غزو .  سبق بيانه يف الفصل األول

ن، فذلك ألنه كان رجال واحدا فما عسى أن يفعل إال أن خيذل عن  املسلمني كما قال النيب الكافري
وهذه فرصة ال تتوفر دائما، وألن )  ٣٠٨.(صلى اهللا عليه وسلم لنعيم ابن مسعود عندما عرض املساعدة

اء وقد أجاز علم.  مساعدته  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أحرص على إسالم ذلك الكافر منه على
 )٣٠٩.(ة وأمن اخليانةر من خمتلف املذاهب الفقهية االستعانة بغري املسلم يف احلرب عند الضرو 

وجيوز يف احلاالت االستثنائية للمسلم الضعيف معاملة املعادي لإلسالم القوي بلطف اتقاء 
ادر  القوة املادية صواملعيار يف الضعف والقوة ليس اجلسم فحسب ولكن النفوذ وم)  ٣١٠.(لشره

وما ينطبق على املسلم الفرد .  القوة االقتصادية أو العسكرية  وغريها:  سوسة باختالف أنواعهااحمل
 .ينطبق على اجلماعة اإلسالمية

ا أيها الذين ي{:  فاإلسالم يأمر بالعدل واإلنصاف إذ يقو تعاىل.  غمط الكافر حقه  -  ٧
لى أن ال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب  جيرمنكم شنئان قوم عالآمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط و 

وهذا حق من حقوقه، خيتلف عن اإلحسان إىل )  ٣١١.(}للتقوى واتقوا اهللا، إن اهللا خبري مبا تعملون
بل إن اإلسالم يدعو إىل الرأفة باملقاتلني الذين .  الكافرين الذي متليه ظروف الدعوة وتأليف القلوب

 )٣١٢.( صفات املؤمنني إطعام األسرىحسان إليهم، إذ جعل منيستسلمون وحيث على اإل
عدم التعاقد مع الكافر للعمل يف مؤسسته بأجر حمدد بالساعات أو باإلجناز، ولكن   -  ٨

وإذا عمل . ليس يف عمل مهانة كخادم يف املنزل، أو طبيعة العمل حمرمة مثل بيع اخلمر والتعامل بالرىب
ويروي ابن القيم أن .   حقوقه كاملة وبأمانة ينصح يف العمل ويؤديأناملسلم عند غري املسلم فعليه 

عن نفسه من يهودي يستقي لكل دلو بتمرة، وأكل النيب صلى اهللا "عليا رضي اهللا تعاىل عنه قد آجر 
بل، ذهب العلماء إىل جواز الوقف على ذوي قرابة منهم الكافرون، دون ."  عليه وسلم من ذلك التمر

 )٣١٣. ( هلا كان يهوديا صفية أم املؤمنني ألختوأوص. أن خيصهم
أن ال يعمل املسلم يف حكومة األكثرية الكافرة ما دامت الوظيفة ال تقتضي بالضرورة   -  ٩

وقد يتوهم بعض املسلمني من األقليات اليت تعيش يف بالد أغلبيتها من غري املسلمني .  ارتكاب حمرم
ذ برأي األغلبية اليت قد ختالف س التشريعية اليت تأخالأنه ال جيوز مثال ترشيح نفسه عضوا يف ا

                                                        
 . لقصة نعيم١٣٨-١٣٧: ٣اجلهاد، كراهة اإلستعانة؛ ابن هشام ج: مسلم)  ٣٠٨(
 .٣٢٨-٣١٦بن سبيل ص )  309(
 .٢٨: آل عمران)  ٣١٠(
 . ٨: املائدة) ٣١١(
 .٨: ؛ األعراف٨: انظر مثال اإلنسان)  ٣١٢(

 .٣٠٥-٢٩٩، ٢٧٧-٢٧٠ابن القيم، أحكام ص )  (313
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واألصل أن يربهن املسلم على أنه عضو نافع يف جمتمعه بصرف النظر عن ديانة .  التشريعات اإلسالمية
األغلبية ويثبت أن دينه اإلسالم حيث على التعاون يف حتقيق العدل واخلري العام بتأييد ما هو خري ويف 

الس حىت يتمكنوا من املسلمني االشرتاك يف مثل هذه اوالواقع يفرض على .  تهضمقاومة الشر مبعار 
م وتعريفهم مبصاحلهم فالفرصة يف رعاية مصاحلهم داخل هذه .  إمساع اجلهات ذات النفوذ أصوا

الس أفضل بكثري من خارجها م املسلمني .  ا فقد تكون األغلبية حمايدة بالنسبة لبعض القضايا اليت 
الس التشريعية من إقناعها واالنتصار بذلك على األقلية املتحيزةن لألقلية املسلمة يف كفيم  .ا

وقد يسهم املسلم الواحد يف إقناع األغلبية ببعض التشريعات اليت تطابق التعاليم اإلسالمية أو 
اسة واقعية ر ولو قمنا بد.  ال ختالفها، ليس بصفتها إسالمية ولكن بصفتها أكثر فعالية وأكثر صالحا

الس التشريعية العلمانية واليت ختالف التعاليم لوجدنا أن  نسبة األنظمة واللوائح اليت تصدرها ا
 .اإلسالمية ال متثل إال نسبة حمدودة يف الغالب

أن جيعل املسلم لغري املسلم نوعا من الوصاية مثل الثقة يف معلوماته وخرباته يف األمور   -  ١٠
فاملسلم قد يتلقى املعرفة .  لى اهللا عليه وسلم قدوة حسنةة ولنا يف رسول اهللا صمالدنيوية فليست حمر 

ما دام ذلك حيقق مصلحة ...  الدنيوية عن غري املسلم أو يعمل لديه أو يتخذه طبيبا أو مستشارا
ن و ولكن ال جيوز الوالء العام للكافرين ألن الوالء العام يدخل فيه شؤ .  سلمونمتبادلة حيتاج إليها امل
ره تعاىل هذا الوالء يف اهللا سبحانه وتعاىل ويف رسوله واملؤمنني الذين يقيمون الدنيا واآلخرة وحلص

منا وليكم اهللا ورسوله إ{:  الصالة ويؤدون الزكاة ويكثرون من الصالة النافلة، وذلك يف قوله عز وجل
م وله صلى اهللا عليه وسلقول)  ٣١٤(}.والذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

 )٣١٥."(ليسوا بأوليائي، إمنا ويل اهللا وصاحل املؤمنني، ولكن هلم رحم أبلها ببالهلا... إن آل أيب فالن"
 
 
 

 :عالقة بين الوالء والبراءال
فاألمر ليس إما والء أو براء، .  ا سبق ميكن القول بأن انعدام الوالء ال يعين بالضرورة الرباءمم

هذا فحسب ولكن الوالء قد يكون حممودا وقد يكون وليس .   حيادية بينهماةولكن هناك حال
 .     فالوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني حممود، والوالء للشيطان وحلزبه مذموم. اء كذلكرب مذموما، وال

                                                        
 .٥٥: املائدة) ٣١٤(
 .األدب، تبل الرحم: البخاري) ٣١٥(
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ومن جهة أخرى فإن الرباء من الشيطان وأعوانه حممود، وأما الرباء من اهللا ورسوله واملؤمنني 
دون ملسلمني ميكن منحهم شيئا من الوصاية يف األمر الدينية وحمبتهم أما احملايدون واملسانو .  فمذموم

 :ولعل الرسم التايل يوضح هذه املسألة) ٣١٦.(يف حدود ضيقة
: ------:------=====::------:------: 

لرباءة من ا
 اهللا وحزبه

الء و 
للشيطان 

 وحزبه

وقف م
 حمايد

الء هللا و 
 وحلزبه

لرباءة من ا
شيطان لا

 وحزبه
 
 أخرى ميكن للمخلوق املكلف أن يكون حمايدا، أي ال يؤمن باإلسالم ولكن ال يعاديه بعبارةو 

بل قد يكون متعاطفا مع معتنقي اإلسالم، وموقفهم هو موقف .  وال يعني من يعاديه يف عدائهم له
. اءة من كفره واجبةفال يستوجب الرباءة منه شخصيا وإن كانت الرب .  لكم دينكم ويل ديين:  من يقول

د يكون املخلوق املكلف مذبذبا خيلط بني شيء من الوالء هللا وحزبه وشيئا من الوالء للشيطان وق
ومن كان هذا مبدؤه فتجب الرباءة منه كما جتب الرباءة ممن كان  معاديا .  وحزبه، أي تارة وتارة
 .لإلسالم وللمسلمني

فهي أيضا .  لبغضه يقال عن الكراهية وانما قيل عن اختالف درجات احملبة والصلة فإو 
درجات متفاوتة، منها الكراهية اليت تقتصر على إنكار الشيء، ومنها الغضب عليه مؤقتا، ومنها احلقد 

ولكن درجة الكراهية .  رف آخرطالذي يأخذ صفة الدميومة، وكل هذا قد يكون من طرف واحد جتاه 
املقاتلة بالسالح وإزهاق تحكمة، وقد تتطور إىل سقد تكون متبادلة بني الطرفني فتكون عداوة م

 .النفس
:====::       -----:-----:-----:-----:-----:          

 حيـاد     كراهية     غضب     حقد       عداوة       مقاتلة           
ولعل .  درجات الكراهية كلها حتت الرباء، سواء أكانت براءة من شخص أو من عملهجتندر و 

فاملالحظ أن استعماالت الرباءة .  ثر شدة من الوالء فقط للشيء نفسهرباءة من ضد الشيء أكال
وردت يف بعض اآليات مقرونة بالقطيعة الكاملة فإما قتل أو إسالم أو إسالم أو مقاتلة أو دفع جزية،  

ية الرابعة من سورة آلوقد ترد مقرونة بالعداوة والبغضاء كما يف ا.  كما يف اآليات األوىل يف سورة التوبة
 )٣١٧.(ملمتحنةا

من األشياء الفطرية أو البدهية أن اإلنسان عندما يبالغ يف حب إنسان يقاطع من ال حيبه و 
 . أما إذا كان احلب معتدال فال يستوجب ذلك. هذا اإلنسان

                                                        
 .يف الفصل الثاين" درجات احملبة"و" الرابطة اإلسالمية والروابط األخرى "انظر) ٣١٦(
 .انظر املخرج من هذه التساؤالت يف الفصل األول من البحث)  ٣١٧(



لعالقة ا-   ١٦/ ٠٦/ ١٧ م/ص  ٠٧: ٠٦                                                                    
74 - 

 :مواالة المحرمةال
... ودة والنصرةمل ا-بالضرورة-ال تتضمن "  الوالء"قد تبني لنا أن املدلول األساس لكلمة ل

وصاية على اآلخر، وأن هذه و  تقتصر على أن يكون ألحد الطرفني أو لكليهما نوع من سلطة وإمنا
وقد تكون هذه السلطة برغبة من .  السلطة أو الوصاية قد تنتج بسبب ظروف خارجة عن الطرفني

هي عنها فإن احلديث نوعندما يتم التحدث عن املواالة امل.  أحد الطرفني أو برغبة من الطرفني معا
كون عن النوع األخري حيث تتم املواالة برغبة من الطرفني واختيارمها أو برغبة من أحد الطرف سي

