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ُ من حيث،تهدف هذه الدراسةُ إلى عرض الشبهات املعاصِرة التي أُثيرَتْ حولَ موقف القرآن الجهادي من أهل الكتاب
، والشبهات التي يدعو ظاهرها إلى إرهاب وتحقير أهل الكتاب،التعارضُ الظاهري بينَ حرية التدين وقتالهم عليه
 وبيان األقوال يف الجزية،وبيان الخطاب القرآني فيما يخص قتال أهل الكتاب والتفريق بين املسالم واملعادي
) و(املنهج التحليلي، وقد اتَّبَعَ الباحثانِ لتحقيق ذلك كّلً من (املنهج االستقرائي) لجمعِ هذه اإلشكاالت املُثارة.والصغار
، و(املنهج االستنباطي) الستنباط الدالالت املتعددة يف اآليات،لتفنيدِها وردها والتوفيق بينَ معاني اآليات الكريمة
.التي من شأنُها دَفْعُ كُل تعارُض وتناقُض
، أنَّ دعوى املشككينَ إنما هي اختّلق اختلقوه إما لعداوة اإلسّلم: منها،وقد توصَّلَ الباحثانِ إلى عدَّةِ نتائج
 فأعطى، أنَّ القرآن الكريم فرّق يف خطابه ألهل الكتاب بين املسالِم واملعادي: ومنها.وإما لجهلهم بالقرآن وعلومه
 أنَّ األصل يف عّلقة: ومنها. وحرص ىلع هداية املقاتل قبل قتاله وأثناءَه وبَعْدَه،املسالِم ما للمسلم من الحقوق
 أنَّه ال تناقض بين حرية التدين التي: ومنها. وإنما يحصُلُ القتالُ ألسباب خاصَّة،املسلم مع غير املسلم هي السلْم
 وبين قتال املعادي املقاتل منهم؛ فقتالُهم ليس لكفرهم،كفلها اإلسّلم ألهل الذمَّة واملعاهدين واملستأمنين
. بل لعداوتهم ومقاتلتهم للمسلمين،وإجبارهم ىلع اإلسّلم

. الشبهات، أهل الكتاب، القرآن، موقف:كلمات مفتاحية

The contemporary suspicions about the position of AL-JIHADI QURA'AN (AL-QURA'AN AL-JIHADI) FROM
THE PEOPLE OF SCRIPTURES ,the presentation and criticism of the
Abstract:
This study aims to present the contemporary suspicions that have been raised about the position of AL-JIHADI
QURA'AN FROM THE PEOPLE OF SCRIPTURES , in terms of the apparent conflict between freedom of religion and
their fight against it , and the suspicions that appear on the face of terrorism and contempt of the people of scriptures
,and the statement of the QURA'ANIC DISCOURSE REGARDING the fight of the scriptures people and the
distinction between the pacifist and hostile,and the statement of the sayings in tribute and extortion .The researchers
followed to achieve that both of : Inductive approach to collect these raised problems . Analytical approach to refute
problems ,response them and reconcile the meaning of the holy verses. The Deductive approach that deducing multiple
semantics in the verses that would remove \push every conflict (inconsistency ) and contradiction .
The researchers have reached several results ,including: The skeptics' claim is a fabrication made either by the enmity of
Islam or by their ignorance of the Qura'an and its sciences. AL-QURA'AN made a difference in its speech between the
pacifist and the hostile , it gave the MUSLIMS the rights of Muslim and keen to guide the fighter before fighting ,
during and after . The origin of the Muslim is peace ,but the fighting occurs for special\private reasons . There is not
contradiction between the freedom of religion guaranteed by Islam to the people of scriptures , the covenanters and the
trustees (non – Muslims people ,but they are protected by Islam). And between the fighter and hostile from them
,fighting them not to their disbelief and force them to Islam ,but to their hostility and fighting Muslims .

Keywords : Holy Quran Position . Christions and Jews .suspicions.
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مقدمة:

رب العالمين ،الواحد األحد الفرد الصمد ،ال شريك له وال صاحبة وال ولد ،والصالة والسالم على إمام المتقين وخاتم
الحمد هلل ّ
النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بعد ،فإن القرآن الكريم كالالم تعالالى ،الالال ال يهتااله البانالب مالن يالين دياله وال مالن خلفاله ،أنزلاله علالى نبااله وصالفوة خلقاله - -
َّ
أما ُ
لكتُِبه ،ومهامناً عليها قال تعالى  }:وأ َْن َ ْزل َنالا ِإَل ْاال َك اْل ِكتَالاب ِبالاْلح ِّم مصال ِّدًقا لِمالا َيال ْي َن َ َد ْيال ِه ِمال َن اْل ِكتَال ِ
اب َو ُم َه ْا ِمًنالا َعَل ْاال ِه
دليالً لنبوته ،وخاتماً ُ
َ
َ
َ َُ
َ
ك ِم َن اْل َح ِّم{ [المائدة. ]48:
اح ُك ْم َي ْي َن ُه ْم ِب َما أ َْن َزَل َّ
َّللاُ َوَال تَتَِّب ْع أ ْ
اء َ
َف ْ
اء ُه ْم َع َّما َج َ
َه َو َ

ول ّما أطال القرآن الحديث عن أهل الكتاب ،يكشف أستارهم ،ويهدم أهواءهم ،ويكذب افتراءاتهم ،ما كان من القوم إال المهادنة
والمعاهدة ،ليستروا خبثهم ،أمام رسول الحق ،وحماة الرسالة.
واستمر هذا الحال إلى أن انطفأت نار المسلمين ،وضعفت هممهم ،فتن ّمر من كان يختبئ في دياجير المكر ،فأكثروا في القرآن
فزو ُروا حقائقه ،وتعسفوا في تأويل متشابهه ،وق َّد ُموا هذه التأويالت على أنها شبهات تعتري القرآن ،وتنتقص من قدسيته،
المقالَّ ،
يظهرون لهيب حقدهم ،معلنين الحرب على القرآن ،يطعنون في صدقه ومصدره تارة ،وتارة يرتدون ثوب السائل البريء
المستفهم ،لما يظهر لهم من تناقض في القرآن.
وقد وقع في هذه الشبهات بعض المسلمين ،الذين تتلمذوا في جامعات الغرب ،ونهلوا من أفكارهم ومعتقداتهم أكثر مما أفادوا من
علومهم ،فنتج عن ذلك أنهم تبنوا كثيرا ً من هذه المزاعم مخالفين منهج النبي  --في التعامل مع المشركين  ،قال  " : - -اَل
ست ا ِضيئ ُوا بِنا ِار ا ْل ُمش ِْر ِكينا " ()1؛ ألن من اهتدى بنارهم ضل .
تا ْ
وتأتي هذه الدراسة بعنوان (الشبهات المعاصرة حول موقف القرآن الجهادي من أهل الكتاب – عرض ونقد) ،لتُبَيِّّنَ الشبهات
المعاصرة التي أوردها ُم َّدعُوها ،وتنا ِّقشَها مناقشة علمية بالدليل من القرآن الكريم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتركز المشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في استجالء الشبهات المعاصرة حول موقف القرآن الكريم الجهادي من أهل الكتاب ،ثم
عرضها ونقدها والرد عليها ،وللوقوف على حقيقة هذه المشكلة ال ب َّد من اإلجابة عن هذه األسئلة:
 -1ما الشبهات التي ظاهرها التعارض في موقف القرآن الجهاد من أهب الكتاب؟
 -2ما الشبهات التي ظاهرها دعو إلى إرهاب أهب الكتاب؟

 -3هب القرآن الكريم دعو إلى َش ِّن حرب ال هوادة فيها على أهب الكتاب؟
وبالصغار في آية الجزية في سورة التوبة؟
 -4ما المقصود بالجزية
َّ

أهداف الدراسة:

تهدف هاله الدراسة إلى تحقيم األهداف اآلتاة :

 -1عرض الشبهات المعاصرة المزعومة حول موقف القرآن الجهاد من أهب الكتاب.
 -2مناقشة هاله الشبهات وتوجيهها بهسلوب علمي نقد  ،وباان وجه الحم في ذلك.
 -3ياان الخطاب القرآني فاما يخص قتال أهب الكتاب والتفريم يين المسالم والمعاد .

و(الصغار) ،وتوجيهها مع الترجاح يينها.
 -4ياان األقوال في (الجزية)
َّ
أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في أن موضوع العالقة بين اإلسالم وأهل الكتاب المتمثلين في اليهود والنصارى ،يشوبها المد والجزر
من خالل تباين نظرة كل منهما لآلخر ،فاإلسالم يقر بوحدة الدين – اإلسالم – ويؤمن بالرسل أجمعين ،ويعترف بالكتب اإللهية –
التوراة واإلنجيل  -كما أخبر عنها القرآن ،ويؤمن اإليمان الجازم بأن النبي محمدًا  --هو خاتم النبيينَّ ،
وأن رسالته خاتمة
الرساالت.
وهذا االعتقاد يقابله أهل الكتاب بالعناد والجحود ،بل ينكرون النبوة والرسالة من بعد موسى وعيسى – عليهما السالم – ،وألن
القرآن الكريم يكثر من ذكر أهل الكتاب ،وينوع في الحديث عنهم من خالل سياقات اآليات في المواضع المختلفة ،ظن كثير منهم
أن هذا مدخل للطعن في القرآن تارة ،ودلي ٌل على صحة اعتقادهم تارة أخرى ،فدخل من هذا الباب كثير من غالتهم من رجال
دين ،ومفكرين ،فلبّسوا على الناس من خالل استداللهم بآيات القرآن ،وتنزيلها وفق مرادهم بالتعسف ،والخبث ،والدهاء ،فلبس
1
ضعفه األلباني في ضعاف الجامع الصغير وزيادته ( ،ص / 899رقم الحد ث :
 البيهقي  ،السنن الكبرى ( ،ج ، 216 /10رقم ّ ، ) 20408 :.)6227
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بعض
ردا َءهم ُك ُّل من كان كليل الفهم ،وسقيم العقل ،وخبيث السريرة ،يتناوبون في عرض شبهاتهم على منابر الضالل ،حتى ظن
ُ
الناس أنهم أصحاب حجة وبيان ،وما ذلك إال ألن الردود كانت تأتي في غالبها على استحياء.
من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتعرض هذه الشبهات ،وتُناقِّشَها بأسلوب علمي ،ولما كان انطالق هذه الشبهات من خالل
دحض افتراءاتهم ،وإسكات ألسنتهم ،ورفع أقالمهم.
استداللهم بآيات القرآن الكريم ،وقد تولت هذه الدراسة من خالل القرآن نفسِّه
َ
حدود البحث:

تعالج هاله الدراسة الشبهات المعاصرة التي تناولت موقف القرآن الكريم من أهب الكتاب منال يداية القرن التاسع عشر الميالد إلى
ومنا هالا ،في الكتب واألبحاث العلماة اآلتاة:
 -1كتاب (هب القرآن معصوم ) للمؤلف عبد

الفاد  " ،النسخة اإللكتروناة ،د .م  ،د .ط  ،د .ت .

 -2كتاب (تاريخ الشعوب العرباة ) للمؤلف يروكلمان ،كارل 1968 ،م  ،ترجمة نباه أمين و منير البعلبكي ،ييروت  :دار
العلم للمال ين ،العمب األصلي نشر في عام 1939م.

 -3كتاب ( أسئلة يال أجوبة ) للمؤلف صموئيب عبدالمساح ،موقع الكلمة ،د .ط  ،د  .ت .
 -4كتاب ( قراءة نقدية لإلسالم ) د .كامب النجار ،د .ط  ،د .ت.

 -5كتاب ( تاريخ الدولة العرباة من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية ) للمؤلف وليوس فلهوزن ،ترجمة  :محمد
عبدالهاد أيو ريده و حسين مؤنس ،نشرته لجنة التهلاف والترجمة والنشر ،القاهرة – 1968م .

