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 ملخص البحث:

، خاصة الكفار وأهل الكتاب، ويبرز يهدف هذا البحث إلى بيان أصول وقواعد منهج القرآن الكريم في التعامل مع اآلخر

األقوال الصحيحة المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة في هذا المجال، والتي تظهر عدالة وواقعية منهج القرآن الكريم 

 في تحقيق قيم الصفح والعفو والتسامح مع اآلخر.

زنادقة وبعض المستشرقين، بل والجماعات كثيراً من الشبهات التي يثيرها المالحدة وال في أنوتتجلى أهمية هذا البحث 

 المتطرفة من أهل القبلة تقوم على الروايات الضعيفة واألقوال المرجوحة.

إن البشرية تتجه في هذا العصر إلى بناء عالقات دولية تقوم على تحقيق السلم واألمن الدوليين بعد أن أجبرتها الحروب 

يقبل اآلخر ألنه يختلف معه في الملة واالعتقاد يحول دون انتشار اإلسالم العالمية على ذلك، فتصوير اإلسالم بأنه ال 

 ويعزله عن الشهود الحضاري.

لقد توصل الباحث إلى أن القراءة التجزئية لنصوص القرآن الكريم في قضايا التعامل مع اآلخر، وفي معزل عن السنة 

ه دين يقوم على إكراه اآلخرين ويخيرهم بين الدخول فيه ومنهج الصحابة تؤدي إلى تصوير اإلسالم بأن العملية للنبي 

 أو القتل، والواقع غير ذلك تماماً.

أثبت البحث أن اآلراء المتطرفة والتي تصور اإلسالم بأنه دين إقصاء لم يكتب لها القبول واالنتشار، وأن كل الدول 

 صحيح في التعامل مع اآلخر.اإلسالمية التي قامت عبر التاريخ اإلسالمي طبقت المنهج القرآني ال

وانتهى البحث إلى أن نصوص الكتاب والسنة وحياة السلف في تعاملها مع اآلخر في حاجة إلى إعادة قراءتها، وإبراز 

 اآلراء القوية والصحيحة التي تثبت أن منهج القرآن الكريم في عالقته مع اآلخر يقوم على قيم التسامح والصفح والعفو.

 منهج، اآلخر، القيم، الكفار، أهل الكتاب، الحياة االجتماعية. ية:الكلمات المفتاح
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The approach of the Noble Qur’an in dealing with others 

(The infidels and the People of the Book are a model) 

 

Abstract:  

This research aims to clarify the fundamentals and rules of the Holy Qur’an’s approach to 

dealing with others, especially the infidels and the People of the Book, and highlights the 

correct statements deduced from the texts of the Qur’an and Sunnah in this field, which 

show the justice and realism of the Holy Qur’an approach in achieving the values of 

forgiveness and tolerance with the other. 

The importance of this research is that many of the suspicions raised by atheists, heretics 

and some orientalists, and even extremist groups from the people of the Qiblah are based 

on weak narrations and preferred sayings. 

Humanity is tending in this era to build international relations based on achieving 

international peace and security after world wars forced it to do so, therefore, portraying 

Islam as not accepting the other because it differs from it in religion and belief prevents the 

spread of Islam and isolates it from civilized witnesses. 

The researcher has concluded that the partial reading of the texts of the Noble Qur’an in 

issues of dealing with the other, and in isolation from the practical Sunnah of the Prophet 

and the approach of the Companions, leads to portraying Islam as a religion based on 

coercion of others and giving them the choice between Embracing Islam or being killed, 

but the reality is completely different. 

The research proved that the extremist views that portray Islam as a religion of exclusion 

were not accepted and spread and that all Islamic countries that were established 

throughout Islamic history applied the correct Quranic approach in dealing with the other. 

The research concluded that the texts of the Book, the Sunnah, and the life of the 

predecessors in their dealings with the other need to be re-read and to highlight the strong 

and correct opinions that prove that the approach of the Noble Qur’an in its relationship 

with the other is based on the values of tolerance, and forgiveness. 

Keywords: Curriculum, The other, Values, Infidels, People of the book, Social life.  
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 مقدمة البحث:

ع أهل الكتاب في المدينة، ويرمي من لقد وضع القرآن الكريم لمنهجه قواعد وأصول في تعامله مع الكفار في مكة وم

 وراء ذلك إلى نشر دين هللا بالرفق واللين والحسنة، واألصل في هذا المنهج السالم، والحرب والقتال استثناء.

فهم بعض المفسرين والفقهاء وعلماء صناعة الحديث نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بمنهج القرآن الكريم في تعامله مع 

 ينسجم مع مقاصد الدين الكلية مما أد  إلى ههور تفسيرات في الترا  التفسيري والفقهي وفي ررو  اآلخر فهماً ال

 .اإلسالم بأنه دين ال يقبل اآلخر، ويقوم على اإلقصاء الكامل بحجة الوالء والبراء الحديث تصور

 

 أهمية البحث:

لوا نص الذين فسرواتأتي أهمية البحث من منطلق أن بعضاً من  سنة في قضايا العالقة مع اآلخر اتخذ وص الكتاب والوأوَّ

والتفسير الموضوعي لنصوص فقه التعامل مع اآلخر؛ مما  ، ومقاصد الدين الكلية،المنهج التجزيئي ولم يستخدم السياق

، وإكراهه على الدخول في أد  إلى تصوير اإلسالم بأنه دين تقوم نصوصه من الكتاب والسنة على إقصاء اآلخر

 ومن هنا ير  الباحث أن أهداف هذا البحث كما يلي: الم؛اإلس

 

 أهداف البحث:

 بيان منهج القرآن الكريم في التعامل مع اآلخر. -1

 تحديد المنهجية الصحيحة لقراءة نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالتعامل مع اآلخر. -2

 لق بالتعامل مع اآلخر.ذكر األقوال الراجحة للمفسرين والفقهاء وررا  الحديث التي تتع -3

 عرض نماذج عملية وأمثلة واقعية حول كيفية تطبيق مجتمع السلف لنصوص الكتاب والسنة في تعاملهم مع اآلخر. -4

 بيان ضعف األقوال التي تنزع إلى تصوير اإلسالم بأنه دين يقوم على إقصاء اآلخر وعدم قبوله. -5

 

 منهج البحث: 

ستقرائي المتمثل في تطبيق قواعد التفسير الترجيحية عند تفسيره لنصو القرآن الكريم سلك الباحث في بحثه المنهج اال

المتعلقة بمنهج القرآن الكريم في التعامل مع اآلخر، خاصة القواعد المتعقلة بالسياق وأسباب النزول وغيرها، كما سلك 

 غرض الترجيح بين أقوال المفسرين.المنهج الوصفي، مزج بين أسلوب التفسير التحليلي والموضوعي والمقارن ل

 

 خطة البحث: 

يحتوي على مجموعة من المطالب للكشف عن القواعد واألسس  وكل مبحث في مبحثينويمكن تناول هذا البحث 

 -: وتتمثل هذه المباحث في اآلتي. اآلخروالضوابط والقوانين التي وضعها القرآن الكريم في منهجه للتعامل مع 

 فار.هج اإلسالم في التعامل مع الكمن: المبحث األول

 ويتكون من المطالب اآلتية:

 المطلب األول: قيم العفو والصفح.

 المطلب الثاني: السلم واألمن

 المطلب الثالث: العالقات االجتماعية.
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 .منهج اإلسالم في التعامل مع أهل الكتاب: المبحث الثاني

 :ويتكون من مطلبين هما

 جتماعية مع أهل الكتاب.المطلب األول: العالقات اال

 المطلب الثاني: مفهوم الجزية.

 

 المبحث األول: منهج اإلسالم في التعامل مع الكفار.

 .قيم العفو والصفح: المطلب األول

 العهد المكي وقام على قيم العفو والصفح وأن يخلي الكفار بين النبي  الكفار منذسالم في التعامل مع لقد بدأ منهج اإل

ن تََولَّٰى :  وأول نص قرآني في القرآن المكي أصل وررع لهذه القيمة هو قوله، ليقدم دعوتهوالمجتمع  ﴿فَأَۡعِرۡض َعن مَّ

ۡنيَا ﴾]النجم  [22: َعن ِذۡكِرنَا َولَۡم يُِرۡد إاِلَّ ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّ

وما تولى عنه ، ة السيفموادعة ولكنها منسوخة بآيأن هذه اآلية تحض على ال هـ(545: )تير  أبو حيان األندلسي

 .(1)الكفار هو القرآن الكريم واإليمان والنبي

دنيا من معاش وتجارة ورعي ويفهم من كالم أبي حيان أن اإلعراض هنا ال عالقة له بالتعامل اليومي في مسائل الحياة ال

، وإيمان والنبي المرسلبل واآلية تشير صراحة إلى نوع اإلعراض فهو إعراض عن قضايا العقيدة من قرآن ؛ وزراعة

فهي قيمة دينية ثابتة إلى والقول بأن اآلية منسوخة بآية السيف غير صحيح ، بالحياة المادية بعيداً عن الوحيوالرضى 

 .إذ ال إكراه في الدين؛ يوم القيامة

مل في كل قيم األعراض في هذه اآلية مراد به اإلعراض الكا العلماء فيما ذهب إليه إذ ير  أن وقد خالف سيد قطب

 .(2)ال يمكن أذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون وال أن يشتركا في أي نشاط(الحياة فالمسلم والكافر 

 وحفظ حقوقهم في، إن هذا الفهم الذي ذهب إليه سيد قطب هو فهم يتناقض مع منهج القرآن الكريم في التعامل مع اآلخر

فصورت منهج القرآن في التعامل مع ، كل الجماعات المتطرفة فكرها أسست وعلى هذا الفهم الخاطئ؛ دولة المواطنة

 .خر بأنه يقوم على اإلقصاء الكامل وتخييرهم بين اإلسالم أو القتلاآل

َن ٱأۡلَۡمِر فَٱتَّبِۡعهَا َواَل تَتَّبِۡع أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن اَل يَۡعلَُموَن : قال  َك َعلَٰى َرِريَعٖة مِّ
إِنَّهُۡم لَن يُۡغنُوْا َعنَك ِمَن  (11)﴿ثُمَّ َجَعۡلنَٰ

ِ َريۡ  ُ َولِيُّ ٱۡلُمتَّقِيَن ٱَّللَّ لِِميَن بَۡعُضهُۡم أَۡولِيَآُء بَۡعٖض  َوٱَّللَّ
 [12-11: ﴾]الجاثية.او َوإِنَّ ٱلظَّٰ

والنهي  األمرعلى هد  من  يعة ما ررع هللا لعباده من الدينفالشر، هب والملةالمذ: الشريعة في اللغة" : قال القرطبي

 .(3)"والحدود والفرائض

ولكن الشوكاني رجح أنه مقصور  (4).والخطاب في اآلية كما ير  البغوي يشمل جهال قريظة والنضير ورؤساء قريش

  (1).على رؤساء قريش ألن السورة مكية

                                           
 . 12، صفحة11( ينظر البحر المحيط، أبو حيان، جزء1)

 . 4311، صفحة 22( ينظر الظالل، سيد قطب، جزء 2)