 .الذي يطلب وصاية غريه عليه
 .  احلقد والبغضاء والعداوة-بالضرورة-ال تتضمن " الرباء"وكذلك تبني معنا أن مدلول كلمة 

ري املسلمني أو تأمر بالرباءة  أولياء من غذعن اختاى ذا عندما نتأمل يف النصوص اليت تنههل
منهم، فإنه ينبغي أن ال تغيب هذه احلقائق عن أذهاننا، إضافة إىل القاعدة العامة اليت مت استعراضها 

 .يف الفصل األول
: ن املتأمل يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وممارسات خيار املسلمني عرب العصورإ

 :مهم، خيرج مبا يلياعلمائهم وحك
على  فالوالية العامة ستؤثر. عليه) وصاية(ال جيوز للمسلم أن جيعل للكافر والية عامة  - الو أ

وهذا ال يستوجب عداوة الكافر كما تبني معنا يف .  أمور الدنيا والدين، والكافر ليس مؤهال لذلك
) التقوى(ف  مبدأ أن الرجاء واخلو ن وهذا الوالء احملظور طبيعي ألنه ينطلق م.  الفصل األول والثاين

جيب أن يكون خالصا هللا وحده، ومن مبدأ أن الوالء العام للمؤمن هو هللا وحلزبه فقط، أي أن ال 
يتخذ املؤمن أحدا من الكافرين سيدا ووصيا عاما، أو يسلم له قيـاده برغبة منه وطواعية يف أمور الدنيا 

لدنيوية حىت السرية منها فيمكن ذلك  أما يف األمور ا.  خرةآلويف ماَلُه تأثري سليب حتمي على أمور ا
 )٣١٨.(هللا عليه وسلماكما فعل الرسول صلى 

ا أيها الذين آمنوا ي{:  حترمي اختاذ من يعادون اإلسالم وأهله أولياء، وذلك لقوله تعاىل  -  انياث
حلق خيرجون الرسول  اال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من

وهذه اآلية مقيدة بالعداوة كما هو واضح من سياق اآلية )  ٣١٩.(}...ياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم وإ
اية اآلية السادسة قصود بالوالء احملظور أكثر يف اآليات  اليت ملويتضح ا.  ابتداء من اآلية  األوىل إىل 

مودة واهللا قدير واهللا  الذين عاديتم منهم بنيسى اهللا أن جيعل بينكم و ع{:  تليها حيث يقول تعاىل
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم .  غفور رحيم

                                                        
 .٦٤: ٤نصار، هجرة النيب؛ ابن هشام جفضائل األ:  البخاري:انظر مثال) ٣١٨(
 .  إىل آخر اآلية السادسة١: املمتحنة)  ٣١٩(
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إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من .  وتقسطوا إليهم، إن اهللا حيب املقسطني
 )٣٢٠.(} هم الظاملونوهم ومن يتوهلم فأولئكلدياركم وظاهروا على إخراجكم أن تو 

ا أيها الذين آمنوا ال ي{:  ال جيوز اختاذ الكافرين الذين يهزؤون باإلسالم أولياء لقوله تعاىلو 
تتخذوا اليهود والنصارى  أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم، إن اهللا ال يهدي 

ة واألربعني من السورة وينتهي باآلية  يبدأ من اآلية الواحدةوسياق هذه اآلي)  ٣٢١.(}القوم  الظاملني
ا أيها الذين  آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا ي{:  السابعة واخلمسني حيث يقول تعاىل

 )٣٢٢.(}من الذين أوتوا الكتاب من  قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني
ا يف حالة املعادين لإلسالم ي يف أمور الدنالكافرين أولياء حىتذ  ذا يتضح أنه حيرم اختاو 

وتؤكد هذا املعىن أيضا اآلية الثامنة عشرة بعد املائة إىل اآلية  العشرين بعد املائة من سورة آل .  وأهله
عون بوكذلك تؤكدها اآلية الرابعة واألر .   التاسعة والثمانون والتسعون من سورة النساء:  عمران، واآليتان

م لإلسالم وأهله غري بعد املائة من سور  ة النساء، يف سياق احلديث عن املنافقني والسيما عداو
أما غري املعادين من الكفار فلهم حقوقهم اليت تنص عليها النصوص القرآنية واألحاديث .  جمهولة

 .الكثرية الواردة يف حقهم واستنباطات الفقهاء منها
فضيل وعلى حساب اإلسالم والدعوة  إليه ن أولياء على سبيل التيحيظر اختاذ الكافر   -  الثاث

ا أيها الذين آمنوا ال ي{:  وقد ورد هذا املعىن يف قوله تعاىل.  والدفاع عنه أو على حساب املؤمنني
. تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون

كم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها باؤكم وأبناؤكم وإخوانآقل إن كان 
ا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت يأيت اهللا  بأمره واهللا ال  ومساكن  ترضو

 )٣٢٣.(}يهدي القوم الفاسقني
 املؤمنني كافرين أولياء من دونال يتخذ املؤمنون ال{:  يستند هذا احلظر أيضا إىل قوله تعاىلو 

ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا 
 )٣٢٤.(}املصري

                                                        
 .٩-٧املمتحنة )  ٣٢٠(
 .٥١: املائدة)  ٣٢١(
 . إىل هذه اآلية٤١؛ وانظر من اآلية ٥٧: املائدة)  ٣٢٢(
 .٢٤-٢٣: التوبة)  ٣٢٣(
 .٢٨: آل عمران)  ٣٢٤(
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قد سبق التوضيح بأن عدم مواالة املسلم للكافر ال يقتضي الرباءة منه فقد تكون احلالة و 
وقد جتتمع حالة عدم .  منيايد أو املساند للمسلحيادية، أي ال والء وال براء، يف حالة الكافر احمل

 .الوالء مع الرباءة أيضا، يف حالة الكافر املعادي لإلسالم أو املسلمني
وينطلق هذا احلظر من كون رابطة العقيدة اإلسالمية جيب أن تكون هلا األولية يف األمهية 

أن ال يرتتب  مجيع األحوال ينبغي يفولكن . واحلقوق مث تتلوها الروابط األخرى وحقوقها حسب أمهيتها
 )٣٢٥.(عليها ظلم لغري املسلم، وذلك ألن اإلسالم ال جييز الظلم يف مجيع األحوال

يف مجيع احلاالت ال يتخذ املسلم غري املسلم خليال، أي صديقا محيما وذلك لقوله   -  ابعار 
"صلى اهللا عليه وسلم وهذا طبيعي فإذا  )  ٣٢٦(."الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل: 

ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تربأ من خلته ألي أحـد مبا يف ذلك أيب بكر الصديق ألنه خليل هللا كا
 .، فمن باب أوىل أن ال يتخذ املسلم غري املسلم خليال)٣٢٧(سبحانه وتعاىل

ه ليعلى وجه العموم فإن املواالة قد تكون متبادلة طواعية واختيارا من جانب املوصى عو 
افر طواعية من كولكن املسلم قد تكون له والية على ال.  اذ بعض الكافرين أولياءواملنهي عنه هو اخت

يف حالة املالك املسلم وحالة (أو تكون له والية قهرية على الكافر )  الزوجة الكتابية مثال(الكافر 
 ).اململوك واجلارية الكافرة

فينسخه قول الرسول صلى ) ٣٢٨( إىل ديار املسلمني ةوبالنسبة لألمر مبفارقة املشركني أو اهلجر 
"اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة ويقول ابن )  ٣٢٩."(فإذا استنفرمت فانفروا.  ال هجرة ولكن جهاد ونية: 
بأن حكم اإلقامة يف بالد غري املسلمني )٣٣١(ويقول بعض العلماء)  ٣٣٠(تيمية جبواز السكىن يف ديارهم

 :ينقسم إىل ثالثة أصناف
على دينه، مثال بسبب االجنراف يف مزالق احلياة الدنيوية  على من خيشى الفتنة رةحمظو   -  ١

 .أو غريها
 . مأذون به ملن ال خيشى الفتنة وحتقق له هذه اإلقامة مصلحة مشروعة- ٢
ذا الواجب - ٣  .واجبة على القادرين على الدعوة إىل اإلسالم وتعليمه بشرط أن يقوموا 

                                                        
 . الظلمالرب والصلة، حترمي: مسلم: مثال ) ٣٢٥(
 .٢٧٤: ١النووي ج)  ٣٢٦(
 .فضائل الصحابة، لو كنت متخذا خليال: البخاري)  ٣٢٧(
 .٣٦٥: ٤أمحد ج)  ٣٢٨(
 .هاد، ال هجرة بعد الفتحجلا: البخاري)  ٣٢٩(
 .١١٥-١١٣: ٤ابن تيمية، فتاوى ج ) ٣٣٠(
نور على " مع برنامج  الفوزان جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية والنص له يف حديثحلمنهم الشيخ صا ) ٣٣١(

 ".الدرب
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 إىل حيث -يف حدود املمكن- فاهلجرة واجبـة انية ممارسة العباداتمكأما يف حالة عدم إ    
ميكن للمسلم ممارسة عباداته، وليس شرطا أن تكون اهلجرة إىل دولة إسالمية فقد يتعذر هذا يف هذا 

 )٣٣٢.(هلذا جتوز اهلجرة إىل دولة غري مسلمة، تفتح باب اهلجرة إليها وتسمح حبرية العبادة. العصر
فيقول ابن "  ط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيمااء الصر اقتض"تيمية يف كتابه ن ما أورده ابو 

قد يكون مندرجا :  ملا كان الكالم يف املسألة اخلاصة: "تيمية يف معرض حديثه عن منهجه يف الكتاب
يف قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع على األمر مبخالفة الكفار، 

تهم يف اجلمهوالن لة، سواء كان ذلك عاما يف مجيع األنواع املخالفة، أو خاصا ببعضها، ي عن مشا
 )٣٣٣."(وسواء كان أمر إجياب أو أمر استحباب

ما يدل على أن خمالفتهم مشروعة يف "يضيف واصفا حمتويات كتابه بأنه يقتصر على ذكر و 
ه فليس هو الغرض  ومتييز الواجب عن غري ا،وأما متييز داللة الوجوب أو الواجب عن غريه...  اجلملة

 )٣٣٤."(هنا
هلذا فإن النصوص اليت وردت يف كتابه املذكور ال ينبغي فهمها كلها بدرجة واحدة من و 

الوجوب، فضال عن كون طريقة استدالل ابن تيمية بتلك النصوص تدور يف فلك رأيه الذي مييل يف 
ذه النقطة يف الفصل األول وقد متت مناقشة ه.  ربحلالغالب من كتاباته إىل أن األصل يف اإلسالم ا

 .من هذا البحث
وعلى وجه العموم ينبغي أن ال يقرأ اإلنسان كتابات ابن تيمية جمزأة، فقد يفهم القارئ شيئا 

فقد )  ٣٣٥.(جزء ويقرأ يف جزء آخر ما خيالفه، وال يتضح رأي ابن تيمية إال باملوازنة بني القولني  من
م واستعمال سالحهم واستعمال ه التشبه بالكافرين أنر يفهم قارئ من حتذي ه مينع من لبس ثيا