ويهتي اختاار هاله الكتب واألبحاث العلماة لما لها من أثر في إثارة الشبهات عند معتقد ها ،وذلك لمكانة مؤلفيها الد ناة

والعلماة ،وكاللك الستافائها المادة العلماة المنشودة.
الدراسات السابقة:
عددا من الدراسات ،واألبحاث ،تناولت جوانب من هالا الموضوع ،ومن أيرز هاله الدراسات
بعد االنالع والبحث  ،تبين أن هناك ً

وأقربِها إلى موضوع الدراسة ما يهتي:

 -دراسة (أبو زينة2018 ،م )( ،)1عرض الباحث لخصوصاة أهب الكتاب في خطاب القرآن وتشريعاته ،وباان موقف القرآن

العقائد والتشريعي والجهاد من أهب الكتاب ،ورد الشبهات الواردة في تلك المواقف ،ويتفم هالا البحث مع هاله الدراسة في ورود

بعض الشبه حول موقف القرآن الجهاد

من أهب الكتاب ،مثب شبهة تشريع الجزية على أهب الكتاب والرد عليها ،وشبهة زعم

التناقض يين نفي اإلكراه على اإلسالم واألمر بقتال أهب الكتاب.
وتنفرد دراستنا عن هذه الدراسة السابقة بما يأتي:

خصوصا ،من
وتركيز البحث في هالا الجانب
التوسع في تتبع الشبهات المتعلقة بموقف القرآن الجهاد من أهب الكتاب،
– 1
ُّ
ُ
ً
ِ
معاصرة ُم َح َّددة ،لم ِ
الكتُ ُب المالكورةُ في (حدود الدراسة).
خالل َنْق ِد كتب
ض لها الدراس ُة السابقة ،وهي ُ
تعر ْ
تقسام الشبهات المتعلقة بموقف القرآن الجهاد من أهب الكتاب حسب موضوعاتها ،ودراستُها دراسة نقدية شاملة.
-2
ُ
ِ
خصوصا ،وتقيامها ونقدها ،وباان
 – 3محاولةُ استقصاء جماع التفسيرات في توجاه اإلشكاالت الواردة
حول الموقف الجهاد ِّ
َ
ً
الراجح منها.
منهجية الدراسة :

اتََّب َع ْت هاله الدراسة المناهج البحثاة اآلتاة:
 -1المنهج االستقرائي  :ويتمثب في استقراء جماع اإلشكاالت التي أثيرت حول موقف القرآن الكريم من أهب الكتاب في الكتب
العلماة ،والبحوث المحكمة المالكورة في (حدود الدراسة) ،وكاللك اآليات المتصلة بههب الكتاب ،ومن ثم اآليات التي كانت
مثار اإلشكال في هاله الكتب .
1

 -عالقة المسلم بأهل الكتاب في ميزان القرآن  ،مجلة كلاة الشريعة والقانون – جامعة األزهر – المجلد  – 20العدد  –1شهر 2018 / 8م.
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 -2المنهج التحليلي :ويتمثب في دراسة اآليات ذات الصلة وتحليب معانيها من حيث المعنى اللغو  ،واالصطالحي والسااقي
للوصول إلى معانيها ومقاصدها ،والتوفيم يين ما توهم تعارضه ،ورد المزاعم البانلة .

 -3المنهج االستنباني :ويتمثب في استنباط الدالالت من اآليات لتجيب عن هالا التنوع في المواقف ودفع التعارض
والتناقض.
 -4المنهج النقد

 :ويتمثب في عرض اإلشكال وباان مسوغاته ،والردود التي أجايت عنه إن وجد ،ونقدها ،وباان المقبول

منها ،وتوجيهه ،والترجاح إن استوجب ذلك .
َّ
خطة البحث  :اشتمب هالا البحث على مبحثين وخاتمة ،وهو على النحو اآلتي :

المبحث األول :الشبهات التي ظاهرها التعارض بموقف القرآن الكريم الجهادي من أهل الكتاب

وفاه مطلبان :

المطلب األول :الزعم يتناقض القرآن حول النهي عن إ الاء الكفار وأهب الكتاب واألمر بقتالهم

المطلب الثاني :الزعم يتناقض القرآن حول حرية التد ن والقتال لحماية الد ن .

المبحث الثاني  :الشبهات التي ظاهرها أن القرآن يدعو إلى إرهاب وتحقير أهل الكتاب .

وفاه مطلبان

المطلب األول  :الزعم بهن حد ث القرآن عن أهب الكتاب تمحور حول شن حرب ال هوادة فيها على أهب الكتاب .

خاار ألهب الكتاب إال القتب أو الجزية .
المطلب الثاني  :الزعم بهن القرآن الكريم لم ترك ًا
أهم نتائج البحث وتوصيات الدراسة.
الخاتمة:
وتتضمن َّ
َّ

أن يجعلنا من
يجعب بحثَنا
أن
و َ تعالى
ومن ق أرَه ،و ْ
خره ،و ْ
خالصا لوجهه الكريم ،و ْ
نسهل ْ
أجره وُذ َ
يكتب لنا َ
أن َ
َ
ُ
أن نَف َع به َم ْن َكتََبه َ
ً
بعون
الال َن يستمعون
األول) من
أولئك الال َن
أحسنه،
ان الشروع في (المبحث َّ
القول فيتَّ َ
َ
هداهم  ،وأولئك هم أولو األلباب .وهالا أو ُ
َ
ُ
َ
هالا البحثِ ،
بعون تعالى.
المبحث األول
الشبهات التي ظاهرها التعارض في موقف القرآن الجهادي من أهل الكتاب

كثير من الموانن التي
زعم كثير من أهب الكتاب والمالحدة ومن تهثر بالتهويالت المنحرفة لآليات القرآناة أن في القرآن الكريم ًا
فيها تناقض ،ومنها اآليات التي تتناول األمر بقتال أهب الكتاب والمشركين ،حيث رون أنها تعارض آيات أخر في القرآن تدعو
إلى السلم والمودة مع أهب الكتاب .

وآيات أخر تدعو إلى حرية الد ن والمعتقد ،وأخرى تجبر غير المسلم على اإلسالم ولو بحد الساف ،وبعد تتبع هاله الشبه َو َج َد
ِ
الباحثان َّأنها تدور في فلك واحد ال تخرج عنه ،وإن تعددت األفكار وتغيرت الصاغ ،وهي على النحو اآلتي:
المطلب األول :الزعم بتناقض القرآن في النهي عن إيذاء الكفار وأهل الكتاب واألمر بقتالهم.

شغب هالا الموقف شغب الكثيرين من المشككين من أهب الكتاب وغيرهم ،يب جب ما تغنوا به من شبهاتهم إلظهار بطالن القرآن

الكريم هو ما تبادر إلى أذهانهم من فهم مغلوط آليات الجهاد في القرآن الكريم ،حتى جعلوا منها قضاة القرآن الكبرى التي تفيد بهن

بعضا ،تعالى
قرآن المسلمين يعارض بعضه ً

كبير .
علوا ًا
عما يقولون ً
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زعم بعض المشككين أن القرآن الكريم متناقض في حد ثه عن الكافرين والمشركين ،فتارة

والمشركين ،ويهمرهم باإلحسان إليهم ،وتارة أخرى يهمرهم بقتال الكافرين وقتلهم (.)1

نهى أتباعه عن إ الاء الكفار

فقد ساق هؤالء مجموعة من اآليات التي يستدلون يها لتهكيد زعمهم ومطاعنهم ،فالكروا اآليات التي تبين أن القرآن الكريم دعا إلى

عدم إ الاء الكفار والمشركين؛ يب دعا إلى حسن معاملتهم ،منها :
ِ
ِِ
ِ
يال { [األحزاب. ]48:
َّللاِ َوَكَفى ِب َّ
اه ْم َوتَ َوَّك ْب َعَلى َّ
اَّللِ َو ِك ً
ين َوَد ْ
ين َواْل ُم َنافق َ
 -1ال تؤذهم ،قال تعالىَ }:وَال تُط ِع اْل َكاف ِر َ
ع أَ َذ ُ
ِ
 -2يالل األموال لهم ،قال تعالى َ} :لاس عَلاك هداهم وَل ِك َّن َّ ِ
ون ِإ َّال
اء َو َما تُْنِفُقوا ِم ْن َخ ْير َفِل َْنُف ِس ُك ْم َو َما تُْنِفُق َ
ْ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َ
َّللاَ َ ْهد َم ْن َي َش ُ
ِ
ون{ [البقرة. ]272:
َّللاِ َو َما تُْنِفُقوا ِم ْن َخ ْير ُ َو َّ
اء َو ْج ِه َّ
ف ِإَل ْا ُك ْم َوأ َْنتُ ْم َال تُ ْ
ظَل ُم َ
ْايت َغ َ
ثم ذكروا ما ناقض اآليات السابقة حسب زعمهم ،بهن القرآن الكريم قد حمب على الكافرين والمشركين وأمر بقتالهم والتنكيب يهم،

ولاس له قدساة ،فهوردوا مجموعة

بعضا ،وإذا كان ذلك كاللك فالقرآن لاس كالم
وهالا دل على أن قرآن المسلمين يغالط بعضه ً
من اآليات منها :
ِ
ين َعَلى اْلِقتَ ِ
النِب ُّي َح ِّر ِ
ُّها َّ
ون َي ْغلُِبالوا ِمال َائتَْي ِن
صالاِي ُر َ
ال ِإ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِع ْشال ُر َ
ض اْل ُم ْؤ ِمن َ
ّ -1
حرض على قتلهم ،قال تعالىَ } :يا أَ َ
ون َ
ِ
ون{ [األنفال. ]65:
ِن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِم َائةٌ َي ْغلِ ُبوا أَْلًفا ِم َن َّالال َن َكَف ُروا ِبهََّن ُه ْم َق ْوٌم َال َيْفَق ُه َ
َوإ ْ
ِِ
ِ
ِِ
ُّها َّ
ير{ [التوبة. ]73:
اغلُ ْ
ين َو ْ
النِب ُّي َجاهد اْل ُكَّف َار َواْل ُم َنافق َ
ظ َعَل ْي ِه ْم َو َمه َْو ُ
اه ْم َج َهَّن ُم َوبِ ْئ َس اْل َمص ُ
 -2قال تعالى َ }:يا أَ َ
ِ َّ ِ
ِ
وهم َف ُشال ُّدوا اْلوثَال َ ِ
ضال ْر َب ِّ ِ َّ ِ
ضال َع
اء َحتَّالى تَ َ
 -3قال تعالى َ }:فالِإ َذا َلقيالتُ ُم الالال َن َكَفال ُروا َف َ
َ
الرَقالاب َحتالى إ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُمال ُ ْ
اق َفإ َّمالا َمنالا َب ْعال ُد َوإِ َّمالا فال َد ً
يب َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ُكم ِيبعض و َّال ِال َن ُقِتُلالوا ِفالي سالِب ِ
َع َمالاَل ُه ْم {
اء َّ
َّللا َفَلال ْن ُيضال َّب أ ْ
ص َر م ْن ُه ْم َوَلك ْن ل َيْبلُ َو َب ْع َ ْ َ ْ
َ
َ
َّللاُ َال ْنتَ َ
اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها َذل َك َوَل ْو َي َش ُ
[محمد.]4:
رد هذه الشبهة :

لقد نفى تعالى عن القرآن الكريم الريب واالختالف والتناقض؛ يب نزهه عن كب ذلك ،فقد أوضح ذلك في يداية كتابه العزيز ،قال
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين{[البقرة]2:؛ وألن الطاعنين بالقرآن بعيدون كب البعد عن لغة القرآن ،فقد غفلوا عن
اب َال َرْي َب فاه ُه ًدى لْل ُمتَّق َ
تعالىَ }:ذل َك اْلكتَ ُ
( ريب ) " وهو المسند إلاه؛ ألن
معنى هاله اآلية الكريمة ،وما فيها من أساليب اللغة العرباة من التقديم والتهخير ،حيث قدم
الهدف نفي جنس الريب عن الكتاب ،أ  :لاس شيء يمكن أن رتاب فاه ،فهو نفي ألساس الريب ،ولاس الهدف نفي الريب عنه

وإثباته لغيره ،ولو كان المراد ذلك؛ لقيب  ( :ال فاه ريب  ،كما قال عن خمر االخرة ( ال فيها غول ) "(.)2
ولاس هناك أ

من الكافرين والمشركين ،وإنما مرد ذلك لتدلاس المدلسين و لجهب

تناقض في موقف القرآن الكريم الجهاد

الجاهلين و لمكر الماكرين ،في سوء التعامب مع نصوص القرآن الكريم منفردة ومجتمعة ،لغاية في نفوسهم .
فالحد ث عن عدم إ الاء الكافرين والمشركين وحسن معاملتهم هو األصب في عقيدتنا ،والقتال هو عارض تقتضاه الضرورة ،فلكب
فئة من هؤالء حال من السلم أو العداء يفرضه الواقع ،لاللك سنقوم يدراسة كب آية أتوا يها على حده ،ثم نجمع األقوال ونبين موقف

القرآن الحم من الكافرين والمشركين .