 . 5213، صفحة 1( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 3)

 . 152، صفحة 4( ينظر معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، جزء4)
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الم البغوي هو األرجح فك.(2).أن يرجع إلى دين آبائه النبي  واوسبب نزول اآلية كما ذكر القرطبي أن الكفار طالب

فمثلما المجتمع المسلم مطالب بأن يتعامل  ،وقيم التعامل مع اآلخر ال تتجزأ، فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

وواضح من سبب النزول أن سبب اإلعراض يتعلق باألمر  بالصفح والعفو مع الكفار فمن باب أولى مع أهل الكتاب،

إالَّ بعد محاولة الكفار ثني النبي  باإلعراض عن اآلخر به والمؤمنين النبي  لقرآن الكريم ا الديني ال الدنيوي ولم يأمر

  والصحابة  وهذا موقف من الكفار يتعارض مع حرية االعتقاد والفكر ؛ عقيدتهم وإرجاعهم إلى دين اآلباءعن

 .والتعبير

:  قال في األمور الدينية ال الدنيوية، رين والظالمينلتؤكد البراءة وعدم المواالة للكاف -وهي مكية -وتأتي سورة هود

ِ ِمۡن أَۡولِيَآَء ثُمَّ اَل  ن ُدوِن ٱَّللَّ ُكُم ٱلنَّاُر َوَما لَُكم مِّ  [113: ﴾]هود. تُنَصُروَن ﴿َواَل تَۡرَكنُٓوْا إِلَى ٱلَِّذيَن هَلَُموْا فَتََمسَّ

)إن الذين هلموا( أي وجد منهم الظلم ولم يقل الظالمين أي بالميل  ":وقال، ( أي ريئاً من ركونَواَل تَۡرَكنُٓواْ ): قال البقاعي

 .(3)"إليهم بأن تثاقل أنفسكم نحوهم للميل إلى أعمالهم ولو بالرضى بها والتشبه بهم والتزي بزيهم

الركون : ققونقال المح، " والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه: قال الفخر الرازي

المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في 

 (4).ريء من تلك األبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتالب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون"

كفر والمعاصي من أهل لدالة على هجران أهل اأن اآلية  إذ ير  (الركون)وقد أخطأ وهب الزحيلي الذي وسع مفهوم 

أما صحبة الظالم على التقية فهي ، إذ الصحبة ال تكون إال عن مودة، فإن صحبتهم كفر أو معصية، البدع وغيرهم

 .(5)مستثناة من النهي بحال االضطراب

يوسع دائرة االختالف حتى داخل  الخطاب في هذا الذي يدخل أهل البدع المختلف في تعريفها -من الزحيلي -فهذا الفهم

، ويجعل قيم التسامح والصفح والعفو والتعايش في األمور الدنيوية ال يكون إالَّ استثناء واضطراراً ، المجتمع المسلم

وموقف المسلمين من الكافر األصلي والمبتدع من هذه األمة سواء، ومثل هذا الفهم هو الذي وسع دائرة االختالف بين 

 لم والمسلم، وبين المسلم واآلخر.المس

أي ، وأعرض عن المشركين" : قال القرطبي، [24: ﴾]الِحجر٤٩﴿فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأَۡعِرۡض َعِن ٱۡلُمۡشِرِكيَن : قال

وقال الفخر . (6)"هو منسوخ بقوله )فاقتلوا المشركين(: وقال ابن عباس، عن االهتمام باستهزائهم وعن المباالة لهم

ألن معنى هذا اإلعراض ترك المباالة بهم فال يكون ، هذا منسوخ بآية القتال وهو ضعيف: " قال بعضهم: لرازيا

 (8). وأصحابه أن يخاصموا المشركين إال إذا ررع هللا لهم قتالهم ير  الطبرسي أن اآلية فيها نهي للنبيو (7)منسوخا"

                                           
 .2، صفحة 5( ينظر فتح القدير، الشوكاني، جزء 1)

 . 112صفحة ، 2( ينظر الجامع ألحاكم القرآن، القرطبي، جزء2)

 . 323، صفحة 2( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي، جزء3)

 . 415، صفحة 11( مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، جزء 4)

 . 121، صفحة 12الزحيلي، جزء  والمنهج،( ينظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة 5)

 . 22، صفحة 1. وينظر الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 41، صفحة 11( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 6)

 . 125، صفحة، 12( مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، جزء 7)

 . 533، صفحة، 5( ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، جزء 8)
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ال صلة بين " : تفرضها المواطنة فقد حصرها الصابوني بقوله واإلعراض هنا ال عالقة له بالحقوق والواجبات التي

وما أرار إليه الصابوني يتعلق بالمواالة في  (1)"ألن اإليمان يناقض الكفر، أو توار ، المؤمن والكافر بوالية أو نصرة

 األمور الدينية العقدية ال المادية الدنيوية.

ُن َفاَل  ﴿َوإَِذا َرأَۡيَت ٱلَِّذيَن يَُخوُضونَ : قالو ۡيطَٰ ا يُنِسيَنََّك ٱلشَّ تِنَا فَأَۡعِرۡض َعۡنهُۡم َحتَّٰى يَُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغۡيِرِهۦو َوإِمَّ فِٓي َءايَٰ

لِِميَن ﴾]األنعام
ۡكَرٰ  َمَع ٱۡلقَۡوِم ٱلظَّٰ  [21: تَۡقُعۡد بَۡعَد ٱلذِّ

ويشتم  الس من يستهزأ بالوحي ويسب هللاوالمؤمنين أن يعرضوا ويقاطعوا مج ير  الطبري أن اآلية تأمر النبي

فال جلوس مع ، وير  ابن كثير أن الخطاب يراد به كل فرد من أفراد األمة.(2).إالَّ أن يخوضوا في حديث غيره النبي

وهذا دليل على أن مجالسة أهل " : وقد وسع ابن العربي المعنى بقوله. (3).من يضع نصوص الدين في غير موضعها

 (4)"حلالمنكر ال ت

حيث كان عمل ، كان هذا األمر في مكة" : وكعادة سيد قطب يدعم بهذه اآلية منهجه القائم على رفض اآلخر بقوله

وحيث كان غير مأمور بقتال للحكمة التي أرادها هللا في هذه الفترة وحيث كان ، يقف عند حدود الدعوة الرسول 

رأن آخر  فكان للنبي ، فأما بعد أن قامت لإلسالم دولة في المدينة، االتجاه واضحاً لعدم االصطدام بالمشركين ما أمكن

 .(5).مع المشركين وكان الجهاد والقتال حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله َّلل

وال ، فواضح مما ذهب إليه علماء التفسير أن المقاطعة واإلعراض عن مجالس الكفار تتعلق باألمور الدينية العقدية

وقد أثبت تاريخ المسلمين عبر كل الدول التي قامت كيف أن مبدأ تقسيم  الحقوق ، ألمور المعيشية والماديةعالقة لها با

 .والواجبات على أساس المواطنة كان هو الغالب

قال ابن ، بل وسع حكمها لتشمل أهل البدع من أمة محمد ، ولم يقصر بعض العلماء مفهوم اآلية على الكافر األصلي

وكذلك منع أصحابنا  ": قال –مؤمناً كان أو كافراً  –في آيات هللا تركت مجالسته وهجر  " من خاض :خويز منداد

وال يسمع كالمهم وال ، وأال تعتقد مودتهم، الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع

وقال ، ال نصف كلمة: فأعرض عنه وقال، ني كلمةاسمع م: وقد قال بعض أهل البدع ألبي عمران النخعي، مناهرتهم

ومن زوج كريمته من مبتدع فقد ، وأخرج اإلسالم من قلبه، من أحب صاحب بدعة أحبط هللا عمله ": الفضيل بن عياض

من وقر صاحب بدعة فقد " :قال رسول هللا : عن عائشة رضي هللا عنها قالت هللا الحاكم ورو  أبوعبد ،قطع رحمها

 .(7)(6)"هدم اإلسالم أعان على

بل هو ، وحتى هذا النوع من المقاطعة الذي ذهب إليه ابن خويذ منداد ال عالقة له بالحياة الدنيوية والمعامالت التجارية

 .وكم عانت وال تزال األمة تعاني من مثل هذا الفهم الذي يسبب الفرقة في المجتمع، أقرب إلى فقه الورع

                                           
 . 414، صفحة 1( تفسير آيات األحكام، الصابوني، جزء 1)

 . 432، صفحة 11آي القرآن، الطبري، جزء  ( ينظر جامع البيان في تأويل2)

 . 125، صفحة، 2( ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جزء 3)

 . 532، صفحة 2( أحكام القرآن، ابن العربي، جزء4)

 . 1121-1125، صفحة 5( الظالل، سيد قطب، جزء 5)

 .1131، صفحة 5( الظالل، سيد قطب، جزء 6)
 

 .  251-251، صفحة  1الجوزي في الموضوعات، جزء حديث موضوع، أخرجه ابن  (7)
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هَ إاِلَّ هَُو  َوأَۡعِرۡض َعِن ٱۡلُمۡشِرِكيَن  ﴿ٱتَّبِۡع َمآ أُوِحيَ : قال
بَِّك  اَلٓ إِلَٰ َك  ٦٠١إِلَۡيَك ِمن رَّ  َوَما َجَعۡلنَٰ

ْۗ
ُ َمآ أَۡرَرُكوْا َولَۡو َرآَء ٱَّللَّ

 [115-112: ﴾]األنعام٦٠١َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا  َوَمآ أَنَت َعلَۡيِهم ِبَوِكيٖل 

أن تنهي محمداً وأصحابه عن سب  طالب إماقالت كفار قريش ألبي : ابن عباسقال " : جاء في سبب نزول هذه اآلية  

 .(1)"فنزلت اآلية، ونهجوه هتنا والغض منها وإما أن نسب إلههآل

لكونه  –كون السب غيظاً وحمية َّلل وإهانة آللهتهم  مع-المشركينفحرم هللا تعالى سب آلهة  ": قال ابن قيم الجوزية

ا كالتنبيه بل وهذ، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا آللهتهم، عالىذريعة إلى سبهم هللا ت

 .(2)ل ما ال يجوزملئال يكون سبباً في ع، من الجائز كالتصريح على المنع

هذا يدل على " : وقال ابن العربي. (3)"ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع، ضرب من الموادعة" هذا : قال القرطبي

اختصاره أن الحق إن ، وهذا فيه نظر طويل، لمحق أن يكف عن حق يكون له إذا أد  ذلك إلى ضرر يكون في الدينأن ل

 .(4)."كان واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول

التجاوز والصفح  ويعتقد الباحث أن ما ذهب إليه القرطبي يدل على أن المنهج القرآني في تعامله مع اآلخر يميل إلى

وهذه الموادعة قيمة وخلق حضاري من قيم وأخالق اإلسالم وال ، حتى يتحقق االستقرار في المجتمع والدولة، والعفو

 .يمكن أن تنسخ في أي زمان

 السلم واألمن: المطلب الثاني

فار في الفترة المكية بسبب قد يُظَنُّ أن مرحلة اإلعراض والعفو والصفح كانت مرحلة مؤقتة في عالقة المسلمين مع الك