ا ألنفسهم ولغريهم ما مل يكن .  مساكنهم ومزارعهم وما كتبوه يف جماالت املعرفة املختلفة اليت يكتبو
وهذا خبالف ما يراه ابن تيمية فهو جييز ذلك وجييز فوق ذلك ائتمان وقبول خربهم .  يف جمال الدين

 )٣٣٦.(ا ومنها استطباب املسلم بالكافرفيما يعلمون من أمور الدني
الحظ عدم جواز االستعانة بالكافرين أو التعاون معهم فيما ال حيقق مصلحة حمققة أكرب ي

وأما عند الضرورة فقد يصبح مثل هذا التعاون مرجحا، ومثاله حالة . من اخلطر احملتمل من هذا التعاون
ورة الدفاع عن النفس يف حالة اخلطر وذلك ألن ضر .  ك داهمشرت الدفاع عن النفس ضد عدو م

                                                        
ضع الدويل الراهن و لقد كانت هجرة املسلمني إىل احلبشة وهي بالد نصارى؛ وانظر الطريقي ملالحظاته على ال)  ٣٣٢(

 .١٨٥ -١٨١ص 
 .١٣ وانظر أيضا ص ١٢ابن تيمية، اقتضاء ص )  ٣٣٣(
 .١٧ابن تيمية، اقتضاء ص )  ٣٣٤(

 .١٦٩-١٤١مثال، ابن تيمية، اقتضاء ص )  (335
 .١١٥-١١٣: ٤ابن تيمية، فتاوى ج ) ٣٣٦(
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الداهم، وخشية غلبة  العدو مل متنع الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عرض ثلث مثار املدينة على 
وقبيلة غطفان كانت فرقة من جيش األعداء املهاجم، .  غطفان على أن يرجعوا عن مهامجة املسلمني

 )٣٣٧.( معلنةبأي بينها وبني املسلمني حر 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن هذا العرض عقب استشارته ألصحاب هذه قد تراجع و 

الثمار، قبل إبرام االتفاقية حيث أكد أصحاب الثمار تفضيلهم املوت دون اإلسالم عن التنازل 
 .للكافرين الذين مل يكونوا ليطمعوا يف مثارهم قبل أن يعزهم اهللا باإلسالم

 عمليا، ألن القتال يف ذلك الوقت ال حيتاج إىل  طرحوه مقبوال ومعقوالذيكان البديل الو 
 جمموعة من  املسلمني ال يعرفون استعمال األسلحة -اليوم-فلو قالت .  إعداد كبري، خبالف اليوم

مني أو التعاون معهم فإن هذا البديل ال لاملعقدة حنن نتصدى للعدو وال داعي لالستعانة بغري املس
 . ل عليه عملياويميكن التع

احلقيقة نفسها تفرض على املسلمني ضرورة  العمل على اكتساب ما يستطيعون من وهذه 
م متكينهم وحثهم على ذلك حتت ضوابط  م، وعلى جممعا مهارة الدفاع عن أنفسهم ودينهم وأوطا

 فتكا عوذلك ألن أسلحة اليوم أيسر استعماال، وأسر .  واضحة حتد من خطر سوء استخدام السالح
د يتساهل بعض الناس يف استخدام هذه األسلحة الفتاكة أو يستعجل يف فق.  وأكثر ضحايا

تمعداستخدامها مما ينتج عنه   .يد أمن الفرد وا
 
 

 فصل الرابعال
 ايا مختلفةقض

يتم يف هذا الفصل مناقشة بعض القضايا ذات العالقة، مثل حكم األسرى يف اإلسالم، س
 ...، السكىن يف بالد غري املسلمني،  أعداء بصورة تلقائيةنياعتبار غري املسلم

 :ير األسرى في اإلسالممص
لقد كان االسرتقاق هو :  قد يتساءل اإلنسان ملاذا أقر اإلسالم اسرتقاق األسرى؟ فيقال لهو 

املعاملة السائدة لألسرى يف العرف الدويل عندما جاء اإلسالم، وبقي هذا العرف سائدا ردحا من 
قاق األسرى معاملة باملثل حىت ال يكون موقف املسلمني أمام األعداء من فأجاز اإلسالم اسرت .  نمالز 

ومما يؤكد ذلك أنه كان للرق مصادر كثرية مشروعة يف ذلك العهد ولكن اإلسالم .  غري املسلمني ضعيفا

                                                        
 .٢٧٣: ٣؛ ابن القيم، زاد ج١٣٤-١٣٣: ٣ابن هشام ج)  ٣٣٧(
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  يوجبالي أنه  أليس واجباو وجعل هذا املصدر املشروع جائزا )  ٣٣٨. (الوحيد  مل جيز إال هذا املصدر
ألسرى أرقاء، ولكن جيعل من صالحية إمام املسلمني أو احلكومة اإلسالمية االختيار بني اختاذهم اختاذ ا

 )٣٣٩.(أرقاء، أو إطالق سراحهم مبقابل، أو إطالق سراحهم بدون مقابل
ساسي يف ، واملعيار األ)احلياة الدنيا(األصل يف اإلسالم املساواة بني الناس، يف فرتة االمتحان ف

وهلذا حث )  ٣٤٠.(تقوى، والتقوى شيء ال ميكن للبشر أو املخلوقات حتديده بصفة جازمةالتفريق هو ال
م م إخوة ملن ميلكو وهلذا فاإلسالم ال يعرتف )  ٣٤١.(اإلسالم على حسن معاملة األرقاء ووصفهم بأ

يف العالقة ن بني القاعدة العامة ز بالرق ظاهرة طبيعية ولكن حالة استثنائية، ينبغي التعامل معها حبكمة توا
 .بني بين البشر، وبني الواقع املوجود أثناء فرتة نزول الوحي بالتعاليم اإلسالمية

انطالقا من مبدأ املساواة بني الناس واعتبار الرق ظاهرة غري طبيعية، وضع اإلسالم التشريعات و 
 عِمل اإلسالم لقد.  ر الوحيد املشروعدالالزمة إلزالة الرق بشكل مستمر وبشكل دائم إذا انقطع املص

ومن هذه الوسائل جعل العتق اخليار األول يف .  على حترير الرقيق والقضاء على الرق بوسائل عديدة
اعدة الرقيق الذي يريد شراء حريته حىت من بيت مال املسلمني، وحث على سالكفارات، وحث على م

 تلد لسيدها مولودا الزما بعد عل حترير اجلارية اليتجالعتق كواحدة من األعمال اليت هلا أجر عظيم، و 
ومما هو جدير باملالحظة أن العتق يف حالة الكفارات ليس هو البديل الوحيد، وإمنا )  ٣٤٢.(وفاة سيدها

وذلك ألن الرق ليس ظاهرة دائمة وليس )  ٣٤٣(،…فيه ختيري بني عتق رقبة، أو إطعام مساكني، أو صيام
 .يعتقه كفارة رقيقاال جيد من جتب عليه ال له أن يدوم؛ فقد يأيت يوم

وأما كون األسري ال يعتق مبجرد إسالمه فألنه قد أصبح حقا مملوكا ملسلم استحقه مكافأة 
ملشاركته يف اجلهاد أو ألنه اشرتاه بنقوده من شخص آخر، وللملكية حقوقها اليت ال ينبغي التعدي 

 فك أسر زوج ابنته زينب رضي ه وسلم من املسلمني يفيوهلذا كان استئذان الرسول صلى اهللا عل.  عليها
 )٣٤٤.(اهللا عنهما ويف إطالق سراح األسرى يف غزوة حنني

م إمنا يعودون  وبعبارة أخرى، فإن املسلمني إذا التزموا مببادئ األمم املتحدة يف هذه املسألة فإ
 .إىل املوقف األصلي لإلسالم يف مسألة الرق

                                                        
 .٨٩: ٣٢ جىابن تيمية، جمموع فتاو )  (338

 .٦٦-٦٥: ٥؛ ابن القيم، زاد ج٣٨٢، ٣٨٠: ٣١؛ ابن تيمية، جمموع ج٤: سورة حممد) 339 (
 .١٣: احلجرات)  (340
 .٣٥-٣٣حممد قطب، شبهات ص )  (341
 .٣٨-٣٦؛ حممد قطب، شبهات ص ٢٩٦-٢٩٥: ٤،ج٤٧٠-٤٦٨: ٢؛ البيانوين وخاطر  ج٣٣: نورال)  (342
ادلة٨٩: املائدة: مثال)  (343  .٤-٣: ؛ ا
 .؛٣٠٧-٣٠٤: ٧؛ الشوكاين، ج٤٧٦-٤٧٥: ٣ابن القيم، زاد ج)  (344
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ذا القول ألنه يتفقموينبغي أن ال يقول املسل إعالن حقوق " مع القوانني الدولية اليوم ومع  
ولكنه يقول بذلك ألن هذا القول يستمد قوته من الكتاب . فهذا تفريط يف حق التشريع الرباين"  اإلنسان

 .والسنة أوال وآخرَا
خطأ يف لال يقول املسلم أيضا بأن هذا القول مرفوض ألنه يشبه القوانني الوضعية املعرضة لو 

 ما مؤهلة ا القول فيه إفراط وجناية على اإلسالم ألن اجتهادات البشر مل تكن يومفهذا)  ٣٤٥.(األصل
وسواء أكان احلكم عليها .  ألن تكون معيارا ُحيكم به على التشريعات الربانية، حىت املستنبطة منها

رية ه مع االجتهادات البشوالرفض ملا هو مستنبط من الكتاب والسنة لتشا.  باملوافقة أو باملخالفة
علمه آية "  الشيطان"الصرفة خيالف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أليب هريرة عندما أخربه بأن 

لقد صدقك وهو  : "فقد كان تعليق الرسول صلى اهللا عليه وسلم.  الكرسي باعتبارها حرزا من الشيطان
 .مرفوض ومل يقل له ما دام الشيطان هو الذي علمك فهو) ٣٤٦".(كذوب

 أن يقتدي املسلم برسول رب العاملني فيدعو غري املسلمني إىل اهلداية ويدعو ذا فإن األوىلهل
أما إذا اختاروا موقف احملارب لإلسالم .  هلم باهلداية، حىت يف حالة عدم االستجابة للدعوة إىل اإلسالم

ه ويف حدود ملناسبة للمقام ولقدرتاواملسلمني فعلى املسلم أن يدفع عن اإلسالم ويعاقب املعتدين بالسبل 
 هو أن يسأل اهللا كف شر املعتدين منهم عن -از إذا كان عاج-وأقل ما يفعله املسلم .  ما أمر اهللا به

 أن -إذا مل يكن هلم نصيب يف اهلداية يف علم اهللا-اإلسالم واملسلمني بأن يهديهم إىل احلق، أو 
 .يأخذهم أخذ عزيز مقتدر

هل مجيع الكافرين أعداء هللا وللمسلمني :  مها هذا املوضوع مسألتان وينبثق عن احلديث يف
 بصورة تلقائية؟ وهل من املشروع لعنهم مجيعا دون متييز؟

 :اوة الكافرين ولعنهمعد
ا مل أجد آية نع    ا مع سياقا د مراجعة مجيع اآليات اليت وردت فيها صفة العدو ومشتقا