اآلية األولى  :التالي اسالتدلوا يهالا علالى أنهالا أحالد أنالراف تنالاقض القالرآن الكالريم ،هالي دعوتاله إلالى عالدم إ الالاء الكالافرين والمشالركين ،قالال
ِ
ِِ
ِ
يال { [األحزاب. ]48:
َّللاِ َوَكَفى ِب َّ
اه ْم َوتَ َوَّك ْب َعَلى َّ
اَّللِ َو ِك ً
ين َوَد ْ
ين َواْل ُم َنافق َ
تعالى َ }: :وَال تُط ِع اْل َكاف ِر َ
ع أَ َذ ُ
ذهب أصحاب هاله الشبهة إلى أن مراد من اآلية الكريمة هو عدم إ الاء الكافرين والمشركين ،وهالا القول هو أحد توجيهات اآلية
َذاه ْم يحتمب إضافته إلى الفاعب والمفعول،
الكريمة ،ولم يقب به إال قلة من المفسرين ،منهم الزمخشر في أحد قولاه ،قال  " :أ ُ
1

-

نظر – الفاد

نصراني هو " عبد

" ،هل القرآن معصوم (ص .) 123والخالد

 "،القرآن ونقض مطاعن الرهبان "  ،يقول الدكتور الخالد

 :نسب إلى رجب د ن

الفاد " ويبدو أن االسم مستعار  ،وصدر الكتاب عن مؤسسة تنصيرية في النمسا اسمها " ضوء الحااة " وظهرت نبعته األولى عام "

1994م ".

2

 -عباس  ،البالغة فنونها وأفنانها – علم المعاني ( -ص .) 545
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ودع أن تؤذ هم بضرر أو قتب ،وخال بظاهرهم ،وحسايهم على في باننهم ،أو :ودع ما ؤذونك به وال تجازهم علاه حتى
عنهما :-هي منسوخة بآية الساف وتوَّكب عَلى َّ ِ
مفوضا إلاه" (،)1
وعن اين عباس -رضى
َ ََ ْ َ
َّللا فإنه يكفاكهم ،وكفى به ّ
اآلخر هو حث النبي  --على الصبر على أذاهم ،والال أخال به جموع المفسرين ،يقول الطبر في معنى قوله تعالى :

القول
و ُ
اه ْم) " وأعرض عن أذاهم لك ،واصبر علاه ،وال يمنعك ذلك عن القاام بهمر
(وَد ْ
ع أ َذ ُ
َ

في عباده ،والنفوذ لما كلفك " (.)2

وذهب الثعلبي إلى أن هاله اآلية قد نسختها آية القتال ،بعدما يلغ من نغاان الكافرين والمشركين ما أوجب الرد بالمثب لوقف هالا

الطغاان والعدوان ،قال } ":وال تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم { اصبر عليهم وال تكافئهم ،نسختها آية القتال وتوكب على
وكفى باَّلل وكيال" (.)3
وعلى المعنيين فال حجة في قولهم هالا؛ ألن اآلية الكريمة تدل بمعنييها على أن النبي  --قد لقي من أذى الكافرين والمشركين

ما لقي ،فاَّلل تعالى دعو نباه  --أن ال لتفت إلى هؤالء ويصبر على هالا األذى؛ ألن هنالك ما هو أولى للنبي من مقارعة
هؤالء ،وهو الدعوة إلى

تعالى .

ُّها َّ
َّللاَ َوَال تُ ِط ِع
النِب ُّي اتَّ ِم َّ
وتهتي هال اآلية
ً
تهكيدا لما افتتحت به السورة من عدم ناعة الكافرين وااللتفات إليهم ،قال تعالىَ }:يا أَ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اما { [األحزاب ،]1:ذكر الواحد سبب نزول هاله اآلية ،فقال " :نزلت في أيي سفاان
ين ِإ َّن َّ
َّللاَ َك َ
ين َواْل ُم َنافق َ
اْل َكاف ِر َ
اما َحك ً
ان َعل ً
وعكرمة ين أيي جهب وأيي األعور عمرو ين سفاان السلمي قدموا المد نة بعد قتال أحد ،فنزلوا على عبد ين أيي ،وقد أعطاهم
النبي

 - -األمان على أن يكلموه ،فقام معهم عبد

ين سعد ين أيي سرح ونعمة ين أييرق ،فقالوا للنبي  - -وعنده

عمر ين الخطاب:ارفض ذكر آلهتنا الالت والعزى ومناة ،وقب إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك ،فشم على النبي -

 -قولهم ،فقال عمر ين الخطاب  -رضي
اخرجوا في لعنة

وغضبه ،فهمر رسول

عنه  -إئالن لنا يا رسول

في قتلهم ،فقال :إني قد أعطيتهم األمان ،فقال عمر:

 - -عمر أن يخرجهم من المد نة ،فهنزل

 عز وجب  -هاله اآلية "( ).4

وعلى هالا فاكون المعنى من إضافة المصدر إلى المفعول أ  :يا محمد دع أذى هؤالء القوم الال ن جاءوا يهالا العرض من الال ن
قاتلوك في يدر وأحد ،وال تعترضهم؛ ألنك أعطيتهم األمان ،فاكون المنع لاس إلقرارهم على كفرهم ،وإنما ألن المسلمين على

أمانا .
عهدا وال ً
عهودهم ال نقضون ً

اآلية الثانية  :التي تدعو إلى يالل األموال لهم ،قال تعالىَ} :لاس عَلاك هداهم وَل ِك َّن َّ ِ
اء َو َما تُْنِفُقوا ِم ْن َخ ْير
ْ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َ
َّللاَ َ ْهد َم ْن َي َش ُ
َف ِِل َْنُف ِس ُكم وما تُْنِفُق َ ِ َّ ِ
ون{ [البقرة. ]272:
َّللاِ َو َما تُْنِفُقوا ِم ْن َخ ْير ُ َو َّ
اء َو ْج ِه َّ
ف ِإَل ْا ُك ْم َوأ َْنتُ ْم َال تُ ْ
ظَل ُم َ
ْ ََ
ون إال ْايت َغ َ
مهمور يهداية الكافرين
ًا
استدل المشككون يهاله اآلية لته يد زعمهم بهن القرآن الكريم يعلن بصراحة واضحة أن النبي  --لاس
والمشركين؛ يب إن القرآن دعو النبي  --لإلنفاق عليهم على ما هم علاه من ديانة ،فلم يهمر محمد أتباعه لقتلهم؟.

وللوقوف على معنى هاله اآلية ،نالهب إلى أقوال المفسرين في قوله تعالى{ :لاس علاكم هداهم} ،هب المقصود بالهدى اإلرشاد -
الدعوة  ،-أم التوفاقي ؟ ،رى المفسرون أنه هداية التوفيم ،قال السمعاني " :لاس المراد به :هداية الدعوة ،فإنها علاه حتم ،وإنما
المراد به :هداية التوفيم "(. )5

رد على من رى أن النبي  - -لاس مكلًفا يدعوة غير المسلم ،فالهداية اإلرشادية – الدعوة إلى
وفي هالا ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
َّح َم ِن ُق ْب ُهَو
اك ِفي أ َّ
ُم ٌم لِتَْتُل َو َعَل ْي ِه ُم َّالال أ َْو َح ْيَنا ِإَل ْا َك َو ُه ْم َي ْكُف ُر َ
النبي  --لقوله تعالى َ } :ك َالل َك أ َْرَسْل َن َ
ون ِبالر ْ
ُمة َق ْد َخَل ْت م ْن َقْبل َها أ َ

– هي أساس دعوة

1

 -الزمخشر  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج / 3ص.)543

3

 -الثعلبي  ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( ج / 8ص.) 52

5

 -السمعاني  ،تفسير القرآن ( ج/ 1ص.) 276

2

 -الطبر  ،جامع البيان في تأويل القرآن (ج  / 20ص.) 282

4

 -الواحد  ،أسباب نزول القرآن (ص. )351
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رّبالِي َال ِإَلال َه ِإ َّال ُهالو َعَل ْاال ِه تَوَّكْلال ُت وإَِل ْاال ِه متَال ِ
اك ِإ َّال َكاَّفال ًة لِلَّنال ِ
ير َوَنال ِال ًار َوَل ِكال َّن أَ ْكثَال َر
اس َب ِشال ًا
اب{ [الرعددد ، ]30:وقولالاله تعالالالىَ } :و َمالا أ َْرَسالْل َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
الن ِ
َّ
ون{ [سبأ. ]28:
اس َال َي ْعَل ُم َ

وورد في أسباب نزول هاله اآلية ثالثة أقوال أوردها الثعلبي في تفسيره :
"القول األول  :عن الكلبي أن رسول

 --اعتمر عمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة أسماء ينت أيي بكر ،فجاءتها أمها

قتيلة وجدتها تسهالنها وهما مشركتان ،فقالت :ال أعطاكما شيئا حتى أستهمر رسول
في ذلك فهنزل

تعالى هاله اآلية ،فهمرها رسول

 --فإنكما لستما على د ني ،فاستهمرته

 --بعد نزول هاله اآلية أن تتصدق عليهما فهعطتهما ووصلتهما.

القول الثاني  :أ َّن ناسا من المسلمين كانت لهم رضاع في اليهود وكانوا نفقونهم قبب أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن نفقونهم

وأرادوهم أن يسلموا ،فاستهمروا رسول

 --فنزلت هاله اآلية فهعطوهم بعد نزولها.

القول الثالث  :قال سعيد ين جبير :كانوا تصدقون على فقراء أهب الالمة ،فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول

تتصدقوا إال على أهب د نكم»( ،)1فهنزل

« :--ال

 :لاس علاك هداهم فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في اإلسالم حاجة منهم إليها "(.)2

ونالحظ من خالل أسباب النزول الواردة في اآلية  ،أن الحث على اإلنفاق المالكور في اآلية الكريمة كان على ثالثة أصناف من
المشركين والكافرين :

األول  :على من له قرابة نسب من المسلمين مع المشركين المسالمين .

الثاني  :من كان له قرابة رضاع من اليهود ،وكانوا نفقون عليهم قبب اإلسالم ،وهالا دل على أن اليهود ما زالوا في المد نة ،وعلاه

فهم مسالمون .

الثالث  :على فقراء أهب الالمة من أهب الكتاب .

المقصود به الكفار والمشركون المعادو َن لد ن
وعلاه يكون توجاه آية األحزاب أن المنع من دفع األذى ،أو الصبر علاه؛ إنما
ُ
الال َن كانوا قد أخالوا األمان من رسول  --قبب مثولهم يين ديه .

،

ويكون توجاه آية البقالرة أن سالبب الالدعوة إلالى اإلنفالاق أو اإلبقالاء علااله ،هالو أنهالم مالن المشالركين المسالالمين ،وأهالب الكتالاب المعاهالد ن،
ِ
وك ْم ِمال ْن
اك ُم َّ
الد ِن َوَل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
َّللاُ َع ِن َّال ِال َن َل ْم ُيَق ِاتلُ ُ
وهؤالء لم يمنعنا القرآن الكريم من يرهم واإلحسان إليهم ،قال تعالىَ }:ال َ ْن َه ُ
وك ْم ِفي ّ
ِ ِ
ِ
ِ
طوا ِإَلي ِهم ِإ َّن َّ ِ
ين{ [الممتحنة ، ]8:هالا هو دستور القرآن الكريم فالي التعامالب مالع غيالر المساللم
د َي ِارُك ْم أ ْ
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط َ
َن تََب ُّر ُ
وه ْم َوتُْقس ُ ْ ْ
المسالم ،أو المعاهد ،أو الالمي .