وأن ، وعندما انتقلوا إلى دولة المدينة تركوا تلك القيم واستبدلوها بالقتال، ضعف المسلمين الراجع لقلة عددهم وعتادهم

 اآلخر هوفي منهج اإلسالم في التعامل مع  أن األصل ففي هذا المطلب بيان، م ليس األصل في العالقة مع اآلخرالسال

 يوم القيامة. والحرب إلىنة ال القتال السالم والهد

َ اَل يُِحبُّ ٱۡلُمۡعتَِديَن : قال   إِنَّ ٱَّللَّ
و
تِلُونَُكۡم َواَل تَۡعتَُدٓوْا ِ ٱلَِّذيَن يُقَٰ تِلُوْا فِي َسِبيِل ٱَّللَّ ير  الطبري أن  [121: ﴾]البقرة٦٤٠﴿َوقَٰ

المسلمين بأن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم فمنهم من ير  أنها تأمر ، المفسرين اختلفوا في حكم هذه اآلية

 .(5).وآخرون قالوا نسخت ببراءة، وهي محكمة

َ :  هي قولهواختار الزمخشري النسخ وأن اآلية التي نسختها   َوٱۡعلَُمٓوْا أَنَّ ٱَّللَّ
و
تِلُونَُكۡم َكآفَّٗة تِلُوْا ٱۡلُمۡشِرِكيَن َكآفَّٗة َكَما يُقَٰ ﴿َوقَٰ

جميع الكفار ف، يوخ والصبيان والرهبان والنساءواالستثناء من القتل ينصرف إلى الش، [32: ﴾]التوبة٦١تَّقِيَن َمَع ٱۡلمُ 

 .(6).والعلة حتى يكون الدين كله َّلل خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب، قاتلوا أم لم يقاتلوا، تجب مقاتلتهم

ال ينحصر في أهل الحديبية بل هو خطاب عام لجميع  :"هفحكم اآلية عندوينسجم فهم القرطبي مع الذين يرون النسخ 

 ، فالواجب قتال من يقاتلون، المسلمين

                                           
 . 21، صفحة 1( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 1)

 . 53، صفحة 3( الضوء المنير على التفسير، ابن القيم الجوزية، جزء2)

 . 21، صفحة 1( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 3)

 . 544، صفحة 2( أحكام القرآن، ابن العربي، جزء 4)

 . 112، صفحة 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 5)

 . 342، 341نفسه، ص جزء المصدر( ينظر الكشاف، الزمخشري، 6)
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، )قاتلوا الذين يلونكم من الكفار( وذلك أن المقصود أوالً كان أهل مكة فتعينت البراءة منهم: بقولهفالواقع يشهد على ذلك 

، عم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع اآلفاق وال يبقى أحد من الكفرةممن كان يؤذي حتى ت فتح هللا مكة كان القتال لمن يلي فلما

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " :ممتد إلى غاية وهي قوله عليه السالم، وذلك باق متماد إلى يوم القيامة

ألن نزوله من أرراط ، قبلهوهو موافق للحديث الذي ، غايته نزول عيسى بن مريم عليه السالم: وقيل (1)"األجر والمغنم

 .(2)"الساعة

 ،ومن ير  األصل القتال واآلية منسوخة ببراءة أبو حيان األندلسي الذي ير  أن الغاية من قتال الكفار هو زوال الكفر

 .(3)وعليه إذا تيقن المجتمع المسلم من أن المجتمعات الكافرة يمكن أن تقلع عن الكفر بغير قتال سقط القتال

وأن علة القتال هي الخربة واالعتداء وليس نشر ، اء الذين يرون أن اآلية محكمة وحكمها باق إلى يوم القيامةومن العلم

، إذ ير  أن اآلية نص في أن سبب قتال الكفار هو الكفر ،وهذا ما دفع ابن العربي أن ينتقدهم، الدعوة علماء األحناف

ألن ذلك عند ابن العربي يتعلق بفقه المصلحة  ؟؛ل والنساء وهم كفاروال حجة لمن قال لماذا تم استثناء الشيوخ واألطفا

 .(4).فأخذهم أرقاء من قبل المسلمين أنفع وأصلح من قتلهم، والمنفعة

وأن العلة والسبب في قتال ، ويبني سيد قطب منهجه في التعامل مع غير المسلمين على ما ذهب إليه القائلون بالنسخ

وهذه اآليات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة " : س االعتداء يقولالكفار هو نشر الدعوة ولي

واالنتهاء ، وآذوهم في دينهم وفتنوهم في عقيدتهم، المسلمة في المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوهم من ديارهم

، أو فتنتهم عن الدين، ء عن قتال المسـلمينال مجرد االنتها، هو االنتـهاء عن الكفر، الذي يستأهل غفران هللا ورحمـته

 .(5)"فاالنتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون

ويورد اإلمام الطبري الرأي اآلخر الذي يخالف هذا الذي سبق مخالفة واضحة وفحو  هذا الرأي أن المسلمين ال 

، وهذا قول ابن عباس، ة غير منسوخة وحكمها باق إلى يوم القيامةا القتال وأن هذه اآليويقاتلون الكفار إال إذا بدؤ

ومن ، واالستثناء ال ينحصر في الشيوخ والصبيان والنساء والرهبان بل ويشمل من لم يعتد على المسلمين من الكفار

 .(6).قاتلهم فهو معتد

من كفار أهل الكتاب وثان والكافرين األ لم يقاتل مشركي أهلالذي  بل ويعضد الطبري رأيه بالسنة العملية لرسول هللا

بما ذهب إليه عمر بن عبدالعزيز"  ودعم رأيه مرة أخر ، (7). ، وكذلك سياسته مع المجوسإعطاء الجزية بل قبل منهم

 .(8)"بأن هذه اآلية غير منسوخة

 ،ألنه رجل دولة وأسس دولته على فقه المواطنة؛ إن رأي عمر بن عبد العزيز له قوة

                                           
 .232، ص2( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمة النبوة، ج1)

 ، 351، صفحة 2( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء، 2)

 . 52، صفحة 2ر المحيط، أبو حيان، جزء( ينظر البح3)

 . 112، صفحة 1( ينظر أحكام القرآن، ابن العربي، جزء 4)

 . 121 -115صفحة ، 1( الظالل، سيد قطب، جزء 5)

 . 121، صفحة 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 6)

 . 121صفحة ، 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 7)

 . 121، صفحة 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 8)
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وهم )ال تعتدوا( بالقتل فتبدؤ ": قال بسيرة الصحابة له استشهدو تار الشيخ محمد عبده من المعاصرين هذا الرأيوقد اخ 

يصح  حربكم، وهلأو من ألقى إليكم السلم وكف عن  ،وال تقتلوا من ال يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى –

أو ، كال ال يقول هذا إال غر جاهل، دون اإلرراد والدعوة، ف والقوةأن يقال فيهم )الصحابة( إنهم أقاموا دينهم بحد السل

 .(1)"عدو متجاهل

رفة أن تفهم أن األصل في منهج إن هذا التباين بين علماء المسلمين في فهم هذه اآلية أعطى فرصة للجماعات المتط

تكون فكرة المواطنة هي أساس للحقوق  وال يمكن أن، القرآن الكريم في التعامل مع اآلخر خاصة الكافر األصل هو القتل

 ، وأن األصل في منهج اإلسالم في تعامله مع اآلخر هو السلم واألمن ال الحرب.والواجبات

ِميُع ٱۡلَعلِيُم : قال  ِو إِنَّهُۥ هَُو ٱلسَّ ۡل َعلَى ٱَّللَّ ۡلِم فَٱۡجنَۡح لَهَا َوتََوكَّ فيه  :"شعرانيقال ال، [21: ﴾]األنفال١٦﴿۞َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ

وإذا كانت الدعوة لإلسالم نوعاً  " : ويؤكد هذا األصل الشيخ محمد أبو زهرة بقوله، (2)".ترجيح الصلح على القتال

فإن أغلب الباحثين يرون أن تسبق الدعوة الجهاد في عهدنا الحاضر ، ضرورياً للتعريف به في العهد اإلسالمي األول

حكم بين  فالجهاد فإن أبي المعتدون، التعايش السلمي وعدم الجور على المسلمين ولكنها دعوة للعدالة وتعهد، أيضاً 

 .(3)"المسلمين وبينهم

صبح هذا من قيم أوير  الباحث أن ما توصلت إليه البشرية اليوم من قيم تحض على السلم واألمن الدوليين حتى 

 .واألكثر انسجاماً مع مقاصد الدين الكلية، الحضارة المعاصرة فإن األخذ بتقديم الصلح على الحرب هو األولى

ِ فَقَدِ : قال ُغوِت َويُۡؤِمۢن بِٱَّللَّ
ۡرُد ِمَن ٱۡلَغيِّو فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطَّٰ يِن  قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ  ٱۡستَۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوِة ٱۡلُوۡثقَٰى اَل ٱنفَِصاَم ﴿اَلٓ إِۡكَراهَ فِي ٱلدِّ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  يذهب الذين يرون أن العلة في قتال الكفار هو االنتهاء عن الكفر وليس ، [252: ﴾]البقرة٦٥١ لَهَاْۗ َوٱَّللَّ

فِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمو : بقوله : األولى: االعتداء إلى أن هذه اآلية منسوخة بآيتين هما ِهِد ٱۡلُكفَّاَر َوٱۡلُمنَٰ ٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ َجٰ ﴿يَٰ

﴿فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱأۡلَۡرهُُر ٱۡلُحُرُم فَٱۡقتُلُوْا ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحۡيُث َوَجدتُُّموهُۡم : والثانية، [2: ﴾]التحريم٤ُم  َوِبۡئَس ٱۡلَمِصيُر َوَمۡأَوٰىهُۡم َجهَنَّ 

لَٰوةَ َوَءاتَُوْا  ِحيٞم َوُخُذوهُۡم َوٱۡحُصُروهُۡم َوٱۡقُعُدوْا لَهُۡم ُكلَّ َمۡرَصٖدو فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا ٱلصَّ َ َغفُوٞر رَّ َكٰوةَ فََخلُّوْا َسبِيلَهُۡمو إِنَّ ٱَّللَّ ٱلزَّ

. (4)قد أكره العرب على دين اإلسالم وقاتلهم ولم يرضى منهم إال باإلسالم( ن النبي وير  القرطبي أ، [5: ﴾]التوبة٥

كان ، في رجال من الصحابة زلت هذه اآلية" ن: بقولهوذلك مخصوصة بسبب نزولها  عامة غير اآليةأن ابن القيم  وير 

فنهاهم هللا ، فلما جاء اإلسالم أسلم اآلباء وأرادوا إكراه األوالد على الدين، لهم أوالد قد تهودوا وتنصروا قبل اإلسالم

 .حتى يكونوا هم الذين يختارون اإلسالم، سبحانه وتعالى عن ذلك

فال ، ل من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفاروهذا هاهر على قو، أن اآلية على عمومها في حق كافر: والصحيح

يتبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط وأنه إنما قاتل من  ومن تأمل سيرة النبي ،. . . يكرهون على الدخول في الدين

دهم ما استقاموا بل أمره هللا تعالى أن يفي لهم بعه، فلم يقاتله مادام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده، وأما من هادنه، قالته

 ، به

                                           
 . 122، صفحة2( تفسير المنار، رضا، جزء 1)

 . 152، صفحة 2( الميزان، الشعراني، جزء 2)

 . 42( تنظيم اإلسالم للمجتمع، أبو زهرة، صفحة 3)

 . 211ة ، صفح3( ينظر الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 4)
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هَدتُّۡم ِعنَد ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلحَ  :كما قال ِ َوِعنَد َرُسولِِهۦٓ إاِلَّ ٱلَِّذيَن َعٰ ُموْا لَُكۡم ﴿َكۡيَف يَُكوُن لِۡلُمۡشِرِكيَن َعۡهٌد ِعنَد ٱَّللَّ َراِم  فََما ٱۡستَقَٰ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمتَّقِيَن  ، لم يبدءهم بقتال، وكذا لما هادن قريشاً عشر سنين " : ويقول ابن القيم.[5: وبة﴾]الت١فَٱۡستَقِيُموْا لَهُۡمو إِنَّ ٱَّللَّ

، لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة والمقصود أنه ، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، حتى بدءوا بقتاله ونقضوا عهده

 .(1)"وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً 

في غاية القوة ألنه استشهد بالسيرة التي هي الترجمان العملي لنصوص  إليه ابن القيم الذي ذهب ويبدو هذا الرأي

 .وهذه هي القاعدة التي ينبغي أن يتعامل بها المجتمع المسلم مع المجتمعات األخر  ،الكتاب

التي  وهذا المعنى ينسجم مع األعراف والمواثيق الدولية. (2)"واآلية غير منسوخة بل محكمة قال الطبري:"

 .توصلت إليها البشرية بعد حروب طويلة وأتاحه للناس أن يتجاوروا بالحسنى واإلسالم حجته قوية ال يخشى الحوار

 ،ال يكرهون على اإلسالم سواء كانوا عرباً أم عجماً  -إذا بذلوا الجزية -الكفر والملل ويذهب القرطبي إلى أن سائر أهل

 .(3)قريشاً أو غيرهم

تحت مظلة نظام األمان  وقد رهد مجتمعات كافرة تعيش، ير وهو من علماء القرن الثامن الهجريويؤكد هذا ابن كث

 .(4)"فإنه ال يفيد الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً ، ال يجوز إكراه أحد للدخول في دين اإلسالم اإلسالمي، إذ قال:"

في ركل أقليات كافرة داخل الدولة  وهذا يعني أن عالقة المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات سواء كانت

 .اإلسالمية أو دوالً فإنه ال يجوز له أن يرغمها بحد السيف لتدخل في اإلسالم

وراع لد  كثير من المسلمين أنها منسوخة بآية ، لقد فرغت هذه اآلية من أهدافها وأعماقها" : ويقول جودة سعيد

نوا فإن أقوالهم وتفسيراتهم ليس لها من القوة والفاعلية ما يؤثر بشكل وأياً كا، ومهما كانت أقوال هؤالء الناسخين، السيف

 .(5)."جدي في مسيرة وأحدا  التاريخ

َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن ثُمَّ لَۡم يَنقُُصوُكۡم َريۡ قالو هَدتُّم مِّ ٓواْ إِلَۡيِهۡم عَ : ﴿إاِلَّ ٱلَِّذيَن َعٰ ِهُروْا َعلَۡيُكۡم أََحٗدا فَأَتِمُّ
َ ا َولَۡم يُظَٰ تِِهۡمو إِنَّ ٱَّللَّ ۡهَدهُۡم إِلَٰى ُمدَّ

 [4﴾]التوبة: ٩يُِحبُّ ٱۡلُمتَّقِيَن 

والمشركين كانت أربعة أرهر، فإن نقض  إن مدة العهد بين رسول هللا -كما ذكر   ذلك الطبري -قد يفهم من اآلية

مدة فال صلح بعدها بل عليهم االختيار أن ينهي معهم الصلح ويقاتلهم، ولو تمت ال المشركون العهد خاللها جاز للنبي 

 .(6)بين اإلسالم أو القتل.

ولكن السنة العملية تنفي هذا الفهم لآلية كما قال الطوسي: " وقال ابن عباس: توجه ذلك إلى كل من كان بينه وبين 

م من المشركين لم قبل براءة، وينبغي أن يكون ابن عباس أراد من كان بينه وبينه عقد هدنة أو إلى قو رسول هللا 

صالح أهل هجر وأهل البحرين وإيلي ودومة الجندل، وأدرج   يتعرضوا له بعداوة وال هاهروا عليه عدوه، ألن النبي 

  ،وله من عهود الصلح والحرب غير هذه ،وأهل معن، وهم ناس من اليهود في توجهه إلى تبوك

                                           
 . 432-431، ص1( ابن القيم، ج1)

 . 415، صفحة 5( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 2)

 . 211، صفحة 3( ينظر الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 3)

 . 311، صفحة 1(  التفسير العظيم، ابن كثير، جزء 4)

 . 112( كن كابن آدم، جودت سعيد، صفحة 5)

 . 52، صفحة 2نظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء ( ي6)
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ذمة إلى أن مضى لسبيله ووفى لهم بذلك من بعده فمن حمل ولم ينبذ إليهم بنقض عهد وال حاربهم بعد أن صاروا أهل 

 .(1)ذلك على جميع العهود فقد أخطأ(

إن من ذهب إليه الطوسي هو الصحيح والسنة العلمية عند اختالف األقوال هي أقو  مرجح؛ وهذا الرأي هو الذي يحقق 

ا يثبت أن هذه السنة العملية محكمة غير ؛ مم، وتعد غزوة تبوك من آخر غزوات النبي لسلم واألمن للشعوبمفهوم ا

 منسوخة.

ُعُدوْا لَهُۡم ُكلَّ َمۡرَصٖدو فَإِن : ﴿فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱأۡلَۡرهُُر ٱۡلُحُرُم فَٱۡقتُلُوْا ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحۡيُث َوَجدتُُّموهُۡم َوُخُذوهُۡم َوٱۡحُصُروهُۡم َوٱقۡ قالو

لَٰوةَ َوَءاتَوُ  ِحيٞم تَابُوْا َوأَقَاُموْا ٱلصَّ َ َغفُوٞر رَّ َكٰوةَ فََخلُّوْا َسبِيلَهُۡمو إِنَّ ٱَّللَّ رجح الطبري قول قتادة في هذه ، [5﴾]التوبة: ٥ْا ٱلزَّ

اآلية إذ قال: " كان قتادة يقول: خلوا سبيل من أمركم هللا أن تخلوا سبيله، فإنما الناس ثالثة رهط: مسلم عليه الزكاة، 

 .(2)"أمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى عشور مالهومشرك عليه الجزية، وصاحب حرب ي

 .(3)"فاقتلوا المشركين يعني الذين نقضوكم وهاهروا عليكمقال الزمخشري:" 

ي هل الدولة اإلسالمية ابن قيم الجوزية أن اإلسالم ال يمانع من وجود مجتمعات كافرة مسالمة تعيش ف ويؤكد

على ثالثة أقسام محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت  –زول براءة بعد ن –فاستقر أمر الكفار معه وتجاورها:" 

حال أهل العهد والصلح إلى اإلسالم فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل 

 .(4)"األرض معه ثالثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب

ت: " واآلية تدل على أن المراد بالمشركين الذين تبرأ هللا ورسوله منهم وأعطوا مهلة األربعة أرهر، ويقول محمود رلتو

هم الذين عرفوا بنكث العهود، إما إخالالً بشروطها أو انتقاضاً لشيء منها أو معاونة األعداء على المؤمنين، أما الذين 

هدة ريئاً مما حوته، ولم يظاهروا ويعاونوا على المسلمين أحداً عاهدوا ولم يخلوا بشرط من الشروط، ولم ينتقصوا المعا

ما بشيء ما من عدة أو عدد أو رأي، فإن هؤالء يجب إتمام عهدهم إلى مدتهم، وفاء بوفاء، وعهداً بعهد وكرامة بكرامة؛ 

م الحضارة الحديثة من هذا هو األساس الذي يجب أن تكون عليه المعاهدات في نظر اإلسالم فلينظر الناس ما تقوم به أم

 .(5)معاهدات كانت مصدراً لنكبة العالم

 .(6)"أن آية السيف هذه ناسخة لكل موادعة في القرآن :"وليس صحيحاً ما ذهب إليه الكلبي الغرناطي 

ير  الباحث أن مثل هذه األقوال المرجوحة في الترا  اإلسالمي هي التي وفرت خلفية عقدية فكرية للجماعات و

 ة التي قدمت أنموذجاً سيئاً لمنهج القرآن الكريم في عالقته مع اآلخر وبناء دولة المواطنة.المتطرف

ِ ثُمَّ أَۡبلِۡغهُ َمۡأَمنَهُۥو قال َم ٱَّللَّ
َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن ٱۡستََجاَرَك فَأَِجۡرهُ َحتَّٰى يَۡسَمَع َكلَٰ لَِك بِأَنَّهُۡم قَۡوٞم الَّ يَۡعلَمُ : ﴿َوإِۡن أََحٞد مِّ

﴾]التوبة: ١وَن َذٰ

 ير  الطبري أن أهل التأويل اختلفوا في حكم هذه اآلية، ، [2

                                           
 . 11-2، صفحة 5مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، جزء  . وينظر211، صفحة 5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، جزء 1)

 .52، صفحة 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 2)

 . 132، صفحة 2لزمخشري، جزء ( الكشاف، ا3)

 . 311، ص3( ابن القيم، ج4)

 . 212-211، صفحة  1( تفسير القرآن الكريم، رلتوت، جزء 5)

 . 122، صفحة 2( التسهيل في علوم التنزيل، ابن جزي، جزء 6)
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قوله )فإما منا بعد(، وآخرون يرون أنها غير منسوخة بل وفاقتلوا المشركين( تعالى )فبعضهم ير  أنها منسوخة بقوله 

 .(1)ن قال: ليس ذلك بمنسوخمحكمة إلى يوم القيامة، ومنهم الحسن البصري، والصواب من القول في ذلك عندي قول م

وير  الباحث أن إعطاء الدولة لكل رخص تأريرة الدخول إلى أراضيها يدخل في معنى اإلجارة، وعلى الدولة أن 

 تحميه دون تمييز بين عرق أو دين أو مذهب.