رد كفرههللاواحدة صرحية يف أن الكافر هو عدو   )٣٤٧: ( ما وجدته فيما يليوينحصر.  
 )٣٤٨.(ن الشيطان أو إبليس عدو لإلنسان عموما أ- ١
 )٣٤٩.(ن الكافر الذي حيارب اإلسالم عدو هللا ولرسوله وللمؤمنني أ- ٢

                                                        
من القوانني الوضعية وذلك ألن كثريا ". اخلاطئة بالضرورة"للخطأ وليست " املعرضة"القوانني الوضعية : أقول) ٣٤٥(

 كثريا من مواد نمتسقة مع الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها وقد قرر مؤمتر حول التشريعات يف الدول املختلفة إىل أ
 .التشريع يف الدول األوربية مشتقة من التشريعات اإلسالمية

 .البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل)  (346
 . جذرها مائة وست مرات يف القرآن الكرميعند مستوى" عدو"ردت كلمة و  ) ٣٤٧(
 .٢٢: ؛ األعراف١٤٢: ؛ األنعام٢٠٨: البقرة: ثالم ) ٣٤٨(
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قد و ) ٣٥٠.(مبراجعة أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يصل الباحث إىل النتيجة نفسها   و 
 )٣٥١.( ورسوله عدوا هللاكذب متعمدا على اهللاي منيضاف إىل ذلك اعتبار 

يسند هذه املالحظة أن سورة الفاحتة على اختصارها فّرقت بني نوعني ممن حادوا عن الصراط و 
 )     ٣٥٢.(املغضوب عليهم، والضالني: املستقيم

مما سبق إيراده ميكن االستنتاج بأن من الكافرين من يستحق غضب اهللا ومنهم من ال يستحق و 
م إمك ذل م كفروا فقد علم اهللا أ م أو أن الرسالة ال تبلغهم بالطريقة امللزمة أو أ ا سيهتدون قبل مو

 .جهال وليس استكبارا ومل حياربوا اإلسالم أو يؤذوا أحدا إلسالمه
ذا يثبت لنا  فهو قد يكون .  أن الكافر ال يصبح عدوا هللا ولرسوله وللمؤمنني بصورة تلقائيةبو

؛ وقد يكون معاديا فيكون من "الضالني" من -مع ذلك-  ساعدا للمسلمني ويكون ممساملا أو
 .أي عدوا هللا ولرسوله وللمؤمنني" املغضوب عليهم"

رد كفره ولكن زيادة يف .  وهذه احلقيقة جتيب تلقائيا على التساؤل حول مشروعية لعن الكافر 
من خملوقاته سنجد أن لعن اهللا فيها خملوقا   اإليضاح يضاف بأنه عند استعراض اآليات القرآنية اليت

 )٣٥٣:(امللعونني هم
 )٣٥٤.(الشيطان - ١
 )٣٥٥.(الكافر استكبارا، احملارب هللا ولرسوله علنا أو سرا - ٢
 )٣٥٦.(من يظلم شخصا آخر - ٣
 )٣٥٧.(من اتضح مصريهم يوم القيامة، حني ال جمال للتوبة وقد ُقضي األمر - ٤
ًيا عن لعن و  ألقوام احملددين من غري املسلمني يف قوله كافرين احملددين أو االمقابل هذا، جند 

م ل{م لتعاىل للرسول صلى اهللا عليه وس م فإ يس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذ
                                                                                                                                                               

 .١٢٩: ؛ األعراف١٠١، ٩٢: لنساءا ؛٩٨-٨٩: البقرة: ثالم ) ٣٤٩(
 حديثا  باملكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى اجلذر يف الكتب التسعة البخاري، مسلم، أبو ٨٥٧ناك ه ) ٣٥٠(

. وذلك استنادا إىل برامج خاصة باحلديث للحاسب اآليل. الرتمذي، النسائي، ابن ماجه، أمحد، مالك، الدارميداوود، 
 .)صخر، وموسوعة(
 .األنبياء، حديث اخلضر، أحاديث األنبياء: لبخاريا )  ٣٥١(
للمغضوب عليهم ويقول ابن تيمية يف تعليقه على هذه اآلية بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد ضرب مثال  ) ٣٥٢(

غلب عليها فيأن الفئة األوىل يغلب عليهم الكفر استكبارا وأما الفئة الثانية بويضيف . اليهود، ومثال للضالني النصارى
 ).٦٢٤: ٧ابن تيمية، فتاوى ج. (الكفر جهال وضالال

 .وردت كلمة اللعن عند مستوى اجلذر إحدى وأربعني مرة يف القرآن الكرمي ) ٣٥٣(
 .٣٥: ؛ احلجر١١٨: لنساءا: مثال ) ٣٥٤(
 .٦٤-٦٠: ؛ األحزاب٦٨: ؛ التوبة١٣: ؛ املائدة٨٧: ؛ آل عمران١٥٩، ٨٩-٨٨: البقرة: مثال ) ٣٥٥(
 .٢٣: ؛ النور٩٣: النساء: مثال ) ٣٥٦(
 .٥٢-٥٠: غافر. ٦٠-٥٩: هود: مثال ) ٣٥٧(
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وذلك عندما مكث فرتة يدعو على بعض األشخاص أو بعض القبائل من الكافرين )  ٣٥٨.(}ظاملون
 )٣٥٩.(املعادين لإلسالم ويلعنهم

 صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله جيد الباحث األصناف نفسها، إضافة  مراجعة أقوال الرسولندعو 
 )٣٦٠: (إىل ما يلي
رتكيب بعض املخالفات اليت قد يقع فيها بعض املسلمني واملسلمات، مثل ملام عورد لعن   -  ١

األحاديث   ومن يراجع هذه)  ٣٦١(…آكل الربا، والواصالت للشعر، واملنتسب إىل غري نسبه احلقيقي
يث األخرى يستنتج أن اللعن هنا هو يف الغالب للزجر الشديد وليس دعاء على من يف ظل األحاد

يفعله؛ وقد يكون إخبارًا عن استحقاق هذا الفاعل للعن ساعة قيامه بتلك املخالفة الشرعية وهو عامل 
صوص ولكن هذا اللعن ليس مبعىن الدعاء على املخالف بالطرد من رمحة اهللا، كما يتبني من الن.  حبرمتها

ا -أيضا-ويظهر من النصوص .  األخرى اليت تنهى عن اللعن وعن الدعاء باخلذالن على العاصي  أ
 .تاخاصة باملسلم الذي يدرك حرمة ما يقوم به من خمالف

ال " ورد النهي بصورة عامة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم -  ٢
ليس املؤمن "و"   يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامةال"، و"ق أن يكون لعانايينبغي لصد

والنهي ثابت حىت بالنسبة للكافرين، فعندما قيل للرسول صلى اهللا عليه )  ٣٦٢".(بالطعان وال اللعان
"وسلم ادع على املشركني قال  ةكما أنه عليه الصال)  ٣٦٣".(إين مل أبعث لعانا، وإمنا بعثت رمحة: 

 ) ٣٦٤.(حليوانوالسالم مل جيز لعن ا

                                                        
 .١٢٨: آل عمران ) ٣٥٨(
ويالحظ أن بعض . اجد ومواضع استحباب القنوتاملس: ؛ مسلم. تفسري القرآن، ليس لك من األمر: البخاري ) ٣٥٩(

الفهم يقع بسبب جتريد النصوص  من  هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات األخرى، وأكثر اخلطأ يف
ا اخلاصة فمثال يقول أحدهم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعن فالنا وفالنا وال يشري إىل أن اهللا قد أنكر . سياقا

م، أو ال ينبه إىل أن الرسول صلى اهللا عليه غليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون املسلمني ويع درون 
الرب والصلة، من :  أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة ملن سبه أو لعنه كما ورد يف مسلمدوسلم ق

 .لعنه النيب
.  مرة  يف الكتب التسعة اليت استقرأ منها الباحث هذه األصناف٨١٣ها وردت كلمة اللعن يف مستوى جذر ) ٣٦٠(

نسان بعينه، وباب جواز لعن؛ أبن تيمية، االحتاج بالقدر إ، النووي، باب حترمي لعن ٨٦٠-٨٥٦: ٢وانظر الصاحل ج
 أن الرسول ، وال يلتفت إىل ما يف احلاشية لصراحة األحاديث اليت تنهى عن اللعن عموما، ولعدم ثبوت٦٥-٦١ص 

 . صلى اهللا عليه وسلم رأى الناس يلعنون اجلار املؤذي وأقرهم عليه
جلزية واملوادعة، دعاء اإلمام على من نكث عهدا، ذمة املسلمني، إمث من االطالق، مهر البغي، : البخاري: مثال ) ٣٦١(

 .٨٦٠-٨٥٨: ٢كم؛ النووي جد عاهد؛ بدء اخللق إذا قال أح
 .النهي عن لعنالرب والصلة، : مسلم ) ٣٦٢(
 .الرب والصلة، النهي عن : مسلم)  ٣٦٣(
 . جابرثالرب والصلة، النهي عن الزهد والرقائق،باب حدي: مسلم) ٣٦٤(
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النهي عن لعن أشخاص حمددين أو الدعاء عليهم باملزيد من الضالل أو باخلزي فذلك   -  ٣
ي الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن قول .  نوع من إعانة الشيطان عليهم لشارب "  أخزاك اهللا"لقد 

"  اخلمر الذي مت تطبيق احلد عليه قائال فكيف )  ٣٦٥".(ن تعينوا عليه الشيطا الال تقولوا هكذا، : 
باللعن؟ فاإلسالم إمنا جاء هلداية الناس وحماربة الشيطان وليس إلعانة الشيطان على الناس ليزيدهم يف 

 .الضالل
وبعبارة أخرى، فإن اللعن مل يرد إلنسان بعينه ولكنه ورد يف حق من يتعدى حدود اهللا وهو 

رد الكفر ولكن حملاربته و .  ر وليس الدعاء عليهجعامل باحلرمة وغالبا للمبالغة يف الز  مل يرد اللعن للكافر 
 .اهللا ورسوله واإلسالم واملسلمني

 :ي بالد الكافرين فسكنىال

مث نسخه ) ٣٦٦. (ان الرسول صلى هللا عليه وسلم يبايع يف بداية وجوده يف املدينة على اهلجرةك
"بقوله صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة فإذا استنفرمت .  نيةبعد الفتح ولكن جهاد و   ال هجرة: 

) ٣٦٩(ويقول بعض العلماء)  ٣٦٨.(ويقول ابن تيمية جبواز السكىن يف ديار غري املسلمني)  ٣٦٧."(فانفروا
 :بأن حكم اإلقامة يف بالد غري املسلمني ينقسم إىل ثالثة أصناف

الواجبة أو التهاون ت حمظورة على من خيشى الفتنة على دينه، مثل التهاون يف أداء العبادا  -  ١
 . احلالل واحلراميف

 .مأذون به ملن ال خيشى الفتنة وحتقق له هذه اإلقامة مصلحة مشروعة - ٢
ذا الواجب - ٣      .واجبة على القادرين على الدعوة إىل اإلسالم وتعليمه بشرط أن يقوموا 

 إىل حيث ميكن -املمكن   حدوديف–ما يف حالة عدم إمكانية ممارسة العبادات فاهلجرة واجبـة أ
. للمسلم ممارسة عباداته، وليس شرطا أن تكون اهلجرة إىل دولة إسالمية فقد يتعذر ذلك يف هذا العصر