ومن اآليات التي استدلوا يها على تناقض القرآن الكريم حاال موقفه الال

دعو إلى قتال الكافرين والمشركين ما يهتي :

النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون
حرض على قتلهم  ،قال تعالى  }:يا أيها َّ
اآلية األولى ّ :
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائ ٌة يغلبوا أل ًفا من َّالذين كفروا بأَّنهم قوٌم َل يفقهون{ [األنفال. ]65:
(
استدل الطاعنون يهاله اآلية الكريمة لما فيها من ألفاظ تبدو في ظاهرها دعوة إلى التنكيب والتقتيب بغير المسلمين ،فلفظة

حرض ) جعلوها التجياش والتحشيد والعزم على قتب كب مخالف في الد ن .
ّ
وبالرجوع إلى معاجم اللغة تبين ما في هاله اللفظة من مدافعة الهالك من خالل هالا االستنفار ،لالا فإن لهالا التحريض داعًاا يقرره
ِ ُّ ِ
َّ
تح َّث ِ
اإلنسان َحثّاً َي ْعَلم َم َع ُه أَنه ِ
ال:
حار ٌ
الموقف الال كان فاه المسلمون " وتهْويب التَّ ْح ِريض في الل َغة أَن ُ
ض ِإ ْن تَ َخلف َع ْن ُهَ ،ق َ
ُ
الحار َّ ِ
ك " (.)3
ض الال َق ْد َق َار َب اْل َه َال َ
و ِ ُ
1

 -لم أجده في كتب السنة  ،قال القرنبي  :روى سعيد ين جبير مرسال عن النبي صلى

2

 -الثعلبي  ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ،مصدر سايم ( ،ج/ 2ص. )274

ألحكام القرآن  ،مصدر سايم ( ،ج/ 2ص. )274

3

علاه وسلم في سبب نزول هاله اآلية  ،القرنبي  ،الجامع

 -اين منظور  ،لسان العرب (ج / 7ص.)133
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سالمه الحصان ،منصور أبو زينه

وهب هنالك موقف يكون المسلمون فاه أحوج إلى التحريض على القتال من موقفهم في غزوة يدر ،حيث القلة التي ذهبت لمالقاة
العير ،غير معتدة بعتاد الحرب والقتال ،ولم تكن الحالة النفساة والروح القتالاة حاضرة في وقتها ،كاف ال يستدعي هالا الموقف

التحريض وقد تفاجه المسلمون بصناد د قريش قد خرجت بخيلها وخيالءها ،وفيها زعامات وصناد د قريش ،وفاق العدد التوقعات .

فاكون المعنى من التحريض على القتال عندئد هو" ورغبهم فاه لدفع عدوان الكفار ،وإعالء كلمة الحم والعدل وأهلها ،على كلمة
البانب والظلم وأنصارهما ...وحثهم على ما يقيهم أن يكونوا حرضا أو يكونوا من الهالكين بعدوان الكافرين عليهم ،وظلمهم لهم إذا

رأوهم ضعفاء مستسلمين "()1؛ ألن هاله المعركة أول معركة في اإلسالم ويتوقف عليها ظهوره وانتشاره " فكهنهم إن لم يحاربوا أهب
الكفر سوف يحاط يهم الهالك في الدناا وفي اآلخرة "( ، )2وهالا الهالك يكون في الدناا بانكسار شوكتهم ،وانطفاء دعوتهم ،وفي

اآلخرة بعقوبة خالالن النبي  --وعدم نصرة الد ن .
إذن ال حجة للطاعنين يهاله اآلية على تناقض القرآن يين السلم والقتال؛ ألن هاله اآلية نزلت في أول غزوة في تاريخ اإلسالم للدفاع
اعتداء.
دفاعا ال
ولاس لبدء القتال ،وعلاه فالمقصود من التحريض هو غير المسلم المقاتبً ،
ً
اآلية الثانية  :التي استدل يها المشككون في أن القرآن دعو النبي أن يجاهالد الكفالار والمنالافقين ،وأن يغلالظ علاليهم قالال تعالالى  } :يالا
ِِ
ِ
ِِ
ُّها َّ
ير { [التوبة.]73:
اغلُ ْ
ين َو ْ
النِب ُّي َجاهد اْل ُكَّف َار َواْل ُم َنافق َ
ظ َعَل ْي ِه ْم َو َمه َْو ُ
اه ْم َج َهَّن ُم َوبِ ْئ َس اْل َمص ُ
أَ َ
ذهب المشككون في تهويب اآليات التي فيها ألفاظ الجهاد والقتال كب مالهب ،فراحوا تباكون على حالهم التي قهرها القرآن الكريم
اعا
حسب زعمهم ،فجمعوا يين حال المسالم والمقاتب ،وتغنوا بهن الهدف هو القتب ألجب الد ن ،وانتزاع الخضوع لسلطان اإلسالم انتز ً

عنادا وعدو ًانا؛ ألن المنصف المتتبع لهاله األلفاظ سرعان ما تبين له أن الكفار والمنافقين
بالساف ،ال نقول جهالً بالحكم؛ يب ً
احدا .
والمشركين لاسوا على حال واحد ،ولالا فالحكم لاس و ً

وقد اختلف المفسرون في تهويب هاله اآلية ،وما ذلك إال ألن

تعالى قرن في المجاهدة الكفار بالمنافقين ،فمنهم من رأى أن الحكم

جهادا
جماعا
فرق يينهم ،وقد ذكر الماتريد ()3ثالثة أقوال في هاله اآلية ،قال  " :يحتمب األمر بالجهاد الفريقين
واحد ،ومنهم من َّ
ً
ً
أيضا  :-األمر بالمجاهدة الكفار ،يجاهدهم بالساف،
بالساف  ،ويحتمب :مجاهدة بالحجج والبراهين الفريقين
جماعا ويحتمب – ً
ً
4
ويغلظ القول ويشدده على المنافقين ،ويقام عليهم الحدود "( ).

ورجح الطبر القول بهن حكم المنافقين كحكم الكافرين في الجهاد بالساف  ،قال  " :وأولى األقوال في تهويب ذلك عند بالصواب،

أمره به من جهاد المشركين  ،فإن قال
نباه  - -من جهاد المنافقين ،ينحو الال
أن
ما قال اين مسعود  :--من ّ
أمر َ
َ
ظ ِ
أظهر منهم كلم َة
هر أصحابه ،مع علمه يهم؟ قيب :إن تعالى ذكره إنما أمر بقتال من
قائب :فكاف تركهم  --مقامين يين أ ُ
َ
الكفر ،ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك " (.)5
وبالرجوع إلى المعنى اللغو للفظة ( جاهد ) ،فالجهاد هو  " :محارب ُة األَعداء ،وهو اْلمباَل َغ ُة واسِتْف ارغُ ما ِفي اْلوس ِع و َّ
الطاَق ِة ِم ْن
َ َُ ُ َ
ُ َ ََ
ُْ َ
َ ْ َ َ
6
ِ
معا .
َق ْول أَو ف ْعب " ( ) ،دل هالا المعنى أن الجهاد قد يكون أو يهما ً
ولعب ما ذهب إلاه الطبر مالن تالرجاح األمالر بجهالاد المنالافقين ينحالو جهالاد المشالركين أقالوى ،ويكالون الجهالاد فالي السالنان لكالال الفالريقين
في حالة واحدة ،وهالي أن يكالون الفريقالان مالن المعتالد ن ،ال أن يكالون السالبب هالو الكفالر والنفالاق ،وهالالا مالا دل علااله السالااق مالن خالالل
حد ث القرآن الكريم عن المنافقين ،قال تعالى َ }:ال تَعتَِالروا َق ْد َكَفرتُم بعد ِإ ِ
ن ِائَفال ًة ِبالهََّن ُه ْم َكال ُانوا
ن ِائَفة ِمال ْن ُك ْم ُن َعال ِّال ْب َ
ف َع ْن َ
يمان ُك ْم ِإ ْن َن ْع ُ
ْ ُ
ْ ْ ََْ َ

1

 -رضا  ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ( ج / 10ص.) 66

3

 هوُ :م َح َّمد ين ُم َح َّمد ين محمود ين ُم َح َّمد أيو منصور الماتريد (ت333ه)  ،ماتريد العقيدة  ،حنفي المالهب الفقهي. -الماتريد  ،تفسير الماتريدي (تأويالت أهل السنة) (ج / 5ص.) 429 -428

6

 -اين منظور  ،لسان العرب  ،مصدر سايم  ( ،ج / 3ص .) 135

2

4
5

 -الشعراو  ،تفسير الشعراوي  -الخواطر (ج/ 8ص. ) 4793

 -الطبر  ،جامع البيان في تأويل القرآن  ،مصدر سايم )ج / 14ص.) 360
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ين { [التوبة ، ]66:حيث يينت اآلية أن
ُم ْج ِرِم َ
والمجرم " هو المالنب " (. )1

سالمه الحصان ،منصور أبو زينه

تعالى قد يعفو عن نائفة منهم ويعالب نائفة أخالرى؛ وذلالك ألنهالا كانالت مجرمالة ،

وقد ذكر الواحد في سبب نزول اآلية [ ]74التي تلي آية األمر بجهاد الكفار والمنافقين ما ثبت أن المنافقين قالد آذوا النبالي --

بالقول والعمب ،فقد رو عن الضحاك وقتادة  :أن المنافقين كانوا وهم متوجهون إلى غزوة تبالوك مالع النبالي  - -إذا خالال بعضالهم
إلى بعض نعنوا في الد ن وسبوا النبي ،- -وإن عبد

ين أيي ين ساللول قالال ألنصالاره مالن ينالي األوس  :انصالروا أخالاكم فالو

مالالا مثلنالالا ومثالالب محمالالد إال كمالالا قالالال القائالالب  :سالالمن كلبالالك يهكلالالك ،فالالو

لالالئن رجعنالالا إلالالى المد نالالة لاخالالرجن األعالالز منهالالا األذل ،كالالاللك مالالا

اليال "( ، )2ومالن خالالل
حصب منهم في ليلة العقبة عندما أجمعوا على أن يقتلوا النبي  --أن لقوه عالن ظهالر راحلتاله إلالى الالواد ل ً

أسالالباب النالالزول المالالالكورة تبالالين أن سالالااق اآليالالات تحالالدث عالالن أذى متحقالالم مالالن المنالالافقين  ،والجمالالع مالالع الكفالالار إنمالالا جالالاء ألن الوجهالالة
كانت لقتال الروم في تبوك  ،فكهن تعالى باح للمسلمين قتال المنافم المعتد كما باح قتال الكافر المعتد .
ِ َّ ِ
ِ
وهم َف ُشال ُّدوا اْلوثَال َ ِ
ض ْر َب ِّ ِ َّ ِ
اء
اآلية الثالثة  :استدلوا بقوله تعالىَ }:فِإ َذا َلقيتُ ُم الال َن َكَف ُروا َف َ
َ
الرَقاب َحتالى إ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُمال ُ ْ
اق َفإ َّمالا َمنالا َب ْعال ُد َوإِ َّمالا فال َد ً
يب َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ُكم ِيبعض واَّلال ِال َن ُقِتُلالوا ِفالي سالِب ِ
َع َمالاَل ُه ْم
اء َّ
َّللا َفَلال ْن ُيضال َّب أ ْ
َحتَّى تَ َ
ص َر م ْن ُه ْم َوَلك ْن ل َيْبلُ َو َب ْع َ ْ َ ْ
َ
َ
َّللاُ َال ْنتَ َ
ض َع اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها َذل َك َوَل ْو َي َش ُ
{[محمد ، ]4:أن القرآن دعو المسلمين لضرب رقاب الكافرين على أ حال يجدونهم فيها .
يب َّ ِ
هاله اآلية مرتبطة باآلية األولى من السورة  ،قال تعالىَّ :ال ِال َن َكَفروا وصال ُّدوا َعال ْن سالِب ِ
َع َمالاَل ُه ْم{ [محمددد ،]1:فقالد ي ّالين
ضال َّب أ ْ
َّللا أَ َ
َ
ُ َ َ
صال ُّدوا
تعالى سبب قتال الكافرين ،فلم يجعله الكفر وحده ،يب جعب مع الكفر الصد عن سبيب ّ ،
وعبر عالن ذلالك بإضالافة " تعبيالر َو َ
َع ْن سِب ِ
َّللاِ ،إلى جملة َّال ِال َن َكَف ُروا فالي اآليالة األولالى مالن السالورة ،تالدل علالى أن األمالر الالال احتوتاله اآليالة األولالى مالن اآليالات التالي
يب َّ
َ
صد الكفار الناس عالن سالبيب مالع كفالرهم،
نحن بصددها أ اآلية الرابعة بقتال الكفار وضرب رقايهم حينما لقاهم المسلمون ،هو ّ
رد العدوان
ص َر ِم ْن ُه ْم مما ؤيد ذلك ،ألن االنتصار هو ّ
و ّ
الصد تناول تعطيب الدعوة ،والكيد لها والعدوان على المسلمين ،وتعبير َال ْنتَ َ
3
ومقايلته بالمثب ( ).