مالك إذا وجد الحربي  " قالولم يفرق العلماء بين أنواع اإلجارة بل هي عامة في أمور الدين والدنيا، قال ابن العربي: 

ر مشكل، وأر  أن يرد إلى مأمنه، واآلية إنما هي هذه أمفي طريق بالد المسلمين، فقال: جئت أطلب األمان، فقال مالك: 

فيمن يريد سماع القرآن والنظر في اإلسالم، فأما اإلجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين، والنظر فيما يعود عليهم 

 .(2)"يكون من أمير أو مأمور به منفعة، وذلك

آراء العلماء حول نوع اإلجارة المقصودة في هذه اآلية، والصحيح  على اختالف( تدل وير  الباحث أن عبارة )مشكل

حمل اآلية على العموم لتشمل اإلجارة في أمور الدين والدنيا، ونظراً لمبدأ السياسة الشرعية خاصة في هذا العصر الذي 

 القات االقتصادية.تشابكت فيه الع

ِهِهۡم َوتَۡأبَٰى قال  يُۡرُضونَُكم بِأَۡفَوٰ
و
ٗة ِسقُوَن : ﴿َكۡيَف َوإِن يَۡظهَُروْا َعلَۡيُكۡم اَل يَۡرقُبُوْا فِيُكۡم إاِٗلٗ َواَل ِذمَّ ﴾]التوبة: ٨قُلُوبُهُۡم َوأَۡكثَُرهُۡم فَٰ

عهد وميثاق؛ بل هي طائفة  ن لهم مع رسول هللا ير  الطبري أن هذه اآلية ليس مقصود بها عموم الكفار والذي، [1

المؤمنين منهم، ويشحذهم  طابعها العداء والغدر والخباثة في نفوسهم من العداوة والبغضاء، فهؤالء هم من يحذر هللا 

 .(3)على قتلهم واجتياحهم حيث وجدوا من أرض هللا.

 فة من الكفار التي استقامة على العهود والمواثيق.الطائ قصد بذلكويعتقد الباحث أن الطبري محال أن يكون قد 

هـ( هذا المعنى بقوله: "كيف يكون لهم عهد ولو ههروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي 551: ت)القيم ويؤكد ابن 

 بينكم وبينهم وال العهد، فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ههر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن

جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربنا ونبينا كان ذلك من أعظم األدلة على أنه لو ههر علينا لم يرقب العهد الذي بينا وبينه 

فإنه إذا كان هذا فعله مع وجود العهد والذلة، فكيف يكون مع القدرة والدولة؟! وهذا بخالف من لم يظهر لنا ريئاً من 

 .(4)لو ههر"ذلك، فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد 

أن الفئة المقصودة بالقتال هي التي تجمع بين الطعن في الدين واالعتداء على المسلمين،  بن القيمويفهم من كالم ا

 وليس مجرد الكفر كاف إلدخال الكافر في هذا الخطاب.

ۢن بَۡعِد َعۡهِدِهۡم : ﴿َوإِن نََّكثُ ويؤكد المنهج القرآني هذا المبدأ بنصوص أخر  لمزيد من البيان واإليضا ، قال  نَهُم مِّ ٓوْا أَۡيَمٰ

َن لَهُۡم لََعلَّهُۡم يَنتَهُوَن  ةَ ٱۡلُكۡفِر إِنَّهُۡم اَلٓ أَۡيَمٰ تِلُٓوْا أَئِمَّ  ، [12﴾]التوبة: ٦٦َوطََعنُوْا فِي ِدينُِكۡم فَقَٰ

                                           
 . 11 -11، صفحة 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 1)

. وينظار البحاار 42، صافحة 5. وينظار الجاامع ألحكااام القارآن، القرطباي، جاازء 213، صاافحة 2العرباي، جازء ( أحكاام القارآن، اباان 2)

 . 12، صفحة 5المحيط، ابن حيان، جزء

 . 15، صفحة 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 3)

 . 1311، صفحة 3( أحكام أهل الذمة، ابن القيم، جزء 4)
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د والطعن في الدين ورن هي جمعهم بين نقض العهو -في هذه اآلية -ير  الطبري أن العلة الحاملة على قتال الكفار

الحرب على المسلمين بل ومظاهرة العدو الخارجي عليهم، فمن هذا حاله تجب مقاتلته حتى يتخلى عن الطعن في الدين 

 .(1)ومظاهرة العدو

ولعل في رر  الزمخشري لهذه اآلية ما يدل على سماحة اإلسالم، إذ قال: " ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم 

د من العظائم أن تكون المقاتلة سبباً في انتهائهم عما هم عليه، وهذا من غاية كرمه وفضله وعوده على المسيء ما وج

 .(2)"بالرحمة كلما عاد

قال الكيا الهراسي: " فإذا دعت حاجة الزمان إلى مهادنة الكفار من غير جزية يؤدونها إليه فكل من انتسب إلى و

 .(3)"مان عليهمالمعاهدين صار منهم، وارتمل األ

لعل الكيا الهراسي بنى قوله هذا على فقه السياسة الشرعية، فيمكن أن تكون الضرائب التي تؤخذ من كل المواطنين في و

 الدولة بمختلف أعراقهم تحسب لغير المسلم مثل الجزية.

 المطلب الثالث: العالقات االجتماعية.

مون جزء منه لهم فعل وانفعال؛ ولهذا رسم المنهج القرآني ضوابط إن العالم قد تطور حتى أصبح غرفة صغيرة، والمسل

وأسس وقوانين التعامل مع اآلخر خاصة الكفار في العالقات االجتماعية، وجاءت في ذلك نصوص تباينت أقوال العلماء 

 فيها، واألصل في الترجيح بينها مقاصد الدين الكلية الذي جاء رحمة وهداية للعالمين.

وهُۡم ﴿الَّ : قال  ِرُكۡم أَن تَبَرُّ ن ِديَٰ يِن َولَۡم يُۡخِرُجوُكم مِّ تِلُوُكۡم ِفي ٱلدِّ
ُ َعِن ٱلَِّذيَن لَۡم يُقَٰ َ يُِحبُّ  يَۡنهَٰىُكُم ٱَّللَّ َوتُۡقِسطُٓوْا إِلَۡيِهۡمو إِنَّ ٱَّللَّ

 [1: ﴾]الممتحنة٨ٱۡلُمۡقِسِطيَن 

لى الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا فعلى المجتمع المسلم أن ينطبق ع -نعند بعض المفسري -يذكر الطبري أن حكم اآلية

من  لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوا المسلمين وعند بعضهم اآلخر مقصود به مشركي مكة الذين، يبرهم ويحسن إليهم

المسلمين  ويرجح الطبري أن اآلية عامة ومحكمة ويقصد بها النهي عن قتال كل من لم يقاتل، ديارهم ثم نسخ هذا الحكم

ألنه لم ؛ ويقسط إليهمفعلى المجتمع المسلم أن يصلهم ويبرهم ، ولم يخرجهم من ديارهم من سائر أصناف الملل واألديان

 .(4).وال نسخ لهذا الحكم، قاتلوا المسلمين ولم يعينوا عدوهم على قتالهمطالما أنهم لم ي، خصص لهذا العموميرد م

البر بين المشركين والمسلمين وإن كانت المواالة  على جوازذوا من هذه اآلية دليالً وير  الفخر الرازي أن العلماء اتخ

أقربائهم من المشركين  أن يصلوا هللا  من رسول المسلمون صري ير  أنها نزلت عندما طلبوأن الحسن الب، منقطعة

 .(5)فأنزل هللا تعالى هذه اآلية

ولم يكرهوهم على ، ر القرون هذا المنهج وطبقوه مع الشعوب األخر لقد فهم حكام الدول اإلسالمية التي قامت عب

ولم تجد تلك األقوال ، مما كان سبباً لدخول كثير من رعوب العالم في دين اإلسالممعتقداتهم، بل عاملهم بالبر والقسط؛ 

 .التي تجعل علة وغاية القتال هو إكراه الناس بالقوة ليدخلوا في اإلسالم

                                           
 . 15، صفحة، 2لبيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء ( ينظر جامع ا1)

 . 15، صفحة 2( الكشاف، الزمخشري، جزء 2)

 . 444، صفحة 2( أحكام القرآن، الكيا الهراس، جزء 3)

 . 22، صفحة 14( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 4)

 . 223ص( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري 5)
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تِلُوُكۡم ﴿إاِلَّ : قال  ٌق أَۡو َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدوُرهُۡم أَن يُقَٰ يثَٰ تِلُوْا قَۡوَمهُۡمو َولَۡو َرآَء ٱلَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَٰى قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوبَۡينَهُم مِّ أَۡو يُقَٰ

تِ  تَلُوُكۡمو فَإِِن ٱۡعتََزلُوُكۡم فَلَۡم يُقَٰ ُ لََسلَّطَهُۡم َعلَۡيُكۡم فَلَقَٰ ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسِبياٗل ٱَّللَّ لََم فََما َجَعَل ٱَّللَّ : ﴾]النساء٤٠لُوُكۡم َوأَۡلقَۡوْا إِلَۡيُكُم ٱلسَّ

إذا كان في الموادعة ؛ ير  القرطبي أن في هذه اآلية دليل على إثبات الموادعة بين المجتمع المسلم وأهل الحرب[21

 .(1)مصلحة للمسلمين

بعد التجارب العملية  –عدلت هذه األحكام في آيات التوبة حين تقرر " : ل بالنسخ بقولهالقو  -كعادته -ويتبنى سيد قطب

 .(2)"أنه ال يمكن أن يتعايش دينان في الجزيرة –

ألنه األوفق مع ما توصلت إليه البشرية ؛ ير  الباحث أن المنهج الصحيح في التعامل مع اآلخر هو ما قال به الجمهورو

وقعت عليها كل الدول والشعوب بمختلف أديانها وحضاراتها على أن تعيش البشرية في أمن  اليوم من عهود ومواثيق

 ، ويسود بين الجميع قيم العدل والقسط والبر.وسالم دون إكراه في رأي وال معتقد وال فكر

 

 منهج اإلسالم في التعامل مع أهل الكتاب: الثاني المبحث

انين وضوابط تبين العالقة مع أهل الكتاب في دولة المدينة، وهي عالقة يحتوي القرآن المدني على أصول وقواعد وقو

تؤكد أن المنهج القرآني تعامل مع أهل المدينة بمختلف أديانهم بناء على أساس المواطنة واتا  لهم حرية كاملة في 

بين المسلمين وغيرهم عالقات اجتماعية أساسها العدل واإلحسان والعفو  ممارسة تعاليمهم الدينية والتحاكم إليها، وأقام

 والصفح وحسن الجوار والتعايش السلمي.

 المطلب األول: العالقات االجتماعية مع أهل الكتاب 

عية تتعدد ربكة العالقات االجتماعية، وقد غطى المنهج القرآني في التعامل مع أهل الكتاب كل مناحي العالقات االجتما

 -بنصوص كثيرة، ويمكن حصرها في اآلتي:

 أوال : الزواج من أهل الكتاب.