 )٣٧٠.(هلذا جتوز اهلجرة إىل دولة غري مسلمة أخرى، تفتح باب اهلجرة إليها وتسمح حبرية العبادة
 .لمةد يسأل البعض ماذا عن عمل املسلم مع احلكومة غري املسوق

                                                        
 .البخاري، احلدود، الضرب باجلريد والنعال ) ٣٦٥(
 .٣٦٥: ٤أمحد ج) ٣٦٦(
 . أخرىاجلهاد، ال هجرة بعد الفتح وانظر أمحد، سند املكثرين من الصحابة ألحاديث: البخاري) ٣٦٧(
 .١١٥-١١٣: ٤ابن تيمية، فتاوى ج) ٣٦٨(
 له يف حديث مع برنامج م امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية والتقسيمنهم الشيخ صاحل الفوزان جب) ٣٦٩(

 ".نور على الدرب       "
 الوضع الدويل  لقد كانت هجرة املسلمني إىل احلبشة وهي بالد نصارى؛ وانظر الطريقي ملالحظاته على) ٣٧٠(

 .١٨٥-١٨١لراهن ص ا       
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 :غير المسلمةعمل مع الحكومة  ال
ن اإلسالم ال مينع املسلم من العمل يف حكومة األكثرية غري املسلمة ما دامت الوظيفة ال إ

وقد يظن بعض املسلمني من األقليات اليت تعيش يف بالد أغلبيتها من .  تقتضي بالضرورة ارتكاب حمرم
الس التشريعيةا ال جيوز ترشيح نفسه عضو -مثال–غري املسلمني أنه   اليت تأخذ برأي األغلبية  يف ا

واألصل أن يربهن املسلم على أنه عضو نافع يف جمتمعه .  الحتمال إصدارها تشريعات ختالف اإلسالم
ث على التعاون يف حتقيق العدل واخلري العام حيبصرف النظر عن ديانة األغلبية ويثبت أن دينه اإلسالم 

الم ويف بذل اجلهد يف مقاومة ما فيها شر أو ختالف ي مباحة يف اإلسهخري و   بتأييد القرارات اليت فيها
 . اإلسالم مبعارضتها والعمل على إفشاهلا

ا مسلمون يطبقون مجيع التشريعات اإلسالمية و  من قال أن مجيع احلكومات اليت أغلبية سكا
الس حىت يتمكللواقع يفرض على املسلمني االشرتاك يف مثااألساسية، مثل احلدود؟ إن  نوا  هذه ا

م ومن تعريفهم مبصاحلهم والدفاع عنها فالفرصة يف رعاية .  من إمساع اجلهات ذات النفوذ أصوا
الس وخارجها أفضل بكثري من رعايتها من خارجها فقط فقد تكون . مصاحل األقلية من داخل هذه ا

م املسلمني باألغلبية حمايدة  الس التشريعية مكن لألقلية املسلمة فيالنسبة لبعض القضايا اليت  يف ا
 .من إقناعها وحتقيق النصر على الفئة اليت تتبىن الرأي املخالف لإلسالم أو املتحيزة

روى يل أحدهم أن جمموعة من املسلمني اشرتكوا يف مظاهرة عنيفة كانت ضد رواية تافهة و 
دام مع قوات ت املظاهرة إىل االصطتهوان.  تسبب محاس بعض املسلمني يف الرتويج هلا عن غري قصد

لس الذي كان يف يده مصري قادة املتظاهرين ملا جنوا .  األمن ولوال عناية اهللا مث وجود عضو مسلم يف ا
 .وذلك ألن اعرتاضا واحدا كان كافيا لعرقلة قرار اإلعدام الذي يشرتط اإلمجاع. من عقوبة اإلعدام

اليت تطـابق التعاليم اإلسالمية أو غلبية ببعض التشريعات وقد يسهم املسلم الواحد يف إقناع األ
ولو قمنا بدراسة .  س بصفتها إسالمية ولكن بصفتها أكثر فعالية وأكثر صالحا لألغلبيةيال ختالفها، ل

الس التشريعية العلمانية وختالف التعاليم  واقعية لوجدنا أن نسبة األنظمة واللوائح اليت تصدرها ا
 .يف الغالبمتثل إال نسبة حمدودة  اإلسالمية ال

حىت بالنسبة للوظائف التنفيذية فإن وجود املسلمني فيها يسهم بصورة واضحة يف التعرف و 
على احتياجات األقليات املسلمة وقضائها ويف صدور القرارات التنفيذية اإلجيابية بالنسبة لألقلية 

ققة ملصلحة الطرفني يحة قد تكون حمحت الصمافالقرارات املبنية على املعلو .  وحلكومة األكثرية معا
وهؤالء املسلمون ميكنهم أن يكونوا حلقة وصل نافعة، إما الختاذ القرارات العادلة أو لتنقية .  أكثر

 .العالقات من شوائب النفور والبغضاء الناتج عن غياب االتصال واحلوار بني الطرفني
مة أو اخلاصة إمنا يسهم لعاافعالة يف الوظائف لواملسلم الذكي أو النشط أو احلكيم باملسامهة ا

 يف حتقيق مصاحله الشخصية وحتقيق مصاحل غريه من املواطنني الذين يشاركونه اخلدمات العامة والرفاهية
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 ...واألمن 
قد ينسى أو يتجاهل البعض أن أول  دولة دستورية متعددة القوميات والديانات، يتساوى و 

وكان هلا دستورها الذي حيفظ . دينة قبل أربعة عشر قرنا األغلبية كانت يف املأفيها املواطنون وتأخذ مببد
 )٣٧١.(حقوق مجيع املواطنني

 :ر المسلمينغيستعانة باال
حظ عموما جواز االستعانة بغري املسلمني فتبادل املصاحل الدنيوية معهم ليس إال نوعا من يال

م  . االستعانة 
م الرسول صلى اهللا قو  فوان بن أمية يف غزوة  صأدرعة منيث استعار ح ،ه وسلمعليد استعان 

ما استعان الرسول صلى اهللا عليه ك.   استعان بعبد اهللا ابن األريقط يف هجرتهو   ،هوازن، وهو على شركه
 حصنو   .لى جيش املشركني عسستجيل  اشرك ملذي كان يومها اوسلم  بعبد اهللا بن أيب حدرد السلمي

 )٣٧٢.(ىل احلبشة وهي دولة مسيحية إوءلجصحابه املضطهدين بالم أنيب صلى اهللا عليه وسللا
ما عن رفض الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بدر االستعانة بأحد الكافرين، فذلك ألنه  أو 

ن  املسلمني كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ع  ذِّلما عسى أن يفعل إال أن خيُ ف.  كان رجال واحدا
ى اهللا صلهذه فرصة ال تتوفر دائما، وألن النيب و )  ٣٧٣.(ض املساعدةعر لم و سأا لنعيم ابن مسعود عندم

 .عليه وسلم كان أحرص على إسالم ذلك الكافر منه على مساعدته
جتوز االستعانة بغري املسلمني فيما حيقق مصلحة حمققة أكرب من اخلطر احملتمل من هذه و 

اله حالة الدفاع عن النفس ا التعاون مرجحا، ومث هذوأما عند الضرورة فقد يصبح مثل.  االستعانة عموما
وذلك ألن ضرورة الدفاع عن النفس يف حالة اخلطر الداهم، وخشية غلبة  .  ضد عدو مشرتك داهم

العدو مل متنع الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عرض ثلث مثار املدينة على غطفان على أن يرجعوا عن 
ملهاجم، أي بينها وبني املسلمني حرب فرقة من جيش األعداء ا  وقبيلة غطفان كانت.  مهامجة املسلمني

 )٣٧٤.(معلنة
قد تراجع الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن هذا العرض عقب استشارته ألصحاب هذه و 

الثمار، قبل إبرام االتفاقية حيث أكد أصحاب الثمار تفضيلهم املوت دون اإلسالم عن التنازل للكافرين 
زهم اهللا باإلسالم، ومل يكن النصر مستحيال ألن األسلحة  يف مثارهم قبل أن يعواالذين مل يكونوا ليطمع

                                                        
 سعد ج )  371(
  عد س ؛٢٨٠: ٧مناقب األنصار، هجرة النيب؛ وانظر العسقالين ج: لبخاريا  ؛٦٢: ٤ جعدس) ٣٧٢(

 .٢٨٠: ١ جدع؛ س٦٢: ٤       ج
 . لقصة نعيم١٣٨-١٣٧: ٣ جدسعاجلهاد، كراهة اإلستعانة؛ : سلمم)  ٣٧٣(
 .٢٧٣: ٣؛ ابن القيم، زاد ج١٣٤-١٣٣: ٣سعد ج)  ٣٧٤(
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أما اليوم فيمكن للجبان الواحد يف مكان حمصن أن يفتك باآلالف من الناس .  يف ذلك الزمان متعادلة
 .بضغط إزرار واحد

 نوهذه احلقيقة نفسها تفرض على املسلمني ضرورة  العمل على توفري ما يستطيعون م
ماألسلحة الضرورية واك وعلى .  تساب ما يستطيعون من مهارة الدفاع عن أنفسهم ودينهم وأوطا

م متكينهم من ذلك وحثهم عليه حتت ضوابط جيدة حتد من خطر سوء استخدام السالح . جمتمعا
فقد يتساهل بعض الناس يف .  وذلك ألن أسلحة اليوم أيسر استعماال، وأسرع فتكا وأكثر ضحايا

تمعإكة أو يستعجل يف استخدامها مما يؤدي ألسلحة الفتا ااستخدام هذه  ديد أمن الفرد وا  .ىل 
عل من مصلحة املسلمني اليوم خاصة االنضمام إىل األمم املتحدة والدخول يف كثري من ول

ا بعض األعضاء، والسي ا وإن مل يلتزم  عد أن ب  مااالتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية وااللتزام 
 نظام الغاب هو الذي يسيطر على النظام العاملي اليوم بسبب التفوق العسكري أصبح ما يشبه

 )٣٧٥.(واالقتصادي لبعض الدول
هل يستطيع املسلمون اليوم االستغناء عن غري املسلمني حىت املعادين هلم؟ فغالبية :  السؤالو 

املشرب، وامللبس ووسائل يف املأكل و :  لدنياا  اةاملسلمني يعتمدون على اآلخرين يف كثري من جماالت احلي
 . املعرفة واملواصالت وحىت وسائل الدفاع عن النفس وكرامتها

 ا بالنسبة االستعانة بغري املسلمني فماذا عن مساعدة املسلمني لغري املسلمني؟ذه

 :اعدة المسلمين لغير المسلمينمس
 مينع اإلسالم من غري املسلمني، ولكن ال  يف حالة احلرب بني  سالم هو احليادن األصل يف اإلإ

نصرة غري املسلمني أو الدولة غري اإلسالمية املظلومة من قبل دولة غري إسالمية أخرى وقد حيث على 
فقد أثىن الرسول صلى اهللا عليه وسلم على .  فاإلسالم يشجع مجيع اجلهود اليت تنصف املظلوم.  ذلك

لو دعيت : "ذ حبقه، وقالخ واألحلف الفضول الذي تعاهدت فيه عدد من القبائل على نصرة املظلوم
وساعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم اإلراشي الذي كان مشركا للحصول )  ٣٧٦".(به يف اإلسالم ألجبت