ض َع اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها{ تدل على الغاية الزماناة
ثم ّيين تعالى يين جمب اآلية جملة دالة على مدة القتال وهدفه  ،فجملة } َحتَّى تَ َ
 ،فانتهاء هالا القتال توقف " بإسالم الكفار الال ن كانت يينهم وبين المسلمين حالة عداء وحرب أو التصالح معهم ووقوف حالة

الفرء " ،قال الكلبي :حتى يسلموا أو يسالموا  ،وقال
الحرب يينهم وبين المسلمين ولو بقوا مشركين ( )4وبهالا ال أر قال الكلبي و ّا
الفراء :حتى ال بم إال مسلم أو مسالم ،ذلك الال ذكرت وبينت من حكم الكفار" (.)5
}حتَّى ِإ َذا أَ ْث َخ ْنتُموهم َف ُش ُّدوا اْلوثَاق َفِإ َّما منا بعد وإ َّ ِ
اء { تحدد الغاية والهدف من القتال " وهو أنه لاس لإلبادة وإنما هو للتهد ب
َ َ
َ
َ َُْ َ
ُ ُْ
ِما ف َد ً
6
الكف عن القتب والجنوح إلى األسر مع بقائهم على شركهم " ( ).
وجب
الغاية
هاله
تتحقم
فحينما
القهر،
و
التنكيب
و
ّ
المطلب الثاني :الزعم بتناقض القرآن حول حرية التدين والقتال لحماية الدين .

دعو فاه القرآن إلى حرية

تناقضا  ،في موقفه من غير المسلم  ،ففي الوقت الال
زعم أصحاب هاله الشبهة أن في القرآن الكريم
ً
التد ن  ،وعدم إكراه غير المسلم على الدخول في اإلسالم  ،يب يهمر النبي  --يتركهم وشهنهم  ،تراه يهمر بالقتال إلكراه الناس

على اإلسالم  ،وقد أوردوا بعض اآليات التي يستدلون يها على شبهتهم هاله ( ،)7منها :
1

 -نظر – المصدر ذاته (ج/ 12ص .) 91

3

 -دروزة  ،التفسير الحديث  ( ،ج / 8ص .) 304 -302

5

 -البغو  ،معالم التنزيل في تفسير القرآن " تفسير البغوي ( ج / 4ص.) 210

7

 -نظر  -الفاد  ،هل القرآن معصوم  ،مرجع سايم (ص .) 123

2

 -نظر  -الواحد  ،أسباب نزول القرآن  ،مصدر سايم )ص ، ) 252-251لم أجده في كتب السنة .

4

 -المرجع ذاته (ج / 8ص .) 304 -302

6

 -دروزة  ،المرجع السابق )ج / 8ص .) 304 -305
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أوَلً  :عالالدم اإلك الراه فالالي الالالد ن قالالال تعالالالى َ} :ل إك ْراه فْي الْْدين قْد تب َّْين الرش ْد م ْن الغ ْي فم ْن يكف ْر ب َّ
اّ فق ْد
الط ْاغوت وي ْؤمن ب ْ َّ
يم{ [البقرة. ]256:
استمسك بالعروة الوثقى َل انفصام لها و َّ
ّللا سم ٌ
يع عل ٌ

ثانيا  :األمر بقتال المشركين  :قال تعالى }:فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم
ً
الصالة وآتوا َّ
يم { [التوبة. ]5:
الزكاة فخلوا سبيلهم إ َّن َّ
واقعدوا لهم ك َّل مرصد فإن تابوا وأقاموا َّ
ّللا غف ٌ
ور رح ٌ

ثال ًثا  :القتال إلكراه الناس على الد ن  ،قال تعالالى  }:وقاتلوهم ح َّتى َل تكون فتن ٌة ويكون الدين َّّ فإن انتهوا فال عْدوان إََّل علْى
َّ
الظالمين { [البقرة. ]193:
رد هذه الشبهة :

ولرد هاله الشبهة ال َّيد من تفسير اآليات التي استدلوا يها ؛ للوقوف على المعنى المراد من كب آية من اآليات  ،ومن ثم الجمع يينها

معناا هنا في إ راد جماع األدلة التي تثبت أن
؛ لباان أن ال تناقض في القرآن الكريم ،سواء في هالا الموقف ،أو غيره  ،ولست ً
اإلسالم كفب حرية التد ن لغير المسلم من القرآن والسنة ،ألن المراد هنا دفع التعارض ،ال حشد األدلة لته يد جانب على آخر .
أما اآلية األولى التي استدلوا يها على حرية الد ن قوله تعالالى َ} :ل إكراه في الدين قد تبَّين الرشد مْن الغْي فمْن يكفْر ب َّ
الطْاغوت

يم{ [البقرة ، ]256:فالمعنى منها واضح  ،وهو أن اإلسالم
اّ فقد استمسك بالعروة الوثقى َل انفصام لها و َّ
ويؤمن ب َّ
ّللا سم ٌ
يع عل ٌ
كفب حرية التد ن لغير المسلم المسالالم فالي يالالد اإلسالالم ،ويؤيالد ذلالك النصالوص الشالريفة الكثيالرة مالن القالرآن والسالنة التالي تقعالد أن " ال
إكراه في الد ن قاعدة كبرى من قواعد د ن اإلسالم وركالن عظالام مالن أركالان سااسالته فهالو ال يجيالز إكالراه أحالد علالى الالدخول فااله ،وإنمالا

نكالون متمكنالين مالن إقامالة هالالا الالركن وحفالظ هالاله القاعالدة إذا كنالا أصالحاب قالوة ومنعالة نحمالي يهالا د ننالا وأنفسالنا ممالن يحالاول فتنتنالا فالي
د ننا اعتداء علينا " (.)1
وقد ذكر عدة أسباب لنزول هاله اآلية الكريمة ( ، )2منها :

األول  " :عن اين عباس --قال :كانت المرأة تكون مقالتا ،فتجعب على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ،فلما أجليت ينو
النضير كان فيهم من أيناء األنصار ،فقالوا :ال ندع أيناءنا! فهنزل
الغي{(.)3

تعالى ذكره َ}:ل إكراه في الدين قد تبين الرشد من

الثاني  :عن اين عباس قوله  }:ال إكراه في الد ن قد تبين الرشد من الغي{ ،قال :نزلت في رجب من األنصار من يني سالم ين
عوف يقال له الحصين ،كان له اينان نصراناان ،وكان هو رجال مسلما ،فقال للنبي  :--أال أستكرههما فإنهما قد أياا إال

النصراناة؟ فهنزل

فاه ذلك(. )4

الثالث  :عن مجاهد في قول

} :ال إكراه في الد ن{ قال :كانت في اليهود يني النضير ،أرضعوا رجاال من األوس ،فلما أمر

النبي  --بإجالئهم ،قال أيناؤهم من األوس :لنالهبن معهم ،ولند نن يد نهم! فمنعهم أهلوهم ،وأكرهوهم على اإلسالم ،ففيهم نزلت

هاله اآلية(.)5

وبناء على هاله األسباب الواردة فقد جعب البعض حكمها خاص في أهب الكتاب دون سواهم  ،فقالوا ال يكره الكتايي على اإلسالم ،
ً
الكتاييون
مقتصر على مشركي العرب  ،قال قتادة " :قال :أكره علاه هالا
ًا
إن هم قبلوا الجزية  ،وجعب اإلكراه
ومنهم من قال ال يكره

1

 -رضا  ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)  ،مرجع سايم ( ج / 3ص.) 33

3

 -اين حبان ،صحيح ابن حبان( ،ج /1ص / 352رقم  ،)140 :قال محققه  :إسناده صحاح على شرنهما .

5

 -المصدر ذاته( ،ص ، )85قال  :في إسناده خصاف وهو ضعاف.

2

 -نظر  -الطبر  ،جامع البيان في تأويل القرآن  ،مصدر سايم (ج /5ص.) 409- 408

4

 -الواحد  ،أسباب النزول[ ،ص ،]84لم أجده في كتب السنة .
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الحي من العرب ،ألنهم كانوا أمة أماه لاس لهم كتاب يعرفونه ،فلم يقبب منهم غير اإلسالم .وال يكره علاه أهب الكتاب إذا أقروا
بالجزية أو بالخراج ،ولم يفتنوا عن د نهم ،فاخلى عنهم " (. )1

وقال آخرون إ َّن هاله اآلية منسوخة ألنها نزلت قبب فرض الجهاد ،فعن اين وهب ،قال " :أخبرني يعقوب ين عبد الرحمن الزهر

أحدا
قال :سهلت زيد ين أسلم عن قول تعالى ذكره  (:ال إكراه في الد ن) ،قال :كان رسول  --بمكة عشر سنين ال يكره ً
2
ِِ
ِِ
ين} [التوبة:
في الد ن ،فهيى المشركون إال أن يقاتلوهم ،فاستهذن في قتالهم فهذن له "( ) ،وقيبَ " :ن َس َخ َها { َجاهد اْل ُكَّف َار َواْل ُمَنافق َ
. )3(" ]73

اآلية الثاناة التي احتج يها الطاعنون على تناقض القرآن في مسهلة حرية الد ن هي آية الساف ،قال تعالىَ }: :فِإ َذا ْان َسَل َخ ْاأل َْش ُه ُر
ِ
الص َال َة وآتَوا َّ
اة َف َخُّلوا َسِبيَل ُه ْم
اموا َّ
الزَك َ
اْل ُح ُرُم َفاْق ُتلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُال ُ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ
وه ْم َو ْ
َ ُ
صد َفإ ْن تَ ُايوا َوأََق ُ
وه ْم َوا ْق ُع ُدوا َل ُه ْم ُك َّب َم ْر َ
اح ُ
َّللا غُفور رِحام { [التوبة ، ]5:ومثلها قوله تعالى } :وَق ِاتلُوهم حتَّى َال ت ُكون ِف ْتنةٌ وي ُكون ِ ِ ِ
ِ
ان ِإ َّال َعَلى
َ َ َ ََ َ ّ
الد ُن ََّّلل َفِإ ِن ْانتَ َه ْوا َف َال ُع ْد َو َ
ُْ َ
َ
إ َّن َّ َ َ ٌ َ ٌ
َّ ِ ِ
كثير من أهب العلم من المسلمين رون أن آية
ين { [البقرة ، ]193:ولعب الال جعب الطاعنين تمسكون يهاله اآلية أن هناك ًا
الظالم َ
الساف ناسخة آلية [البقرة  ،]256 :فقد روى اين أيي حاتم عن الضحاك ومقاتب أن آية الساف نسخت كب ميثاق وعهد يين النبي

 --والمشركين( ،)4معتمد ن في أر هم على أن سورة التوبة – يراءة – من آخر ما نزل ،وسورة البقرة من أول في العهد المدني .