ولها أثر في استقرار المجتمعات ومن ثم ، تعد العالقات االجتماعية خاصة الزواج من أقو  روابط المجتمع

نصهار بين على التماذج واال -ولقد حرص اإلسالم على صهر فئات مجتمع المدينة وهو يؤسس للدولة المدنية، الدول

وهو مصطلح يشمل اليهود والنصار  ووسع الفقهاء دائرته ليشمل عند بعضهم كثيراً من  ، المكونات ومنها أهل الكتاب

 .أصحاب الملل التي لها أصل سماوي

اإلسالم على كثير من تقاليد وأعراف النظام االجتماعي الذي كان معروفا قبل اإلسالم مع ريء من  ىأبقوقد 

 .التعديالت

ون إلى بُ سَ نْ وهم يُ ، غالبهم إنما ولدوا من نكا  كان قبل اإلسالم في حال الشرك والصحابة" : قال ابن القيم

 فلم يأمر أحداً منهم أن  وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي ، آبائهم انتساباً ال ريب فيه عند أحد من أهل اإلسالم

فلو كانت أنكحتهم ، وقد رجم رسول هللا يهوديين زنيا، من دين اإلسالم وهذا معلوم باالضطرار، يجدد عقده على امرأته

 (1)"فاسدة لم يرجمهما

                                           
 . 312( جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري ص1)

 . 553، صفحة 2( جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 2)
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في فسخ عقود أهل الكتاب يدل على حرية األحوال الشخصية التي كانت  وير  الباحث أن عدم تدخل النبي 

 .آن الكريمألنها من حقوق أهل الكتاب التي كفلها لهم القر؛ تتيحها دولة المدينة لمواطنيها

َب ِحٗلٞ لَُّكۡم َوطََعاُمُكۡم ِحٗلٞ لَّهُۡم  وَ : قال  ُت  َوطََعاُم ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ ِت ﴿ٱۡليَۡوَم أُِحلَّ لَُكُم ٱلطَّيِّبَٰ ُت ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ٱۡلُمۡحَصنَٰ

َب ِمن قَۡبلُِكۡم إَِذآ َءا ُت ِمَن ٱلَِّذيَن أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ فِِحيَن َواَل ُمتَِّخِذٓي أَۡخَداٖنْۗ َوَمن يَۡكفُۡر َوٱۡلُمۡحَصنَٰ تَۡيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ ُمۡحِصنِيَن َغۡيَر ُمَسٰ

ِسِريَن  ِن فَقَۡد َحِبطَ َعَملُهُۥ َوهَُو فِي ٱأۡلِٓخَرِة ِمَن ٱۡلَخٰ يَمٰ والمحصنات منهن الحرائر فأطلقنا " : قال الشافعي، [5: ﴾]المائدة٥بِٱإۡلِ

وير  الطبري أن مصطلح أهل الكتاب يشمل اليهود والنصار  ، (2)"هللا إحالله وهو الحرائر من أهل الكتابمن استثنى 

 .(3)سواء من العرب أو األمم األخر 

ُت( الذي جعلوه فير  ، ررطاً للزواج من أهل الكتاب القرآن الكريم واختلف الفقهاء في تحديد وصف )ٱۡلُمۡحَصنَٰ

رو  القرطبي  إذ ،وارترط بعضهم رروطا ال ينص عليها هاهر اآلية (4).غتسل من الجنابةالطبري أن ال تزني وأن ت

قصد به صحة جواز من كانت منهن في دار اإلسالم على  ،قوال عن ابن عباس أن لفظ المحصنات عام مخصوص

آلية على عمومها  ويخالف ابن عباس جماعة من الصحابة إذ يرون ا، وال يجوز زواج من كانت في دار الحرب، العهد

 .(5).فيجوز زواج الذمية والحربية

والواقع يشهد أن المسلمين على امتداد العصور قد تصاهروا مع أهل ، وير  الباحث أن قول ابن عباس مرجو 

، في تقوية الدول اإلسالمية عبر التاريخ التزاوجوقد ساهم هذا ، الكتاب دون ما ذهب إليه ابن عباس من ارتراطات

 .فهوم دولة المواطنةوأسس لم

وهو األربه لئال يجتمع فيها أن تكون " : إذ يقول، بـ)المحصنات( العفائف عن الزنا ويؤكد ابن كثير إلى أن المراد

 (6)"حشفاً وسوء كيلة، ويتحصل زوجها على ما قيل، فيفسد حالها بالكلية، ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة

العبارة بداللة  ال يتعلق بالكتابيات فقط بل ورد في نص اآلية ما يدلوير  الباحث أن ارتراط اإلحصان والعفة 

 .ررط في نكا  المؤمنات أنه

 -مخالفاً جمهور الصحابة -وما يدل على أن فهم هذه اآلية عند البعض يقوم على فقه الورع ما ذهب إليه ابن عمر

)وال تنكحوا : وقد قال تعالى، ن تقول أن ربها عيسىال أعلم رركاً أعظم من أ ": أنه ال ير  التزويج بالنصرانية ويقول

كان ال ير  بأساً  ألنه ؛ تحريمالنهي  على كراهة الالنهي   يحمل على ابن عمر ولكن نهي (7)المشركات حتى يؤمن(

 (8).بطعام أهل الكتاب وكره نكا  نسائهم

                                           
 . 312، صفحة 1( أحكام أهل الذمة، ابن قيم الجوزية، جزء 1)

 . 222، صفحة 4( األم، الشافعي، جزء 2)

 . 114، صفحة، 4 الطبري جزء( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، 3)

 . 15، صفحة 4( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء4)

 . 53، صفحة 2( ينظر الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 5)

 . 455، 1. وينظر أحكام القرآن، الجصاص، جزء 31، صفحة 2( ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جزء 6)

 31، صفحة 2ر القرآن العظيم، ابن كثير، جزء ( ينظر تفسي7)

 . 111، صفحة 2( ينظر رو  المعاني، األلوسي جزء 8)
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دين ذو نزعة إنسانية يهدف إلى قيام دولة  اإلسالم": على العلوا. د: والذي يتفق مع مقاصد الدين الكلية كما يقول

وأسس ، والقيم الحضارية العليا وتختفي منها مظاهر الفتنة د فيها قواعد العدالةتسو، إسالمية عالمية لغاية قصو 

 .(1)الفساد(

غضب من حذيفة وطلحة بن إذ ، ة العملية لعمر بن الخطاببالسنيستشهد من ير  تحريم الزواج من الكتابيات 

ولكن الطبري يرد هذه الرواية ألنها تناقض رواية أصح سنداً ، تزوج األول يهودية والثاني نصرانية هللا عندما دعبي

، خوفاً من أن يقتدي بقية الصحابة بهما؛ أن نهي عمر كان نهي كراهة ال نهي تحريم جاء فيها عن عمر  منها، وهي

 (2)وتنتشر العنوسة في نساء المسلمين

فهو حديث غريب جداً وهذا األثر غريب عن عمر " : عن رواية التحريم المنسوبة إلى عمر قال ابن كثير 

 .(3)وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصار  ولم يروا بذلك بأساً "، فنكح الناس نساء أهل الكتاب، أيضا

من أهل ، مع كثرة النساء –اليوم الرجل  هل ينكح: "أحمد" في رواية الميموني وقد سأله: )قال: أورد ابن القيم الجوزيةو

يزوج الرجل المرأتين من  ": وقال في رواية، قد رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي : فقال لهم؟ الكتاب

 .(4)"وأربع وذكره عن سعيد بن المسيب: قال؟ وأربع: قيل له، وثال : قال؟ وثال : أهل الكتاب ال بأس به قيل له

أن ما ذهب إليه اإلمام أحمد والطبري وابن كثير هو الذي جرت عليه سنة المجتمعات المسلمة عبر وير  الباحث 

 .التاريخ وساهم في االنصهار مع معظم رعوب العالم

، وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم به الحجة" : انتقد القرطبي المانعين للزواج من الكتابيات بقوله

منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر ، نكا  نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةألنه قد قال بتحليل 

وحذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء 

 .(5)"األمصار

وإن عمر لم ، في دائرة السياسة الشرعيةيقع  –إن صحت الرواية  –وما فعله عمر بن الخطاب مع طلحة وحذيفة 

ال ولكن أخاف أن تعاطوا : قال؟! يكن ير  التحريم ولهذا عندما سأله حذيفة أيفارق اليهودية ألن النكا  منها حرام

 .(6)المومسات منهن

 األمر بحسن الجوارثانيا : 

َ َواَل تُۡشِرُكوْا بِهِۦ َريۡ : قال   َوبِٱلۡ ﴿َوٱۡعبُُدوْا ٱَّللَّ
ِكيِن َوٱۡلَجاِر ِذي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡلَجاِر ا  َمٰى َوٱۡلَمَسٰ ٗنا َوِبِذي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡليَتَٰ لَِدۡيِن إِۡحَسٰ َوٰ

َ اَل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمۡختَ  نُُكۡمْۗ إِنَّ ٱَّللَّ بِيِل َوَما َملََكۡت أَۡيَمٰ اِحِب بِٱۡلَجۢنِب َوٱۡبِن ٱلسَّ  [32: ]النساء﴾٦١ااٗل فَُخوًرا ٱۡلُجنُِب َوٱلصَّ

 يا رسول هللا " : وفي الخبر قالوا. جاءت مطلقة غير مقيدة بكفر أو إيمان األحاديث في إكرام الجار: )قال العلماء

عن إطعام المشركين من نسك  ونهيه  (1)"ال تطعموا المشركين من نسك المسلمين: قال؟ أنطعمهم من لحوم النسك

                                           
 . 155، صفحة 1( معاملة غير المسلمين في اإلسالم، الدكتور علي العلوا، جزء1)

 . 222، صفحة 1( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 2)

 . 251، صفحة 2بن كثير، جزء ( تفسير القرآن العظيم، ا3)

 . 434 -433، صفحة 2( أحكام أهل الذمة، ابن القيم، جزء 4)

 . 21، صفحة 3( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء، 5)

 . 21، صفحة 3( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء، 6)
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ة الذي ال يجوز للناسك أن يأكل منه وال أن يطعمه األغنياء فأما غير الواجب المسلمين يحتمل النسك الواجب في الذم

أبدئي بجارنا " : لعائشة عند تفريق لحم األضحية قال النبي . الذي يجزيه إطعام األغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة

جار الجنب يعني اليهودي وال، يعني الجار المسلم، الجار ذي القربى" : وقال نوف البكالي، (3()2)"اليهودي

 .(4)"والنصراني

أنه كان يحضر  فقد روي، مثالً أعلي لمعاملة أهل الكتاب أعط النبي " : قال القاسمي في تفسير هذه اآلية 

والئمهم ويعود مرضاهم ويستقبل وفودهم ويحسن إليهم حتى أنه توفى ودرعه مرهونة عند بعض يهود المدينة في دين 

فعارروا غيرهم من أهل الملل والنحل األخر  ، على سيرة نبيهمقد ساروا   ف إلى أن  المسلمينوذهب عفي.(5)"عليه

 .(6).بصفاء ووئام فكان المسيحي واليهودي يجاوران المسلم فيتزاورون ويتهادون ال يفصلهم إال المسجد والكنيسة والبيعة

 :األمر بالدفاع عنهمثالثا : 

إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقاً علينا " : ه اإلسالمي حيزاً كبير قال الشهاب القرافيوقد أخذت حقوق أهل الذمة في الفق

فمن اعتد  عليهم ولو بكلمة سوء أو ، ودين اإلسالم وفي خفارتنا وفي ذمة هللا تعالى وذمة رسوله ، ألنهم في جوارنا