واإلسالم يدعو إىل منع الظلم حىت لو كان الظامل مسلما بقولـه صلى اهللا ) ٣٧٧.(على حقه من أيب جهل
أَْنُصرُُه ِإَذا َكاَن َمْظُلوًما أَفَـرَأَْيَت ِإَذا  .  ا فَـَقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَّهِ اِلًما َأْو َمْظُلومً ظَ اْنُصْر َأَخاَك "عليه وسلم 

                                                        
  قررت حكومة الواليات املتحدة وبريطانيا غزو العراق رغم معارصة بقية أعضاء جملس ٢٠٠٣ عام يف)  375(

 ، مع أن هاتني احلكومتني قد أقرتا كغريها من دول العامل على أن يكون مثل هذا القرار ويلاألمن الد       
 .اإلمجاع مادام اهلدف منه هو الصاحل العامب       

 .١٢٤-١٢٢: ١ جسعد،)  376(
 .٢٨-٢٧: ٢سعد، سرية بن هشام، ج)  377(
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بيد أن األمر حمكوم )  ٣٧٨." (ِمَن الظُّْلِم َفِإنَّ َذِلَك َنْصرُُه   َكاَن ظَاِلًما َكْيَف أَْنُصرُُه َقاَل َحتُْجزُُه َأْو َمتْنَـُعهُ 
 )٣٧٩ .(بني املصاحل واملخاطر املعاهدات واملوازنة لبالظروف، مث

 كثريا ما يتساءل البعض عن احلوار بني األديان، فما حكمه يف اإلسالم؟و 

 :سالم والحوار بين األدياناإل
د يتخوف بعض أصحاب الديانات من احلوار مع أصحاب الديانات األخرى، معتقدا بأن ما ق

ح؟ إن من حيضر مؤمترا واحدا أو ندوة فهل هذا صحي.   التنازلنهو نوع م"  احلوار بني األديان"يسمى 
بني "وعموما ميكن تصنيف احلوار .  مر ليس كذلكأللنوع من احلوار سيكتشف أن ااواحدة حول هذا 

 )٣٨٠:( بني أصحاب األديان يف أربعة أصناف-على األصح–، أو "األديان
ضه أصحاب وهذا النوع يرف.  حلوارااالعرتاف املتبادل بصحة مجيع ديانات املشرتكني يف .  ١

ويندرج يف هذا الصنف مجيع اجلهود املشرتكة .   الدعوية مثل املسيحية واإلسالمةالديانات ذات الطبيع
ومثال ذلك اتفاق الطرفني على إصدار .  اليت تروج لديانة  الطرفني معا، وإن كانت بغري قصد منهما

لعمل نوع من املبالغة يف فهذا ا.  لى تروجيه معاعجملد واحد يضم الكتب املقدسة لديهما والعمل 
املة، قد يفسد العالقة بني األطراف املعنية أكثر من تعزيزها، فضال عن إثارة التشويش بني أصحاب  ا

ا مرهونة بنية املساهم يف إقامتها واحلاجة إىل .  الديانتني وأما بيوت العبادة املشرتكة فقد يرى البعض أ
فقد مسح الرسول صلى اهللا عليه وسلم لوفد جنران . ملصلي فيهاالتعاون يف ختصيص مكان للصالة مث نية ا

َكاَن اْبُن َعبَّاٍس رضي اهللا عنه ُيَصلِّي ِيف اْلِبيَعِة ِإالَّ بِيَعًة ِفيَها ََ"و)  ٣٨١.(النصراين بأداء الصالة يف مسجده
 )٣٨٢. "(َمتَاثِيلُ 

مل مع االختالفات بينها الواقع وبضرورة التعا االعرتاف املتبادل بوجود هذه الديانات يف.  ٢
الم جلميع األطراف، وحيقق التعاون سالختالفات، حيقق الاوالتحاور  للوصول إىل طريقة للتعامل مع هذه 

 . يف األمور املشرتكة
حماولة كل صاحب دين إقناع اآلخر مبا يعتقد أنه الدين الذي حيقق السعادة يف الدنيا .  ٣

الدعوية للرسل عليهم الصالة والسالم لوجدنا أن املبادرة بالدعوة أملنا يف مجيع اجلهود تولو .  واآلخرة
فاحلوار بني .  ليست إال اخلطوة األوىل للحوار؛ وهو واجب الرسل كلهم وواجب كل الدعاة إىل احلق

أصحاب األديان املختلفة فرصة طيبة للدعوة إىل ما يعتقد كل طرف أنه احلق، يف جو يسوده الود 

                                                        
 .كتاب اإلكراه: البخاري)  378(
 .سبق إيراده  وما٢٥٤-٢٤٣انظر مثال الطريقي ص )  ٣٧٩(
 .صيين، تأصيل احلوار )  380(
 .٦٢٩: ٣ابن القيم، زاد ج)  381(
 .الصالة: صحيح البخاري)  382(
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 .يئ الفرصة املناسبة ألن يتفكر كل حماور فيما يعرضه  احملاور اآلخر عليه الذهن مما يهءوصفا
حوار تلقائي مدمج يف املعامالت اليت جتري يف احلياة اليومية بني أصحاب الديانات .  ٤

 .ويةفاملختلفة، ويستخدم فيه الطرفان وسائل التعبري اللفظية وغري اللفظية، عن قصد أو بطريقة ع
 :ب األديان عموما يسهم يف ما يلياحلوار بني أصحاو 

 مث . التعرف على نقاط االختالف، وكل طرف مسؤول عن اختيـاره - ١
فيكون .  االتفاق على طريقة للتعامل معها إذا لزم األمر، مثل ضرورة دعوة كل طرف اآلخر إىل دينه   

ومن الوسائل املنافية .  ة األخالقية يف الدعو غريهناك اتفاق على أن ال يستخدم أحد األطراف الوسائل 
لألخالق استغالل الوضع السيئ  للمدعو، واخلداع، واإلكراه بأي طريقة كانت، وتشويه احلقائق بدال 

ا كما هي  .من االقتصار على إثبا
لى اهللا عليه وسلم صفالرسول .   التعرف على نقاط االتفاق والتعاون فيها وهي كثرية ال حصر هلا كما سبق البيان–  ٢
 )٣٨٣."(اْألَْروَاُح ُجنُوٌد ُجمَنََّدةٌ فََما تـََعاَرَف ِمـنَْها ائْـتَـَلَف َوَما تـَنَاَكَر ِمـنَْها اْختَـَلفَ : " ليقو 

فإنه يبدو واضحا أن احلوار نافع يف الدعوة، "  احلوار بني األديان"بعد أن عرفنا املقصود ب و 
أما املناظرة .  وقدراته يف احلوار جيدةمعلوماته عن دينه جيدا  ولكن ال ينصح أن يدخل فيه إال من كانت

ا تولد العداوة ا أل  .مع أصحاب الديانات األخرى فال ينصح 
لعل من األفضل جتنب املناظرة ألن روح التحدي يسيطر عليها، وسواء أكان ذلك يف الدين و 

على املبادئ األساسية رة أو دخلته املساومة ظفإذا حتول احلوار إىل منا.  أو يف غريه واالقتصار على احلوار
اء احلوار على أساس  ) ٣٨٤.(}لكم دينكم ويل دين... {: فاألفضل إ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .أحاديث األنبياء: البخاري)  383(
 .سورة الكافرون) ٣٨٤(
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 صة البحثخال
 

والعالقة بني .   يرتك اإلسالم جماال من جماالت احلياة إال وقد وضع هلا القواعد الالزمةمل
االت أمهيةذهمني وغري املسلمني من أكثر هلاملس ذا فقد وضع هلا اإلسالم القواعد العملية وهل.   ا

 قاعدة عامـة رئيسة متسقة مع جمموعة -دائما-وكما هو احلال يف شئون احلياة كافة هناك .  الواضحة
وتقوم القاعدة الرئيسة بوظيفة احملور الذي .  القواعد الرئيسة األخرى لتشري إىل وحدانية اخلالق املشـرع

 .عية، أو االستثناءاته جمموعة القواعد الفر نتتفرع ع
بإمكانات خاصة جعلها مكلفة )  اجلن واإلنس(حلكمة أرادها اهللا مّيز بعض املخلوقات و 

، لتحاسب عليها يف احلياة اآلخرة )ا فرتة اختبارهبصفت( ومسؤولة عن سلوكها يف هذه احلياة الدنيا 
القه، بل وأعطاه مهلة وإمكانات عني أن خيتار معصية خللفأذن اهللا كونيا إلبليس ا.  بصفتها دار اجلزاء

 .ليعمل على إغواء املخلوقات املكلفـة، أثناء فرتة االمتحان احملددة
مث هيأ اهللا للناس األسباب الالزمة هلذا الصراع ولتحقيق السعادة يف الدارين وال سيما يف الدار 

 بالفطرة، مث جعلهم شرتكون يف أشياء كثريةيفخلق اهللا الناس من أصل واحد؛ فهم مجيعا .  األبدية
 والتنافس، وذلك لتمكينهم من حتقيق أقصى حد من السعادة يف نخيتلفون يف أشياء ليدفعهم إىل التعاو 

وجعل التقوى املعيار احلقيقي الذي يفرق بني املتنافسني لكي .  الدنيا فقط أو يف الدنيا واآلخرة معا
ا ي{: فاهللا سبحانه وتعاىل يقول. بدية يف اآلخرةن يكون على السعادة األأيدركوا أن التنافس احلق ينبغي 

إن أكرمكم عند اهللا .  أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ) ٣٨٥(}.أتقاكم

 :يةليف ضوء هذه احلكمة اإلهلية ويف ضوء اآلية القرآنية املذكورة ميكن اخللوص إىل احلقائق التاو 

                                                        
 .١٣: احلجرات ) ٣٨٥(
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احلياة الدنيوية املؤقتة واحلياة :   احلياة للمخلوقات املكلفة ومنها اإلنسهناك نوعان من  -  ١
واملخلوقات املكلفة جمهزة بالفطرة مبجموعة من القواعد والضوابط اليت تعينها على .  األبدية يف اآلخرة

ك فيها وهذه الضوابط تشرت . احتقيق السعادة يف الدارين والسيما يف اآلخرة، إذا بقيت حمافظة على فطر 
عدة يف اخلري واألمانة اومن هذه القواعد الفطرية تقدير الصدق والتضحية واملس.  مجيع املخلوقات املكلفة

وعلى رأس هذه القواعد   …والشهامة والكرم والرب باألقارب وخاصة الوالدين، وحترمي الزواج من احملارم
 . املستحق للعبادة اإلدراك بأن اهللا هو اخلالق وأنه وحده

 مرور الزمن وللحرية اليت منحها اهللا للمخلوقات املكلفة وللفرصة اليت منحها إلبليس معو 
وهلذا يرسل .  وأعوانه فإن هذه املخلوقات تنحرف بدرجات متفاوتة عن أجزاء من هذه الضوابط الفطرية

ذه الضوابط الفطرية ومنها  ني الدنيا الق وحقيقة العالقة بخلحدانية او اهللا الرسل ليجدد هلم العهد 
واآلخرة، ولتزودها بالتعديالت الالزمة والضوابط اإلضافية ملواكبة التغريات اليت تطرأ على حياة هذه 