ويرى آخرون أن آية الساف لاست ناسخة ألن األجب الال جعله

للمعاهد ن من المشركين هو لمن نقض عهده مع رسول

-

بالنظر في سااق اآليات فقال  " :وأولى األقوال في ذلك

تعالى -حينما رّجح هالا ال أر
 ،-وقد أجاد الطبر – رحمه
األجب الال جعله ألهب العهد من المشركين ،وأذن لهم بالسااحة فاه بقوله( :فساحوا في األرض أربعة
قول من قال:
ُ
بالصوابُ ،
أشهر) ،إنما هو ألهب العهد الال ن ظاهروا على رسول  ،--ونقضوا عهدهم قبب انقضاء مدته .فهما الال ن لم نقضوا عهدهم
َّ ِ
ِ
ين ثُ َّم
اه ْدتُ ْم م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ولم يظاهروا علاه ،فإن جب ثناؤه أمر نباه  --بإتمام العهد يينه وبينهم إلى مدته بقولهِ( :إال الال َن َع َ
وكم َشيًئا وَلم ي َ ِ
ِ
اهروا عَلا ُكم أَح ًدا َفهَِت ُّموا ِإَلي ِهم عه َدهم ِإَلى م َّدِت ِهم ِإ َّن َّ ِ
ين)[ ،سورة التوبة.)5(" ]4 :
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمتَّق َ
ص ُْ ْ َ ْ ُ
ظ ُ َْ ْ َ
ُ ْ
ْ ْ َ ْ ُْ
َل ْم َ ْنُق ُ
ثالم رد علالالى مخالفاالاله الالال ن الالرون قتالالب كالب مشالالرك بعالالد انسالالأ األشالالهر الحالالرم ،بالهن أمالالر رسالالوله الكالريم والمالالؤمنين باالسالالتقامة لمالالن
استقام من المشركين فهورد قوله تعالىَ } :كاف ي ُك ُ ِ
َّللاِ َو ِع ْن َد َرُسولِ ِه ِإ َّال اَّلال ِال َن َعا َهال ْدتُ ْم ِع ْنال َد اْل َم ْسال ِج ِد اْل َحال َار ِم َف َمالا
ين َع ْهٌد ِع ْن َد َّ
ون لْل ُم ْش ِرِك َ
ْ َ َ
ِ
اس التََقاموا َل ُك الم َفاس التَ ِقاموا َله الم ِإ َّن َّ ِ
ين { [التوبددة ، ]7:ثالالم قالالال  " :فه الؤالء مشالالركون ،وقالالد أمالالر نباالاله  --والمالالؤمنين
َّللاَ ُيح ال ُّب اْل ُمتَّق ال َ
ْ ْ ُ ُْ
ْ ُ

باالستقامة لهم في عهدهم ،ما استقاموا لهم يترك نقض صلحهم ،وترك مظاهرة عدوهم عليهم "(.)6

ِن أَ َحالٌد ِمال َن
ومالالن األدلالالة علالالى أن آيالالة (السالالاف) لالالم تنسالالخ آيالالة (ال إكالراه فالالي الالالد ن ) ،مالالا دل علاالاله لحالالاق اآليالالة وهالالو قولالاله تعالالالى َ } :وإ ْ
اْلم ْش ال ِرِكين اس التجارك َف الهَ ِجره حتَّالى يس المع َك ال َالم َّ ِ
ِ
ون { [التوبددة ، ]6:فلالالو كالالان األمالالر بقتالالال
ْم َن ال ُه َذِل ال َك ِب الهََّن ُه ْم َق ال ْوٌم َال َي ْعَل ُم ال َ
َ ْ ََ َ َ
ُْ َ َ ْ َ َ
َّللا ثُال َّم أَْيل ْغ ال ُه َمه َ
ُ
َ
المشركين كافة ،لما قال لنباه  --أن يجير المشركين حتى يسمعوا كالم

ثم بلغهم مالهمنهم ،فالدل هالالا علالى أن المالهمور بقتالالهم

هم فئة من المشركين استحقوا القتال لاس لشركهم يب ألسباب سنالكرها الحًقا .
أما تهويب قوله تعالى }:وَق ِاتُلوهم حتَّى َال ت ُكون ِف ْتن ٌة وي ُكون ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ين{ [البقرة ،]193:أمر
َ َ َ ََ َ ّ
ان ِإ َّال َعَلى الظالم َ
الد ُن ََّّلل َفِإ ِن ْانتَ َه ْوا َف َال ُع ْد َو َ
ُْ َ
َ
ظا على ياضة الد ن ،بعدما تعرض المسلمون ألذى المشركين
وحفا
ا،
دفاع
المشركين
بقتال
يمة
ر
الك
اآلية
تعالى في هاله
ً
ً

المتواصب لسنوات نويلة؛ لما لهالا العدوان من أثر على المسلمين ،فقد شرع القتال " لتهمين الدعوة ولكف شر الكافرين عن

1

 -نظر – الطبر  ،جامع البيان في تأويل القرآن ،مصدر سايم(ج  / 5ص . ) 413

2

 -الطبر  ،جامع البيان في تأويل القرآن ،مصدر سايم (ج  / 5ص . ) 414

4

 -اين أيي حاتم  ،تفسير القرآن العظيم َلبن أبي حاتم ( ج / 6ص ،1756رقم .) 9267 :

6

 -المصدر ذاته (ج  / 14ص .) 103

3

 -اين سالم  ،الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن (ص / 281رقم . ) 515 :

5

 -الطبر  ،المصدر السابق (ج  / 14ص .) 103
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المؤمنين ،لكيال زعزعوا ضعافهم قبب أن تتمكن الهداية من قلبه ،ويقهروا قويهم بفتنته عن د نه كما كانوا يفعلون في مكة جه ار

ولاللك قال} :وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الد ن هلل{ [ ]2:193أ

حتى يكون اإليمان في قلب المؤمن آمنا من زلزلة

المعاند ن له بإ الاء صاحبه فاكون د نه خالصا هلل غير مزعزع وال مضطرب ،فالد ن ال يكون خالصا هلل إال إذا كفت الفتن عنه

وقو سلطانه حتى ال يجرؤ على أهله أحد "(. )1

وبالنظر إلى سااق اآليات التي استدل يها الطاعنون ،يكون القرآن الكريم قد دفع نعون الطاعنين ،وتوهم المتوهمين ،وجهب
الجاهلين ،ومكر الماكرين ،من خالل الوجوه اآلتاة:

إيمانا من غير اخالص ،وقد دل على هالا النصوص الشريفة من القرآن والسنة منها قوله تعالى َ } :و َما
أوًَل  :إن تعالى ال يقبب ً
ِ
ِِ
أِ
ِ
الص َال َة وُي ْؤتُوا َّ
اة َوَذلِ َك ِد ُن اْل َقِّا َم ِة { [البينة ،]5:وقول النبي ( " : - -
ُم ُروا ِإ َّال لِ َا ْع ُب ُدوا َّ
اموا َّ
ين َل ُه ّ
الزَك َ
َّللاَ ُم ْخلص َ
َ
اء َوُيق ُ
الد َن ُح َنَف َ
ِ
ِإَّنمالا األَعمالال ِب ِّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اج َر
الناالَّاتَ ،وإَِّن َمالا ل ُكال ّب ا ْمال ِر َمالا َنال َوىَ ،ف َمال ْن َكا َنال ْت ه ْج َرتُال ُه ِإَلالى ُد ْن َاالا ُيصال ُيب َها ،أ َْو ِإَلالى ا ْمال َأرَة َ ْنك ُح َهالاَ ،ف ِه ْج َرتُال ُه ِإَلالى َمالا َهال َ
َْ ُ
َ
2
ِ
ِإَل ْاه) "( ).
ثانيا  :ال ريد تعالى اإليمان باإلكراه ،لقوله تعالى َ }:لاس عَلاك هداهم وَل ِك َّن َّ ِ
اء{[البقرة ،]272:وقوله تعالى} :
ً
ْ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َ
َّللاَ َ ْهد َم ْن َي َش ُ
ِ
ِ
ُّ
ِ
َّ
ِ
ُّك َآلم َن م ْن في ْاأل َْر ِ
اعا أََفه َْن َت تُ ْك ِرهُ َّ
ين {[يونس " ،]99:إذ في القهر واإلكراه على
اس َحتى َي ُك ُ
ونوا ُم ْؤمن َ
الن َ
ض ُكل ُه ْم َجم ً
اء َرب َ َ َ
َوَل ْو َش َ
الد ن بطالن معنى االيتالء واالمتحان ،وذلك غير جائز ألنه نافي التكلاف"(.)3
ثال ًثا  :اإليمان ال يقوم على اإلكراه ،إنما يقوم على الحجج والبراهين واإلقناع واالقتناع " ،ألن اإليمان  -وهو أصب الد ن وجوهره -
عبارة عن إذعان النفس ،ويستحيب أن يكون اإلذعان باإللزام واإلكراه ،وإنما يكون بالباان والبرهان; ولاللك قال  -تعالى  -بعد نفي

اإلكراه :قد تبي ن الرشد من الغي أ قد ظهر أن في هالا الد ن الرشد والهدى والفالح والسير في الجادة على نور ،وأن ما خالفه من
الملب والنحب على غي وضالل " (. )4
أحدا من المشركين على اإلسالم ،حتى خصومة
ابعا  :النبي  --منال بعثته سواء في مكة أو المد نة ،لم ثبت أنه أجبر ً
رً
المقاتلين له ،المحرضين علاه ،يب ورد عنه  --أنه عفا عن بعض المشركين دون أن يسلموا ،كما فعب مع ثمامة ين أثال ،فقد
روى أيو هريرة --أن النبي  --أنلم سراح ثمامة من األسر بعد أن عرض علاه اإلسالم ثالثاً ،فلم يسلم (. )5

خامسا :
ً
-1
-2
-3

القتال المهمور به في الشرع ،له وأهدافه وضوابطه ،ومن األهداف التي يينتها اآليات :
يب َّ ِ ِ
ِ
قتال المقاتب المعتد  ،قال تعالى  }:وَق ِاتلُوا ِفي سِب ِ
ون ُك ْم { [البقرة. ]190:
َّللا َّالال َن ُيَقاتلُ َ
َ
َ
ِ
ِ
وكم {[البقرة. ]191:
َخ َر ُج ُ
وه ْم م ْن َح ْي ُث أ ْ
رد االعتداء بالمثب ،قال تعالى َ }:وأ ْ
َخر ُج ُ
ِ ِِ
ِ
َّ ِ ِ
ين
ون ِف ْت َنال ٌة َوَي ُك ال َ
وه ْم َحتَّالى َال تَ ُك ال َ
ان ِإ َّال َعَل الى الظ الالم َ
ون الال ّالد ُن ََّّلل َف الِإ ِن ْانتَ َهال ْوا َف ال َال ُعال ْد َو َ
الالالدفاع عالالن الالالد ن ،قالالال تعالالالى َ }:وَق الاتُل ُ
{[البقرة. ]193:

 -4معاقبة من نقض المواثيم والعهود ،وظاهر على المؤمنين ،ويظهر هالا مالن مفهالوم المخالفالة فالي اآليالة الكريمالة ،قالال تعالالى
ظال ِ
َّ ِ
ِ
اه ُروا َعَلال ْا ُك ْم أَ َحال ًدا َفالهَِت ُّموا ِإَلال ْي ِه ْم َع ْهال َد ُه ْم ِإَلالى ُمال َّدِت ِه ْم ِإ َّن َّ
وك ْم َشال ْيًئا َوَلال ْم ُي َ
صال ُ
ِ }:إ َّال الالال َن َعا َهال ْدتُ ْم مال َن اْل ُم ْشال ِرِك َ
َّللاَ
ين ثُال َّم َلال ْم َ ْنُق ُ
ِ
ِ
ين {[التوبة. ]4:
ُيح ُّب اْل ُمتَّق َ
أما الضوابط التي دلت عليها اآليات فهي :

1

 -رضا  ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)  ،مصدر سايم ( ج / 3ص.) 33

3

 -الراز  ،مفاتيح الغيب " التفسير الكبير " ( ج / 7ص.) 15

5

 -مسلم  ،صحيح مسلم  ،كتاب الجهاد والسير  ،باب ربط األسير وحبسه وجواز المن علاه ( ج ، 3ص ،1386رقم الحد ث .)1764 :