وذمة  ذمة هللا تعالى وذمة رسوله  فقد ضيع، أو أي نوع من أنواع األذية أو أعان على ذلك، غيبة في عرض أحدهم

 .(7)"دين هللا

وجاء أهل ، إن من كان في الذمة" : حفاه على جوار وذمة أهل الكتاب إذ يقولويذهب ابن حزم إلى أبعد من ذلك في ال

 .(8)"فإن تسليمه إهمال لعقد الذمة، ونموت دون ذلك، الحرب إلى بالدنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم

ترف المستشرقون المنصفون الذين درسوا التاريخ اإلسالمي بصدق وتجرد أن منهج اإلسالم في التعامل مع أهل ويع

إننا إذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد إلى رعايا المسلمين من " : يقول توماس، الكتاب قمة في العدل واإلنصاف

بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى اإلسالم  المسيحيين في صدر الحكم اإلسالمي ههر أن الفكرة التي راعت

 .(9)"بعيدة عن التصديق

ولم يكن الفتح اإلسالمي سلباً ونهباً " : ويصور أحمد أمين منهج المسلمين وهم يفتحون بالد الشعوب األخر  إذ يقول

 .(10)"ن مع الجند الفاتحينإنما كان فتحاً منظماً يسير فيه القراء )العلماء( والمعلمون والقانونيو، وتدميراً 

 

 

                                           
 ع. . وهو حديث موضو1111، صفحة 5( الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، جزء 1)

 . 122، صفحة 1( مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، جزء 2)

 . 111، صفحة 5( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 3)

 . 111، صفحة 5( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، جزء 4)

 . 1221، صفحة، 5( محاسن التأويل، القاسمي، جزء 5)

 . 215( رو  الدين اإلسالمي، عفيف، صفحة 6)

 . 14، صفحة 3، جزء ( الفروق، القرافي7)

 . 14، صفحة 3نقالً عن الفروق، جزء ( مراتب اإلجماع، ابن حزم:8)

 . 25في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية، صفحة  بحثأرنولد: ى اإلسالم، السير توماس ( الدعوة إل9)

 . 235، صفحة ( ضحى اإلسالم، أحمد أمين10)
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 :العفو والصفح عنهمرابعا : 

عن عائشة رضي هللا عنها الكتاب تحقيقاً لألمن االجتماعي، فهناك آداب عامة يراعيها المجتمع المسلم في تعامله مع أهل 

 فقال رسول هللا ، عليكم السام واللعنة: السام عليك ففهمتها فقلت: فقالوا، دخل رهط من اليهود على رسول هللا : قالت

قد قلت  قال رسول هللا : فقلت يا رسول هللا أو لم تسمع ما قوال، فإن هللا يحب الرفق في األمر كله، مهالً يا عائشة:

فلو تحقق السامع أن الذمي قال له )السالم عليكم( ال رك فيه الحديث بقوله:"  ولقد علق ابن القيم على هذا (1)".وعليكم

األدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال  تفتضيهفالذي ؟ أو يقتصر على قوله )وعليك(، وعليكم السالم :فهل له أن يقول

ولما كانت قضية السالم على أهل الكتاب ، (2)"وهللا يأمر بالعدل واإلحسان، فإن هذا من باب العدل، وعليك السالم: له

إن سلمت فقد سلم الصالحون الحال ولهذا قال األوزاعي:" مقتضى محل خالف فإنه يجمل بالمجتمع المسلم أن ينظر إلى 

قوله أن هللا يحب الرفق في األمر ":وقال الشوكاني معلق على موقف الرسول  (3)"وإن تركت فقد ترك الصالحون

وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم ومالطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى  هذا من عظيم خلقه  "كله

 .(4)"ارنة وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدةالمخ

ير  الباحث أن هذه األقوال الكثيرة المتعددة التي تبين أن منهج القرآن في التعامل مع أهل الكتاب يقوم على العفو 

شرت عند كثير من غير المنصفين ليصوروا والصفح والتسامح توجد أقوال غيرها ولكنها ضعيفة هي التي سادت وانت

 أن اإلسالم دين عنف وإرهاب وال يقبل اآلخر مطلقاً.

 :زيارة مريضهم وتشييع جنائزهم وتهنئتهم بأعيادهمخامسا : 

فمرض فأتاه النبي ، كان غالم يهودي يخدم النبي : )قال: قال وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك 

 أطع أبا القاسم فخرج النبي: فقال له، فنظر إلى أبيه وهو عنده، أسلم" :فقال، د عند رأسهفقع، يعوده وهو يقول: "

: قال؟ هللا يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده عبد وسمعت أبا: )قال األثرم، (5)"الحمد َّلل الذي أنقذه بي من النار

ذلك ألن النصراني أو اليهودي إذا مرض نظر إلى أقربائه يرجو  (6)"أرجوا ال تضيق العيادة: قال. !نصراني: نعم قيل له

منهم العون فإن أحجموا عنه باسم الدين فإنه ربما يكره هذا الدين الذي يمنع إتباعه من مواساة ومعاونة أقربائهم إن كانوا 

 .على غير ملتهم

: فقال جاء قيس بن رماس إلى النبي ئزهم، الكتاب في اإلسالم رهود جناومن المعامالت االجتماعية التي تحبب أهل 

فإذا ركبت وكنت ، كب دابتك وسر أمامها" أر:إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال له النبي 

 .(7)"أمامها فلست معها

                                           
 . 241، صفحة 3بن حنبل، جزء ( المسند، أحمد 1)

 . 122، صفحة 1، جزء ( أحكام أهل الذمة، ابن القيم2)

 . 25، صفحة 1( نيل األوطار، الشوكاني، جزء 3)

 . 25، صفحة 1( نيل األوطار، الشوكاني، جزء 4)

 . 3125، رقم 454، ص3( أبو داود، كتاب الجنائز، باب في عيادة الذمي، ج5)

 . 211، صفحة 1، جزء ابن القيم ( أحكام أهل الذمة،6)

 . 55، صفحة2( السنن، الدارقطني، كتاب الجنائز، جزء7)
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أهل الذمة أن  وطبق سلف األمة من الصحابة والتابعين هذا المنهج في التعامل مع أهل الكتاب، ذكر ابن القيم في أحكام

أحسن واليتها : قال، الذي كانت عليه من النصرانية تَ لموقد ع، إن أمي ماتت: رهللا بن عم بن ربيعة قال لعبد عبد هللا

  (1)"كنا معه في ناحية النصار  يعجون مع أمه: قال يوسف بن مهران. وال تقم على قبرها، وكفنها

  (2)رعاً بشرط أالًٗ يتحول إلى مودة قلبية ومواالة فإن ذلك منهي عنه"وير  القرافي إن اإلحسان ألهل الكتاب مطلوب ر

وذكر الفقهاء صوراً من التعامالت االجتماعية اليومية مع أهل الكتاب والتي توضح منهج القرآن الكريم في التعامل مع 

أكثر هللا مالك وولدك : كتاب فقلإذا أردت أن تعزي رجالً من أهل ال ":عن إبراهيم قال. والتهنئة ومنها التعزيةاآلخر 

  (3)"وأطال حياتك أو عمرك

ويالحظ أن هذه العبارات واأللفاه لها أثر في نفوس أهل الكتاب؛ مما قد يدفعهم إلى اعتناق اإلسالم، وذلك كان سلوك 

تفسيراً أعوجاً المجتمعات المسلمة مع غيرهم من األمم والشعوب، ولم يعكر صفو ذلك إالَّ هواهر فردية تفسر النصوص 

 بحجة الوالء والبراء.

  

)في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سالمة من مكروه : -في منهج اإلسالم في التهنئة  -قال ابن القيم

، والكالم فيها كالكالم في التعزية والعيادة ،ونحو ذلك فقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخر 

، كما يقول أحدهم، ولكن ليحذر الوقوع في ما يقع فيه الجهال من األلفاه التي تدل على رضاه بدينه، وال فرق بينهما

فهذا في التهنئة باألمور ؛ هللا باإلسالم وأعزك به أكرمك: إال أن يقول، أعزك هللا أو أكرمك: أو يقول له، متعك هللا بدينك

  (4).لكفر المختصة به فحرام باالتفاقوأما التهنئة بشعائر ا، المشتركة

إن الرواية عن اإلمام أحمد التي تبيح مثل هذه العالقات االجتماعية هي األكثر انسجاماً مع مقاصد الدين الكلية الرامية 

إلى نشر الدعوة واإلحسان إلى الخلق، وهي التي هلت غالبة على تعامل المسلمين مع أهل الكتاب على مر العصور، بل 

 األكثر رجحاناً في عالم سئم الحروب والكراهية وعدم قبول اآلخر. هي

 مفهوم الجزية: الثاني المطلب

يعد مفهوم الجزية التي فرضها القرآن الكريم على أهل الكتاب من أكثر المسائل التي يستشهد بها المعارضون لمنهج 

الديني، وإكراه الناس على الدخول في اإلسالم وإالَّ  ويرون فيها قمة العنصرية والتعصب اآلخر،اإلسالم في التعامل مع 

 القتل.

)والحقيقة أن كفالة الدولة اإلسالمية ألفراد المجتمع ال  ولو علموا العلة والسبب في فرض هذه الجزية ما قالوا ما قالوا.

 .(5)ولة اإلسالمية(بل رمل اإلسالم بعطفه ورحمته أهل الذمة الذين يعيشون داخل الد، تقتصر على المسلمين فحسب

ومعناه الغناء ، مشتقة من الجزاءويثبت المعنى اللغوي أن معنى الجزية ليس كما يتبادر إلى الذهن، فهي في اللغة:" 

 .(1)" والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، والكفاية

                                           
 . 213، صفحة 1( ابن القيم، أحكام أهل الذمة، جزء 1)

 . 14، صفحة 3( ينظر الفروق، القرافي، ، جزء 2)

 . 215، صفحة 1( أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ، جزء 3)

 . 215، صفحة 1لقيم، ، جزء ( أحكام أهل الذمة، ابن ا4)

 . 411( مجتمعنا المعاصر، أسباب ضعفه ووسائل عالجه، سليمان المشوخي، صفحة 5)
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فرضها  أول. " (2)"بشروط مخصوصة، ضريبة مالية تفرض على رؤوس أهل الذمة من كل عام" :ي االصطال وف 

وال ، من يهود المدينة حين قدمها كان في السنة الثامنة من الهجرة وقيل في التاسعة بعد فتح مكة ولهذا لم يأخذها النبي 

 .(3)"وقد فتحها سنة سبع للهجرة، من يهود خيبر

ِ َواَل بِٱۡليَۡوِم ٱأۡلِٓخِر َواَل يُحَ : قال تِلُوْا ٱلَِّذيَن اَل يُۡؤِمنُوَن بِٱَّللَّ
ُ َوَرُسولُهُۥ َواَل يَِدينُوَن ِديَن ٱۡلَحقِّ ِمَن ٱلَِّذيَن ﴿قَٰ َم ٱَّللَّ ُموَن َما َحرَّ رِّ

ِغُروَن  َب َحتَّٰى يُۡعطُوْا ٱۡلِجۡزيَةَ َعن يَٖد َوهُۡم َصٰ ، فهم الطبري أن معنى الصغار هنا هو دفع [22: ﴾]التوبة٦٤أُوتُوْا ٱۡلِكتَٰ

 (4)عنهم. الجزية للمسلمين مقابل دفاع المسلمين

ويسرد ابن القيم جملة من التصرفات التي تقع للذمي عند أداء الجزية، وهي تصرفات تقوم على االختالف في تفسير 

ِغُروَن(،  واختلف الناس في تفسير )الصغار( الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية  :قال ابن القيمجملة )َعن يَٖد َوهُۡم َصٰ

ويطال وقوفه ، أن يأتي بها بنفسه مارياً ال راكباً : وقالت طائفة، ئم ويكون األخذ جالساً أن يدفعها وهو قا: فقال عكرمة

 (5)ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم تجر يده ويمتهن(، عند إتيانه بها

 للنبي  يالحظ أن هذه األقوال مختلفة اختالف تناقض وتضاد في تصوير كيفية أداء الذمي للجزية، وليس فيها أي قول

، بل هي محض اجتهادات؛ ولهذا لم يطبق المجتمع المسلم هذه الصور المتعلقة بأخذ الجزية، بل يقصد وال الصحابة 

 بها االعتراف بأن هذه الجزية مقابل الدفاع عنهم.