 .املخلوقات املكلفة وأساليب عيشها ووسائله
 وهلذا على املخلوقات املكلفة أن تتعاون فيما بينها لتحقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة ما  -  ٢

أما يف حالة رفض بعض املخلوقات املكلفة التعاون لتحقيق .  احلق والتعاون فيهوذلك بالتواصي ب.  أمكن
يا املؤقتة واآلخرة األبدية، فإن اإلسالم يزود املسلم مبجموعة من نالد:  السعادة على مستوى الدارين

 من دة يف الدنيا لكل فريقاالقواعد متكنه من حتقيق العيش بسالم والتعاون مع هذا البعض لتحقيق السع
وذلك بصرف النظر عن االختالفات اليت قد توجد بينهم يف جمال الصفات الفطرية أو .  زاويته اخلاصة

 .املكتسبة
وللحقائق السابقة فقد كان من الطبيعي أن يظهر من خالل مراجعة اآليات القرآنية 

ا ما   :لييواألحاديث النبوية ذات الصلة وحتليلها يف ظل سياقا
ساسية يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني هي أن األصل يف اإلسالم أنه القاعدة األ  .والأ

ولكنه جاهز لتحقيق السالم احملدود يف الدنيا مع من يرفض .  يدعو إىل السالم الشامل يف الدنيا واآلخرة
ءات وعلى رأسها اوذلك بصرف النظر عن االختالف يف االنتم.  التعاون لتحقيق السالم الشامل

وال يعترب الكافر .  اء الديين الذي يؤثر على احلياة املؤقتة يف الدنيـا وعلى احلياة األبدية يف اآلخرةاالنتم
ا يعين أن يعمل كل نوالسالم ه.  عدوا هللا واملسلمني أو يستحق اللعن إال إذا عادى اإلسالم واملسلمني

فالتعامل بني املختلفني .   اخلري هلم على ما يعتقد أنههفرد على إسعاد نفسه واآلخرين ولكن بدون إكرا
 .هنا هو تعامل بني األنداد وليس بني وصي وموصى عليه

وبعبارة أخرى، فإن اإلسالم ال يكره املخلوقات املكلفة على احلق، ولكن حيثها على قبوله 
ري خلوق املكلف مع املعايمفأصل التكليف أن حرية االختيار بني احلق والباطل مكفولة لل.  وااللتزام به

وذلك ألنه بدون توفر هذه .  الالزمة للتمييز بينهما، والقدرة الالزمة على فهم هذه املعايري وتطبيقها
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وهذا .   املخلوق املكلف مؤهال للتكليف واحملاسبة على قراراته وسلوكه يف هذه احلياةناحلرية ال يكو 
التخاذل أمامه، ولكن التعامل ب احلق لصاحب الباطل و حاالجتاه إىل السلم ال يعين أبًدا اسـتسالم صا

 .معه مبا يتناسب مع األوضاع احملددة الذي يفرضها صاحب الباطل
: انطالقا من القاعدة األساسية، تنقسم املخلوقات املكلفة من منظور اإلسالم إىل  .انياث

 العلن ني، وكافرين معادين يفممسلمني، ومسلمني يف الظاهر وكافرين معادين يف اخلفاء لإلسالم واملسل
املسلمني، ومستسلمني للمسلمني بعد عداوة، ورافضني لإلسالم دينا ألنفسهم ومقرين به و لإلسـالم 

 تسمع مللغريهم وغري معادين له أو للمسلمني وقد يكونون مساندين للمسلمني، وخملوقات مكلفة 
 .لدعوة بالطريقة املناسبةبل غريه أو مل تصلها اقباإلسالم أو مل تعلم بأن الدين عند اهللا اإلسالم ولن ي

لى تعزيز الروابط املختلفة املوروثة عوانطالقا من القاعدة العامة، فإن اإلسالم يشجع   .الثاث
واملكتسبة بني املخلوقات املكلفة مادامت تلك الروابط حتقق لإلنسان اخلري يف الدنيا بدون تفريط خبري 

وابط رابطة اإلنسـانية أو رابطة االنتماء إىل خملوق له ومن هذه الر .  الدارين اآلخرة أو حتقق له اخلري يف
ولكن بشرط املوازنة بني حقوقها، حسب أمهية كل واحدة …  أصل واحد، ورابطة الرحم، ورابطة اجلوار

 وهذا يعين أن درجة احملبة ليست واحدة وكذلك درجة الكراهية ليست.  منها، يف ضوء املعايري الربانية
هناك منطقة   ولكن القضية أيضا ليست قضية إما حب أو كراهية، ولكنليس هذا فحسب، .  واحدة

 .حمايدة بينهما، حيث ال حب وال كراهية
وانطالقا من القاعدة العامة، فإن اإلسالم يدعوا إىل اإلنصاف وإىل الصدق وجتنب .  ابعار 

لوقات املكلفة واجبات كل صنف من املخو التعميم للسلبيات أو اإلجيابيات، ويقضي باالعرتاف حبقوق 
 .والتعامل معه بالطريقة املناسبة

وامتدادا للقاعدة العامة فإن النصوص الواردة يف العداوة ويف القتال ويف الوالء والرباء .  امساخ
ا ختص غري املسلمني من املعادين لإلسالم جاءت حم ددة املدلوالت متسقة مع القاعدة العامة أل
ا اخلاصة وذلك بالرغم مما قد ي.  واملسلمني بدو على بعضها من تعميم، يزول مبجرد الرجوع إىل سياقا

والقضية ليست قضية والء أو .  أو السياق العام املتمثل يف القاعدة العامـة والنصوص اليت تستند إليها
ال مباالة أو حىت   قد يكون.  براء ولكن هناك منطقة حمايدة بني الوالء والرباء، حيث ال براء وال والء

ولكن جمرد تسليم الزمام ...  كما أن الوالء ال يتضمن تلقائيا احملبة، أو الشفاعة أو النصرة.  قا ورمحةإشفا
كما أن الرباءة قد تكون من عمل حمدد، وال يستوجب .  يا من بني املخلوقاتلملن يتخذه املخلوق و 

ألمور الدنيوية قد يصحبه هناك والء يف ا.  العمل  تلقائيا العداوة والبغضاء واملقاتلة مع من يرتكب ذلك
وهناك والء عام يشمل .  بعض درجات احملبة؛ وهناك براء قد يصحبها أي درجة من درجات الكراهية

أما الوالء اخلاص مبعىن منح .  أمور الدنيا واآلخرة ال ينبغي أن تكون إال هللا سـبحانه وتعاىل وحلزبه
 .لدنيوية فقد تكون لغري املسلماآلخرين نوعا من السلطة والوصاية اجلزئية يف األمور ا
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يشجع اإلسالم التعاون بني املسلمني وغريهم بطلب املساعدة من املساملني منهم .  ادساس
م وجييز للمسلم اإلقامة يف البالد غري اإلسالمية ما دام ميلك حرية ممارسة دينه، وحيثه على .  ومبساعد

 .أن يكون مواطنا مسلما صاحلا
حلوار بني أتباع األديان املختلفة للتعارف بينهم لتنمية التعاون بينهم يف يشجع اإلسالم ا.  ابعاس

ة األنبياء أقوامهم إىل الدين القومي ليس إال خطوة أوىل و كما أن دع.  األمور الدنيوية املشرتكة الكثرية
 .للحوار

 . الظروف كلهاذا  واهللا أعلم، وأسأله التوفيق والسداد يف األمور كلها ويفه
 

 املراجعئمة قا
 
 .لقرآن الكريما
 مجع وترتيب عبد الرمحن حممد ،جموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد ابن تيميةمبن تيمية، أمحد، ا

 ).١٣٩٨اجلامع نفسه : الرياض(احلنبلي، قاسم العاصمي النجدي 
لعريب ادار الكتاب :  القاهرة (٤ط  إصالح الراعي والرعية  لسياسة الشرعية فيابن تيمية، أمحد، ا

 ).١٩٦٩ر مبص
(قتضاء الصراط المستقيم نخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية، أمحد، ا دار الكتب :  بريوت 

 ).١٤٠٧العلمية 
 ).___املكتب اإلسالمي : القاهرة (الحتجاج بالقدرابن تيمية، أمحد، ا
امع األصول في أحاديث جبن األثري، جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد ابن األثري، ا

مكتبة احللواين، ومطبعة املالح، ومكتبة دار البيان :  ــ(  لقادر األرناؤوط ا حتقيق عبد ،ولالرس
١٣٩٢.( 

بن سبيل، حممد بن عبد اهللا، حكم االستعانة بغري املسلمني يف اجلهاد، يف رابطة العامل اإلسالمي، ا
 كةج املنعقد يف مأحباث ووثائق املؤمتر اإلسالمي العاملي ملناقشة األوضاع احلاضرة يف اخللي

 . ٣٢٨-٣١٦ص . هـ١٤١١ صفر ٢٣-٢١املكرمة بني 
 ).١٣٩٩مؤسسة الرسالة : بريوت (اد المعاد في هدي خير العبادز وزية، ابن القيم اجل

(٣ حتقيق وتعليق صبحي الصاحل ط،حكام أهل الذمةأوزية، ابن القيم اجل دار العلم :  بريوت 
 ).١٩٨٣للماليني 
: دمشق( حممد أمحد احلاج ق حتقي،ية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىداهوزية، ابن القيم اجل
 ).هـ١٤١٦دار القلم 

 ).١٣٨٨دار إحياء الرتاث العريب : بريوت (فسير القرآن العظيمتاعيل بن عمر، بن كثري، إمسا
 دار:  بريوت (سان العربل، )األفريقي املصري(بن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ا

 ).١٤١٢صادر 
(لجهاد في سبيل اهللاا، وسيد قطب، بنبو األعلى املودودي، وحسن الأ االحتاد :  الكويت 

 ).١٣٨٩اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية 
 ).دار الفكر العريب ــــ: القاهرة (لعالقات الدولية في اإلسالمابو زهرة، حممد، أ
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ح المكتبة الف:  الكويت (ب في الشريعة اإلسالميةظرية الحر نبو شريعة، إمساعيل إبراهيم حممد، أ
١٤٠١.( 

 ).ــ ـــ:القاهرة (تاب الخراجكبو يوسف، يعقوب ابن إبراهيم، أ
: بريوت( حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون ،سند اإلمام أحمدممحد، اإلمام أمحد بن حنبل، أ

 ).١٤١٦مؤسسة الرسالة 
،  رشد، إبراهيم الزيبق، حممد رضوان العرقسوسيألرنؤوط، شعيب، حممد نعيم العرقسوسي، عادل ما

 ).١٤١٦مؤسسة الرسالة : بريوت (سند اإلمام أحمد بن حنبلمكامل اخلراط، 
 ترمجة حسن ،بحث في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية:  لدعوة الى اإلسالمارنولد، توماس، أ

يد عابدين، وإمساعيل النحراوي ط بة النهضة املصرية مكت:  القاهرة(٢إبراهيم حسن، عبد ا
١٩٥٧( 

( الغيوم عن القضاء والقدرفشكمساعيل، سعيد، إ الندوة العاملية للشباب :  املدينة املنورة 
 ).١٤١٧اإلسالمي 

(جموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل محمودمل حممود، عبد اهللا بن زيد، آ : بريوت 
 ).املكتب اإلسالمي ـــ

الدوحة، قطر  (عة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل محمودجمو مل حممود، عبد اهللا بن زيد، آ
___.( 

مكتب : نيويورك (يثاق األمم المتحدة والنظام السياسي لمحكمة العدل الدوليةم املتحدة، ممألا
 ).اإلعالم العام

 لمعجم الوسيطانيس، إبراهيم، و عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، وحممد خلف اهللا أمحد، أ
 ).دار إحياء الرتاث العريب ــــــــ (٢ط 

 ).١٤٠٣دار الندوة اجلديدة : بريوت(٢ط إلسالمالجهاد والفدائية في ايوب، حسن، أ
 حتقيق ،لق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلخلبخاري، حممد بن إمساعيل، ا

عيد بن بسيوين وتعليق أبو حممد سامل بن أمحد عبد اهلادي السلفي، و أبو هاجر حممد الس
 ).١٤٠٨مكتبة الرتاث اإلسالمي  : القاهرة(األبياين 

 ).١٩٨٢سعيد كميين : كراتشي (مع اإلمام الترمذيجالرتمذي، حممد بن عيسى، ا
دار اليقني :  املنصورة (لمواالة والمعاداة في الشريعة اإلسالميةاجللعود، حمماس عبد اهللا حممد، ا

 ).١٤٠٧للنشر والتوزيع 
(   السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون،لي بن برهان الدينحلليب، عا دار املعرفة :  ___ 

___.( 
 حتقيق وتعليق نايف العباس وحمي الدين ،ور اليقين في سيرة سيد المرسليننخلضري، حممد، ا

 ).١٤٠٠مؤسسة علوم القرآن : دمشق(مستو 
 ).١٠٧٣املشرق دار : بريوت(٢٦ط   المنجد في اللغة واإلعالم،ار املشرق د
 ).١٤٠٩سسة علوم القرآن ؤ م: بريوت (لجهاد في سبيل اهللالدقس، كامل سالمة، ا
 حتقيق ومراجعة عبد اهللا بن ،رح العقيدة الطحاويةشعز، للدمشقي، علي بن علي بن حممد أب اا

 ).١٤١١مؤسسة الرسالة: بريوت(عبد احملسن الرتكي، وشعيب أرنؤوط 
 تاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفمجع وترتيب، لدويش، أمحد عبد الرزاق، ا

 ).١٤١١الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد : ضاالري(
(يسير العلي القدير الختصار تفسير ابن كثيرتلرفاعي، حممد نسيب، ا املؤلف نفسه :  حلب 

١٣٩٠.( 
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 ).دار مكتبة احلياة ـــــ: بريوت (من جواهر القاموساج العروس تلزبيدي، حممد مرتضى، ا
١٤٠١دار الفكر :  القاهرة (٣ط  دراسة مقارنة:  ثار الحرب في الفقه اإلسالميآ  ة،لزحيلي، وهبا

.( 
مؤسسة : بريوت (بالقانون الدولي الحديث مقارنة: لعالقات الدولية في اإلسالما، ةلزحيلي، وهبا

 ).١٤٠١الرسالة 
ألصل في العالقة بين الدولة اإلسالمية بغيرها في الفقه ان فهيد الدغيمان، لسرياين، علي با

لد الثالث١٤١٠اآلداب والعلوم اإلنسانية :  جملة جامعة امللك عبد العزيز:  جدة (سياسيلا :  ا
١٥٢-١١٥. 

 ).مؤسسة املطبوعات احلديثة ـــــ: القاهرة (لجهاد في اإلسالماديد، حممد، ش
شرح منتقى األخبار :  ن علي بن حممد، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيارلشوكاين، حممد با

 ).دار احلديث ـــ: رةاهالق(
لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد ابن أيب بكر )  حتقيق وتعليق (حكام أهل الذمةأالصاحل، صبحي، 

 ).١٩٨٣دار العلم للماليني : بريوت (٣ابن قيم اجلوزية ط
 ).١٣٨٩دار العلم للماليني : بريوت (واردين شرح رياض الصالحيننهل المالصاحل، صبحي ، 

 ).دار الفكر العريب ــــ: القاهرة (٢ط حرية الدينية في اإلسالماللصعيدي، عبد املتعال، ا
 ).١٤٠٢مكتبة دار األرقم : الكويت (نهج اإلسالم في الحرب والسالمممريية، عثمان مجعة، ض
 حتقيق حممود حممد شاكر وأمحد ،ع البيان عن تأويل القرآنامجلطربي، أبو جعفر بن جرير، ا

 ).١٩٦٩رف مبصر ادار املع: القاهرة(حممد شاكر 
املؤلف  :  الرياض (إلستعانة بغير المسلمين في الفقه اإلسالميالطريقي، عبد اهللا إبراهيم علي، ا

١٤٠٩.( 
مؤسسة :  الرياض ( بغير المسلملوالء والعداء في عالقة المسلمالطريقي، عبد اهللا إبراهيم علي، ا

 ).١٤١١اجلريسي 
(مفتاح كنوز في ظالل القرآن:  هارس في ظالل القرآنفباس، حممد يوسف، ع دار :  الرياض 

 ).١٤٠٧طيبة للنشر والتوزيع 
دار إحياء الرتاث العريب :  بريوت(لمعجم المفهرس أللفاظ القرآن ابد الباقي، حممد فؤاد، ع

١٣٦٤.( 
دار الوطن :  الرياض( جتميع فهد ناصر السليمان ،جموع فتاوى ورسائلمحل، لعثيمني، حممد صاا

 ).١٤١١للنشر 
 ).١٤٠٤الدار السعودية  : جدة (٢ط في سماحة اإلسالم  الموسوعة،رجون، حممد الصادقع
 ترقيم وتصحيح ،تح الباري بشرح صحيح البخاريفلعسقالين، أمحد بن علي بن حجر، ا

دار : القاهرة(باقي، وحمب الدين اخلطيب وقصي حمب الدين اخلطيب ومراجعة حممد فؤاد عبد ال
 ).١٤٠٧الريان للرتاث 

تاب االجتهاد في طلب الجهاد  لعماد الدين إسماعيل ك، حمقق، يملعسيالن، عبد اهللا عبد الرحا
 ).١٤٠١مؤسسة الرسالة : بريوت (بن عمر بن كثير الدمشقي

ن االستعانة واالستنصار في أمور المسلمين بأهل لنهي عالعلواين، طه جابر فياض، حمقق، ا
 ).١٩٨٣املنهل  مكتبة: جدة( ملؤلفه الشيخ مصطفى بن حممد الوارداين ،الذمة والكفار

همية الجهاد في نشر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائف الضالة ألعلياين، علي بن نفيع، ا
 )هـ١٤١٦دار طيبة : الرياض (فيه

 ).١٣٩٧دار اإلحتاد العريب للطباعة : القاهرة (لجهاد في التشريع اإلسالميالي، حممود حممد، ع
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 ).١٤٠٦دار الرائد العريب : بريوت (٢ط لدوليةاإلسالم والعالقات افيفي، حممد الصادق، ع
(لجيش والقتال في صدر اإلسالماواد، حممود أمحد سليمان، ع مكتبة املنار :  الزرقاء، األردن 

١٤٠٧.( 
(لمنهج التربوي للسيرة النبوية للتربية الجهاديةا حممد، لغضبان، منريا مكتبة :  األردن، الزرقاء 

 ).١٤١١املنار 
، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس )حمقق (رحات، أمحد حسنف

 ).١٤٠٦دار املنارة : جدة (فيه ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي
مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ :  قتضاء الصراط المستقيماق، لفقي، حممد حامد، حمقا

 ).١٤٠٧دار الكتب العلمية : بريوت (م ابن تيميةاإلسال
 ).١٤١١دار الوطن للنشر : الرياض (لوالء والبراء في اإلسالما، صاحل فوزان، انلفوز ا
 ).١٤٠٥دار املنار : جدة (لجهاد في سبيل اهللالقادري، عبد اهللا أمحد، ا
 ).١٤١٢دار طيبة : مكة املكرمة (٥ط لوالء والبراء في اإلسالماين، حممد سعيد، لقحطاا
 ).١٤٠٥مؤسسة الرسالة : بريوت (جتمع اإلسالميمير المسلمين في الغلقرضاوي، يوسف، ا
 ).١٣٨٦مكتبة وهبة : القاهرة (٥ط  لسالم العالمي واإلسالماطب، سيد، ق
 ).١٤٠٦علم للطباعة والنشر دار ال: جدة (ي ظالل القرآنفطب، سيد ، ق
 اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله ،لقيس، أبو حممد مكي بن أيب طالبا

 ).١٤٠٦دار املنارة : جدة( حتقيق أمحد حسن فرحات ، فيهسواختالف النا
ملباركفوري، أيب العال حممد عبد الرمحن ابن عبد الرحيم، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ا

 ).١٤١٠دار الكتب العلمية : وتبري (
قوق اإلنسان في اإلسالم ووثيقة إعالن حقوق اإلنسان في حيسن، حممد حممد حممد سامل، حم

 ).١٤١٢املؤلف : ملنورةااملدينة  (م المتحدةماأل
د عدوان الملحدين وحكم اإلستعانة على قتالهم بغير صملدخلي، ربيع بن هادي عمري، ا

 ).١٤١١اجلامعة اإلسالمية : رةاملدينة املنو  (المسلمين
 حتقيق حممد فؤاد عبد ،حيح مسلمصسلم، أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، م

 ).١٣٧٤باقي دار إحياء الكتب العربية لا
(واسخ القرآن للعالمة ابن الجوزينمللباري، حممد أشرف علي، ا اجلامعة اإلسالمية :  املدينة املنورة 

١٤٠٤.( 
(ألسس الشرعية للعالقات بين المسلمين وغير المسلمينا فيصل، ولوي،م مكتب الندوة :  باريس 

 ).١٤٠٨العاملية للشباب اإلسالمي 
 ).١٤٠٩دار الشروق : جدة (٨ط يرة النبويةسلا، أبو احلسن على احلسين، ويلندا
الواردين شرح منهل "شرح صبحي الصاحل بعنوان   ياض الصالحين،ر لنووي، حمي الدين حيي ابن شرف، ا

 ).١٩٧٧دار العلم للماليني  : بريوت(٥ط" رياض الصاحلني
 ،صار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفارن النهي عن االستعانة واالست،لوارداين، مصطفى حممدا

 ).١٩٨٣مكتبة املنهل : جدة(حتقيق وتعليق طه جابر فياض العلواين 
مطبعة بريل :  ليدن (رس أللفاظ الحديث النبويلمعجم المفهامنسنج، .  ب.  ، و ي.ي.  نسك، أو 

١٩٦٩.( 
 ).١٤٠١دار اللواء : الرياض (لجهاد في اإلسالماهبة، توفيق علي، و 

Journey Through the Bible, Nashville, Tennessee: Cokesbury 1994. 
 



لعالقة ا-   ١٦/ ٠٦/ ١٧ م/ص  ٠٧: ٠٦                                                                    
96 - 

 

 

 

 
 
 

 
 