2

 -البخار  ،صحيح البخاري  ،يدء الوحي (ج / 1ص ، 6رقم الحد ث. ) 1

4

 -رضا  ،المرجع السايم (ج / 3ص .) 31
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َّللاَ َال ُي ِح ُّب اْل ُم ْعتَِد َن { [البقرة. ]190:
عدم االعتداء على المسالم ،قال تعالى َ }:وَال تَ ْعتَ ُدوا ِإ َّن َّ
ِ
وه ْم ِع ْن َد اْل َم ْس ِجِد
عدم مقاتلتهم عند المسجد الحرام لما له من حرمة إال إذا قاتلهم المشركون فاه ،قال تعالىَ }:وَال تَُقاتلُ ُ
وكم ِف ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين {[البقرة. ]191:
اه َفِإ ْن َق َاتلُ ُ
اء اْل َكاف ِر َ
وك ْم َفا ْق ُتلُ ُ
اْل َح َار ِم َحتى ُيَقاتلُ ُ ْ
وه ْم َك َالل َك َج َز ُ
َّ ِ
ِ
وك ْم َش ال ْيًئا َوَل ال ْم
ص ال ُ
الوفالالاء ب الالالعهود والمواثيالالم م الالع المشالالركين ،ق الالال تعالالالى ِ }:إ َّال ال الال َن َعا َه ال ْدتُ ْم م ال َن اْل ُم ْش ال ِرِك َ
ين ثُ ال َّم َل ال ْم َ ْنُق ُ
يَ ِ
ِ
اهروا عَلا ُكم أَح ًدا َفهَِت ُّموا ِإَلي ِهم عه َدهم ِإَلى م َّدِت ِهم ِإ َّن َّ ِ
ين {[التوبة. ]4:
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمتَّق َ
ُ
ظ ُ َْ ْ َ
ُ ْ
ْ ْ َ ْ ُْ
ِ
ِ
ك َفهَج ْرهُ َحتَّى
قبول استجارة المشرك حتى يسمع كالم وإيالغه مهمنه ،قال تعالى َ }:وإ ْ
َحٌد م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
استَ َج َار َ
ِن أ َ
ين ْ
يسمع َك َالم َّ ِ
ِ
ون { [التوبة. ]6:
ْم َن ُه َذلِ َك ِبهََّن ُه ْم َق ْوٌم َال َي ْعَل ُم َ
َّللا ثُ َّم أَْيل ْغ ُه َمه َ
َْ َ َ َ
ُّ
ِ
الص َال َة وآتَوا َّ
ور
اة َف َخلوا َسِبيَل ُه ْم ِإ َّن َّ
اموا َّ
الزَك َ
َّللاَ َغُف ٌ
َ ُ
انتهاء القتال بإسالمهم او دفع الجزية قال تعالىَ }:فإ ْن تَ ُايوا َوأََق ُ
ِ
ام { [ التوبة . ]5:
َرح ٌ
الباان لآليات محب الدراسة ،تبين أن ما ذهب إلاه الطاعنون هو محض افتراء ،ورمي بالقرآن من غير دليب؛ ألن

أحدا لإليمان به " فهو ال يجيز إكراه أحد على الدخول فاه ،وإنما نكون متمكنين من
يواننهم ترفض قبول الحم ،فاإلسالم ال يكره ً
إقامة هالا الركن وحفظ هاله القاعدة إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمي يها د ننا وأنفسنا ممن يحاول فتنتنا في د ننا اعتداء علينا
"( ،)1لالا فهو مطالب بحماية الد ن والمسلمين من فتنة غيره .

أيضا شهادة الخصوم على أن التاريخ لم يعرف د ًنا وال أم ًة مثب اإلسالم والمسلمين في حسن التعامب مع الغير
ويدل على ذلك ً
أحدا من أهب الكتاب على الدخول
خاصة عند امتالك القوة ،يقول عالم الالهوت األلماني وسف فان إس  ":إن اإلسالم لم يجبر ً
فاه ،وإن من دخب منهم في اإلسالم ،إنما دخله لما رآه من معاملة حسنة ،كما ؤكد على عدم انتشاره بالقوة "( ،)2وهالا الكالم

المنصف دل على اضطراب في دعواهم ،فبينما البعض يشكك ويطعن ،هناك من دافع ويبرهن .
المبحث الثاني
الشبهات التي ظاهرها يدعو إلى إرهاب أهل الكتاب

المطلب األول :الزعم بأن حديث القرآن عن أهل الكتاب يتمحور حول شن حرب َل هوادة فيها على أهل الكتاب .

يجد الطاعنون والمشككون ضالتهم التي بحثون عنها في كب آية من آيات القرآن الكريم اشتملت على لفظ الجهاد ،أو القتال،
ليدلسوا على الناس بخبثهم أن اإلسالم هو د ن اإلرهاب والقتب ،ألنه يعلن في كثير من آياته الحرب الضروس على غير المسلم،

بعيدا عن سااقها ،واحتماالت مدلوالتها ،ويقدمونها مبهمة ،ليتراءى للناظر فاه صدق ما زعمون .
يهخالون النصوص ً
يقول يروكلمان أنه " تحتم على المسلم أن يعلن غير المسلمين بالعداوة حيث وجدوهم؛ ألن محاربة غير المسلمين واجب د ني ،فهما
أهب الوثناة فاجب أن هاجموا في غير ما تردد ،وأما النصارى واليهود فال تجوز مهاجمتهم إال بعد أن دعوا إلى الدخول في
اإلسالم ،فيرفضوا ثالث مرات متوالاات ،حتى إذا هزم أعداء الد ن كان نصيب رجالهم القتب ونصيب نسائهم وأنفالهم الباع في

سوق الرقيم "

(.)3

وقد استدل هؤالء على زعمهم بكثير من اآليات التي ورد فيها التحريض أو األمر بالقتال ( ،)4منها :

1

 -رضا  ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)  ،مرجع سايم ( ج / 3ص.) 33

3

 -يروكلمان  ،تاريخ الشعوب العربية ( ص .) 79-78

2

 -خالد  ،مارتن لوثر واإلسالم ( ص .) 191

4

 -نظر  -عبدالمساح  ،أسئلة بال أجوبة .نظر -النجار  ،قراءة نقدية لإلسالم ( ص .) 157نظر – الفاد

(ص.)123

 ،هل القرآن معصوم  ،مرجع سايم
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يب َّ ِ
ِ
َّ
قولالاله تعالالالى َ }:فَقاِتالب ِفالي سالِب ِ
ف ِإ َّال َنْفسال َك و َحال ِّر ِ
َّللاُ أَ َشال ُّد َب ْه ًسالا َوأَ َشال ُّد
ْس اَّلال ِال َن َكَفال ُروا َو َّ
َن َي ُكال َّ
ين َع َسالى َّ
َّللاُ أ ْ
ض اْل ُمال ْؤ ِمن َ
َّللا َال تُ َكلال ُ
ْ
ف َباله َ
َ َ
َ
يال { [النساء ]84:أن القرآن يهمر النبي بالقتال ويدعوه إلى تحريض المؤمنين لقتال المشركين والتنكيب يهم .
تَْن ِك ً
رد الشبهة :

جاء في سبب نزولها " أن النبي  --لما ندب الناس لموعد أيي سفاان يبدر الصغرى بعد أحد ،كره بعضهم ذلك ،فنزلت هاله

اآلية "( ،)1التي تهمر النبي بهن يكلف نفسه بالقتال ،ولو أن يكون لوحده ،على أن ال ترك تحريض المؤمنين على القتال ،ورد

المعتد ن من قريش ،ونصرة المستضعفين فيها ،فكان في هاله اآلية عتب على الال ن تبانهوا في الخروج للقتال ،بمعنى مالكم " ال

تقاتلون في سبيب

 ،وفي سبيب المستضعفين؛ يتخلاصهم من أ د

المشركين {من الرجال والنساء والولدان الال ن يقولون ربنا

أخرجنا من هاله القرية} وهي مكة باتفاق المفسرين "(.)2
وتهميال للنبي والمؤمنين فعسى
وكان الهدف من هالا التحريض أن يشعب الحماسة في نفوس المؤمنين" ،
ً

يكف عنهم بهسهم وضررهم ويعينهم "
األعداء موقف االستعداد والجهاد والتضامن أن ّ
بالجدب والقحط فعادت أدراجها تجر أذيال الخيبة .

( )3

إذا ما وقفوا من

 ،وهالا ما حصب فقد تعالرت قريش

ولهاله اآليالة ارتبالاط وثيالم بسالباقها مالن اآليالات ،فمالن خالالل تفسالير اآليالة الكريمالة والنظالر فالي أقالوال المفسالرين ،وأسالباب النالزول ،يظهالر
نا وثاًقا بما قبله ،ففي اآليالة [ ]75التالي قبالب هالاله اآليالات يالهمر تعالالى النبالي  --بالقتالال،
جلاا أن األمر بالقتال هنا مرتبط ارتبا ً
ً
ان اَّلال ِال ن يُقوُلالون رَّبنالا أَخ ِرجنالا ِمالن هال ِالِه اْلَقريالةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن َسالاء َواْلوْلال َد ِ
ين مال َن ِّ
ون في َسبيب َّ
الر َجالال َو ّ
قال تعالى َ }:و َما َل ُك ْم َال تَُقاتلُ َ
َّللا َواْل ُم ْستَ ْ
ض َعف َ
َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ
َْ
الظالِ ِم أَهلُها واجعب َلنالا ِمالن َلالد ْنك ولِاالا واجعالب َلنالا ِمالن َلالد ْنك ن ِ
َّ
ير { [النسدداء " ، ]75:عالاد فالي هالاله اآليالة إلالى األمالر بالجهالاد فقالال:
صال ًا
ْ َ َ َْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ َ َ
 ،فالفاء في قوله :فقاتب جواب لقوله تعالالى :ومالا لكالم ال تقالاتلون فالي سالبيب

فقاتب في سبيب

[النسالاء ،]75 :فقاتالب فالي سالبيب

[النساء ، " ]84 :وذلك لنصرة المستضالعفين فالي مكالة مالن المساللمين ،الالال ن تعرضالوا للتعالال ب والتنكيالب ممالا حالدا يهالم إلالى أن تمنالوا
()4

أن يخرجهم

تعالى من القرية الظالم أهلها .

وما أمر الجهاد للعدوان
إذن األمر بالقتال هنا ،ومثله في كب المواضع التي ذكر فيها القتال في القرآن له أسبابه وأهدافه ،ولم يكن ً
والنهب والسلب كما دعون ،يب لدفع العدوان ،ورد المظالم ،ونصرة المظلومين والمستضعفين.
ِ
ِ
ِ
َخرجال ُ ِ
ِ
وه ْم ِع ْنال َد اْل َم ْسال ِج ِد
وه ْم َوأ ْ
واستدلوا ً
وك ْم َواْلف ْتَنالةُ أَ َشال ُّد مال َن اْلَق ْتال ِب َوَال تَُقالاتلُ ُ
َخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
أيضا بقوله تعالى َ }:وا ْقتُلُ ُ
وه ْم مال ْن َح ْيال ُث أ ْ َ ُ
ِ
ِ
ين {[البقددرة،]191:هالالاله اآليالالة أخالالالت مالالن سالالااقها حتالالى تقالالدم للقالالار
وك ْم ِفاال ِاله َفالِإ ْن َقال َاتلُ ُ
اْل َحال َار ِم َحتَّالى ُيَقال ِاتلُ ُ
اء اْل َكالاف ِر َ
وك ْم َفالا ْقتُلُ ُ
وه ْم َكال َالل َك َجال َز ُ
بصورة تحتمب التشكاك ،وهالا هو د دن اعداء الد ن ،وكاللك يفعلون .