قل عن رسول هللا نوال ، وال هو مقتضى اآلية، وهذا كله مما ال دليل عليهوقد أكد هذا المعنى للصغار ابن القيم بقوله: " 

  وإعطاء ، هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم (الصغار)وال عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك والصواب في اآلية أن

 .(6)"فإن التزام ذلك هو الصغار، الجزية

من  -المسلمين توضح أن كنه وحقيقة الجزية هي ضريبة مالية يدفعها رعايا الدولة اإلسالمية من غير التي-ومن األدلة 

 أدلة ذلك اختالف فقهاء المسلمين في تحديد الفئات التي تدفع هذه الجزية.

هذه الجزية تؤخذ من له كتاب مثل اليهود والنصار ، وكذلك من له ربهة كتاب  أن)السلطانية ذكر أبو يعلى في األحكام 

ول معتقدهم وإن خالفوهم في مسائل الفروع، مثل المجوس والصابئين والسامرة طالما أنهم يوافقون أهل الكتاب في أص

ويخالف األحناف ما ذهب إليه أبو يعلى فهم يرون  .(7) .(ولكن ال تؤخذ الجزية من المرتد وال الدهري وال عابد وثن

عبدة األوثان إذا كانوا عجماً، وال يرون أخذها من العرب لئال يجري عليهم الصغار، ) من  -كما ذكر الماوردي -أخذها

 .(8)فاً للحنابلة الذين يرون أخذها من العرب. خال

                                           
 . 23( المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني، صفحة 1)

 . 425، صفحة 1( المغني، ابن قدامة، جزء 2)

 . 52، صفحة 2المعاد في هد  خير العباد، ابن قيم الجوزية، جزء. وينظر زاد 213، صفحة 4( البداية والنهاية، ابن كثير، جزء 3)

 . 112، صفحة، 2( ينظر جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، جزء 4)

 . 23، صفحة 1ابن قيم، جزء  الذمة،( أحكام أهل 5)

 . 23، صفحة 1ابن قيم، جزء  الذمة،( أحكام أهل 6)

 . 154 -153و يعلى، صفحة ( ينظر: األحكام السلطانية، أب7)

 . 143( ينظر: األحكام السلطانية، الماوردي، صفحة8)
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علها أقرب لمعنى الضريبة طالما أن الجميع جوسيع دائرة من تؤخذ منه الجزية يير  الباحث أن فهم األحناف في ت

ب ارتركوا في العلة وهي دفاع المسلمين عنهم وعدم إلزامهم بالقتال، ولكن استثناء األحناف للعرب من الجزية يفتح البا

 واسعاً التهام اإلسالم بالعنصرية، وفي هذه قول الحنابلة أليق بمقاصد الدين الكلية.

وبالنظر إلى العلة والسبب والحكمة من فرض الجزية يتضح صحة من ذهب في هذا العصر إلى أن الضريبة التي 

ارتراك أهل ب تسقط الجزية تفرض على كل رعايا الدولة بمختلف أديانهم تحل محل الجزية. قال عبد الكريم زيدان:"

وقد نص على ذلك صراحة في بعض العهود  ،الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار اإلسالم ضد أعداء اإلسالم

 ."(1)والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر 

كما  تفق عليهم جمهور فقهاء المسلمين من أنهوأكبر دليل على أن علة وسبب الجزية هو عدم االرتراك في الدفاع ما ا

 .(2)"هذا مذهب األئمة األربعة وأتباعهم ،ال جزية على صبي وال امرأة وال مجنون:" يقول ابن قدامة

يِن بِأَْحَسِن اْلُوُجوِه أِلَنَّ   َعاُء إلَى الدِّ ِة يُْتَرُك ويقول السرخسي عن علة الجزية:" اْلَمْقُصوُد لَْيَس هَُو اْلَماُل بَْل الدُّ مَّ هُ ِبَعْقِد الذِّ

يِن َويَِعظُ   .(3) هُ َواِعظٌ فَُربََّما يُْسلُِم.اْلقِتَاُل أَْصاًل َواَل يُقَاتَُل َمْن اَل يُقَاِتُل ثُمَّ يَْسُكُن بَْيَن اْلُمْسلِِميَن فَيََر  َمَحاِسَن الدِّ

:" اء في صلح خالد بن الوليد مع أهل الحيرةكما جولعل قيادات الجيش من كبار الصحابة أدركوا حقيقة الجزية 

وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، أو كان غنيا فافتقر، أو أصابته آفة من اآلفات، وجعلت لهم أيما ريخ ضعف عن العمل

 .(4)" طرحت جزيته

ن الواجبات فأخذ الجزية من أمثال هؤالء يؤدي إلى توتر الروابط االجتماعية ولم يأت اإلسالم إلهانة الضعفاء وم

)أصله ما يخرج من غل األرض : المالية المفروضة على غير المسلمين في المجتمع المسلم الخراج ومعناه في اللغة

والخراج مختص في الغالب بالضريبة ، والجمع أخراج وأخرجه، ومن معناه المال المضروب على األرض، والمال

 .(5)على األرض(

كل تلك القيم واآلداب ليعلم غير جتمعات المسلمة التي فهمت حقيقة الجزية بقوله:" ويلخص الرافعي التطبيق العملي للم

 –ومن ذلك يتضح أن اإلسالم في عنصره ومعامالته بعيد بعداً تاماً عن التعصب ، المسلمين أن المسلمين دعاة ال جباة

فقد فرضتها ، عض البالد أيضاً أما القيود التي فرضت على غير المسلمين في بعض العصور وفي ب –بمعناه الضيق 

وهي على كل حال أهون بكثير من تلك القيود التي فرضتها األهواء والسياسات والعادات ، السياسات والعادات واألهواء

 .(6)في أوروبا إلى عهد غير بعيد(

                                           
 . 155زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، في دار اإلسالم، صفحة  معبد الكري( ينظر د. 1)

 . 515، صفحة 1( المغني، ابن قدامة، جزء 2)

 . 55، ص11. ج55، صفحة 11( المبسوط، السرخسي، جزء 3)

 . 144ج، أبو يوسف، صفحة( الخرا4)

 . 145( مفردات القرآن الكريم، الراغب األصفهاني، صفحة5)

 . 115( اإلسالم نظام إنساني، الرافعي، صفحة 6)
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لى غير ومن مجموع كالم الفقهاء في مقدار الخراج وضوابطه نفهم أن المسلمين لم ينظروا إويقول زيدان:" 

المسلمين من أهل البالد المفتوحة نظرة استغالل وإن فتوحهم لم يقصد بها الكسب المادي واستغالل الشعوب وإنما إقامة 

  (1)"العدل وهداية الخلق وعمارة األرض بالفضيلة

ل وير  الباحث أن كثيراً من الذين كتبوا عن منهج القرآن الكريم في تعامله مع اآلخر يغضون الطرف عن ك

األقوال المعتدلة والصحيحة ويركزون على االجتهادات المرجوحة والشاذة واألحاديث الضعيفة واآلثار الواهية حتى 

 يصورا اإلسالم بأنه دين ال يقبل التعايش السلمي مع اآلخر.

 

 الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات:

ها: العدل واإلحسان والعفو والصفح، وتلك يقوم منهج القرآن الكريم في تعامله مع اآلخر على أصول وأسس أهم

م األنظمة االجتماعية السابقة له، وتمكن الباحث من أفضل وسيلة مكنت اإلسالم من االنتشار بين األمم التي قاست من هل

 -الوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات تتمثل في اآلتي:

 

 -وهي كاآلتي: أوال : النتائج

 تنسخ بل هي باقية إلى يوم القيامة.نهجه في التعامل مع اآلخر على قيم ثابتة لم تتغير ولم ركز القرآن الكريم في م -1

 المبدأ المقدم على الحرب التي هي أمر طارئ، واألصل هو دعوة الناس بالحسنى ال باإلكراه. يعد السلم واألمن هما -2

لكل أن وي، فير  في األول ما هو مادي دنييفصل القرآن الكريم في منهجه بين ما هو عقدي ديني أخروي وبين  -3

، فهي دون إكراه، وفي الثانية ال يحرم التعامل مع كل الملل والنحل ه وحياته الخاصة يدعو اآلخرين إليهامجتمع فقه

 ة مشتركة بين البشر.ييشأمور مع

ل إال إذا قاتَ افر المسالم، وال يُ رخصَّ اإلسالم ألتباعه التزاوج مع أهل الكتاب وأكل طعامهم، وأمر بالتعايش مع الك -4

 وهاهر على إخراجهم من ديارهم. ،قاتل المسلمين

تبين أن كل الدول اإلسالمية عبر التاريخ طبقت المنهج المعتدل في التعامل مع اآلخر، وهلت اآلراء المتطرفة الشاذة  -5

 م.تظهر حيناً بعد حين، فهي استثناء وليست أصالً وال خلقاً يحض عليه اإلسال

 

 ثانيا : التوصيات والمقترحات:

تكثيف البحو  والدراسات في قضايا التعامل مع اآلخر خاصة في هذا العصر الذي تعقدت فيه ربكة العالقات  -1

 االجتماعية بين الشعوب واألمم بسبب العولمة.

و  الشاذة التي حكمتها ثقافة التركيز على تنقية الترا  الفقهي والتفسيري والحديثي من األقوال والتفسيرات والشر -2

 عصرها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية في التعامل مع اآلخر.

 البحث عن القواسم المشتركة بين األمم والشعوب التي تمثل قيم التسامح والصفح والعفو. -3

والتفسيق من قضايا التعامل  ضرورة تحرير المصطلحات والمفاهيم بين ما هو عقدي يترتب عليه الكفر والتضليل -4

 مع اآلخر، وبين ما هو فقهي يترتب عليه التحليل والتحريم.

                                           
 . 122زيدان، صفحة معبد الكري( أحكام الذميين والمستأمنين، 1)
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