وحتى تتضح الصورة ،وتكتمب األهداف من األمر بالقتال هنا ،اليد من ذكر سباق ولحاق هاله اآلية ،وهي قوله تعالى َ }:وَق ِاتُلوا ِفالي
ِ
يب َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سِب ِ
وك ْم َواْلِف ْتَنال ُة
ون ُك ْم َوَال تَ ْعتَال ُدوا ِإ َّن َّ
َخ َر ُجال ُ
وه ْم ِمال ْن َح ْيال ُث أ ْ
وه ْم َوأ ْ
َّللا اَّلالال َن ُيَقالاتُل َ
َخ ِر ُجال ُ
وه ْم َح ْيال ُث ثَقْفتُ ُمال ُ
َّللاَ َال ُيحال ُّب اْل ُم ْعتَالد َن (َ )190وا ْق ُتُلال ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وكم َفا ْقُتُلوهم َك َاللِك ج َزاء اْل َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُّ
ين (َ )191فِإ ِن ْانتَ َه ْوا َفِإ َّن ََّ
َّللا
ر
اف
ل
ات
ق
ن
إ
ف
اه
ف
م
وك
ل
ات
ق
ي
ى
ت
ح
م
ِ
ر
ا
ح
ل
ا
د
ج
س
م
ل
ا
د
ن
ع
م
وه
ل
ات
ق
ت
ال
و
ب
ت
ق
ل
ا
ن
م
د
َش
َ
أ َ َ ْ َ ْ ََ َُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ
ُْ
َ ْ َ َُ ُ ْ
ْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ
َ َ ُ
ِ ِِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ين ( )193ال َّشال ْه ُر اْل َح ال َر ُام
ون ِف ْت َنال ٌة َوَي ُك ال َ
وه ْم َحتَّالى َال تَ ُك ال َ
ان ِإ َّال َعَلالى الظ الالم َ
ون الال ّالد ُن ََّّلل َفالِإ ِن ْانتَ َه ال ْوا َفال َال ُع ال ْد َو َ
ام (َ )192وَق الاتُل ُ
َغُفال ٌ
ور َرحال ٌ
ِ ِ
ِ
ِبال َّش اله ِر اْلح ال ار ِم واْلحرم ال ِ
اعَل ُم الوا أ َّ
ين
َن َّ
اعتَ ال َدى َعَل ال ْا ُك ْم َواتَُّق الوا َّ
َ َ َ ُُ َ ُ
َّللاَ َم ال َع اْل ُمتَّق ال َ
َّللاَ َو ْ
اعتَ ال ُدوا َعَل ْا اله ِبم ْث ال ِب َم الا ْ
اعتَ ال َدى َعَل ال ْا ُك ْم َف ْ
اص َف َم ال ِن ْ
ص ال ٌ
ْ
ات ق َ
([ { )194البقرة. ]194-190:

1

 -الجوز  ،زاد المسير في علم التفسير ( ج ، 1ص  ،)440لم أجده في كتب أسباب النزول .

3

 -دروزة  ،التفسير الحديث  ،مرجع سايم (ج / 8ص .) 183

2

 -السمعاني  ،تفسير القرآن  ،مصدر سايم (ج.) 447 / 1

4

 -الراز  ،مفاتيح الغيب " التفسير الكبير "  ،مصدر سايم (ج / 10ص.) 157
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وتحر القتب "( ،)1والمقاتلة التي على وزن
يدأت اآليات فعب القتب على وزن المفاعلة ( قاتلوا ) والال دل على " المحاربة
ّ
المفاعلة تستوجب الفعب من جانبين ،لالا كانت " المفاعلة في هاله المادة بمعنى مفاعلة أسباب القتب ،أ المحاربة ،فقوله وقاتلوا
بمعنى وحاربوا ،والقتال الحرب بجماع أحوالها من هجوم ومنع سبب وحصار وإغارة واستيالء على يالد أو حصون" ( ،)2وهي مقيدة
يدوام هاله الحرب وتوفر دواعيها .

ِ
ِ
ون ُك ْم { " ،فجعب فاعب المفاعلة
ودل على أن المقاتلة هنا يين جانبين ما جاء بعد فعب األمر بالمقاتلة بقوله تعالى َّ }:الال َن ُيَقاتلُ َ
المسلمين ثم قال :الال ن يقاتلونكم فجعب فاعله ضمير عدوهم ،فلزم أن يكون المراد دافعوا الال ن بتدئونكم ،والمراد بالمبادأة دالئب
القصد للحرب بحيث تبين المسلمون أن األعداء خرجوا لحربهم ولاس المراد حتى يضربوا ويهجموا ألن تلك الحالة يفوت على

المسلمين تداركها "

()3

.

ومن مفهوم المخالفة تبين أن الال ال يقاتلهم ال يقاتلونه  ،فالاألمر بالقتالال هنالا يكالون للمدافعالة ،ال اليتالداء القتالال ،فاكالون المعنالى ":

قالاتلوا الالال ن يقالاتلونكم إمالا علالى وجاله الالالدفع عالن الحالج ،أو علالى وجاله المقاتلالة ايتالداء ،وهالالالا الوجاله موافالم لمالا رو عالن ايالن عبالالاس –
رضالالي

عنهمالالا -فالالي سالالبب نالالزول هالالاله اآليالالة  ...ألن ظالالاهر قولالاله تعالالالى} :الالالال ن يقالالاتلونكم{ يقتضالالي كالالونهم فالالاعلين للقتالالال ،فهمالالا

()4
وهم {
المسالالتعد للقتالالال والمتههالالب لالاله قبالالب إقدامالاله علاالاله ،فإنالاله ال وصالالف بكونالاله مقالالاتال إال علالالى سالالبيب المجالالاز "  ،فدداألمر هنددا } َوا ْقتُُلال ُ
يب َّ ِ ِ
ِ
مرتبط بقوله تعالى }:وَق ِاتلُوا ِفي سِب ِ
ون ُك ْم { ،ألنهالم يالدأوهم بالقتالال ،فاكالون هنالا لالرد العالدوان والالدفاع عالن الالنفس ،وهالالا
َّللا َّالال َن ُيَقاتلُ َ
َ
َ
جماعا منال يدء الخلاقة إلى قاام الساعة .
مشروع في جماع الشرائع السماوية والوضعاة ،ومما تعارف علاه أهب األرض
ً

جاء عن اين عباس – رضي

عنهما -في سبب نزول هاله اآليات " ،أنها نزلت في صلح الحد باة ،وذلك أن رسول

- -

--؛ فلما كان العام المقبب تجهز رسول

- -

لما صد عن البيت هو وأصحابه ،نحر الهد بالحد باة ،ثم صالحه المشركون على أن رجع عامه ،ثم يهتي القايب على أن يخلوا

له مكة ثالثة أيام ،فاطوف بالبيت ويفعب ما شاء ،وصالحهم رسول

وأصحابه لعمرة القضاء ،وخافوا أن ال تفي لهم قريش ياللك ،وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم ،وكره أصحابه قتالهم في
الشهر الحرام ،في الحرم فهنزل

تعالى{ :وقاتلوا في سبيب

الال ن يقاتلونكم} يعني قريشا "(.)5

وهاله اآليات ترسم آداب الحرب وتقعد لها القواعد ،قبب وقوعها حتى ال يقع المسلمون في محالور من محالورات الحرب ،فال عدوان
إال على معتد

وكهن

بمثب ما اعتدى ،وال تهاون واستهتار بالعدو ،فافتن المسلمون بغفلة من العدو ،وهالا ما يينته أسباب نزول اآلية،

تعالى يقول للمسلمين إنكم ستواجهون في عمرتكم العدو فخالوا حالركم ،وال تبدأوا القتال حتى يقاتلونكم ،فإن قاتلوكم

فاقتلوهم ،وأياكم أن تعتدوا ،ولكم الحب في قتال أفراد العدو أ نما وجدتموهم على حربهم؛ ألن من " خرج محاربا فهو قاتب وإن لم
يقتب وثقفتموهم بمعنى لقيتموهم لقاء حرب"( ، )6ثم يهتي التحال ر من مقاتلة العدو في الحرم المكي مالم يحصب قتال ،لما له من
ال ُّ
الد ْنَاا
تعالى أعظم من الكعبة  ،لقوله َ " --ل َزَو ُ

حرمة عند تعالى ،ولكن إن قاتلوكم فاقتلوهم؛ ألن حرمة دم المسلم عند
َّللاِ ِم ْن َق ْت ِب َر ُجب ُم ْسِلم "(.)7
َه َو ُن ِع ْن َد َّ
أْ
وقد يقول قائب  :إن القرآن في هاله اآلية يخير غير المسلم يين القتب أو اإلسالم؛ ألن جملة } َفِإ ِن ْانتَ َه ْوا{  ،تدل على توقف القتال
عند ترك الشرك .
1

 -الراغب األصفهانى  ،المفردات في غريب القرآن ( ص.) 656

3

 -المرجع ذاته ( ج .) 200-199 / 2

5

 -الواحد  ،أسباب نزول القرآن  ،مصدر سايم ( ص.) 55

7

 -النسائي  ،السنن الصغرى للنسائي  ،كتاب تحريم الدم  ،تعظام الدم (ج / 7ص / 82رقم .) 3987 :

2

 -اين عاشور ،التحرير والتنوير ( ج .) 200-199 / 2

4

 -الراز  ،مفاتيح الغيب  ،مصدر سايم )ج  / 5ص.) 288

6

 -اين عاشور  ،المرجع السابق ( ج .) 202-201 / 2
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والجواب  :أن هاله الجملة تحتمب معنيين ،هما التوقف عن القتال ،واآلخر هو ترك الشرك ،قال اين عباس " :فإن انتهوا عالن القتالال

وقال الحسن :فإن انتهوا عن الشرك ،وحجة القول األول :أن المقصود من اإلذن في القتال منع الكفار عن المقاتلة فكان قولاله :فالإن
انتهوا محموال على تالرك المقاتلالة ،وحجالة القالول الثالاني :أن الكالافر ال نالال غفالران

ورحمتاله يتالرك القتالال ،يالب يتالرك الكفالر"( ،)1وكالال

المعنيالالين ال الالدل علالالى اإلجبالالار ،يالالب الالدل علالالى سالالعة رحمالالة اإلسالالالم؛ بالالهن عصالالم دم غيالالر المسالاللم المسالالالم ،وكالالاللك المعالالاد إن جالالنح
َّللاِ ِإَّنه هو َّ ِ
ِ
َّ
ام { [األنفال. ]61:
ِن َج َن ُحوا لِ َّ
للسلم ،قال تعالى َ }:وإ ْ
لسْل ِم َف ْ
السم ُ
اج َن ْح َل َها َوتَ َوك ْب َعَلى َّ ُ ُ َ
اع اْل َعل ُ
مجبرا ،وقد دل على هالا ما رو عن النبي  - -من حد ث أسامه ين زيد -
مختار ال
ًا
وكاللك عصم دمه إن هو دخب اإلسالم
ً

 -قال  :" :بعثنا رسول

 --إلى الحرقة من جهينة ،قال :فصبحنا القوم فهزمناهم ،قال :ولحقت أنا ورجب من األنصار

رجال منهم ،قال :فلما غشيناه قال :ال إله إال

 ،قال :فكف عنه األنصار  ،فطعنته يرمحي حتى قتلته ،قال :فلما قدمنا يلغ ذلك

النبي  ، --قال :فقال لي :يا أسامة ،أقتلته بعد ما قال ال إله إال
ما قال ال إله إال

 ،قال :قلت :يا رسول

 ،إنما كان متعوًذا ،قال :أقتلته بعد

 ،قال :فما زال يكررها علي ،حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبب ذلك اليوم "( ،)2وهالا دل على سعة رحمة

مختارا ،ولم الكر دعوتهم إلى اإلسالم بعد يدء القتال قط .
اإلسالم بهن د أر المقاتب المعاد ساف المسلم بإسالمه
ً
تعالى التوجاه اإللهي ألهداف القتال
وقد ذكرت في موضع سايم ما في هاله اآليات الكريمة من أصول القتال ،فقد ّيين
وضوابطه ،بحيث ال تخفى على ذ لب منصف ،بحث عن الحقاقة كما أوردها القرآن الكريم(.)3

ومالن اآليالات التالي اسالتدلوا يهالا علالى أن القالرآن الدعو أتباعاله لضالرب رقالاب الكالافرين علالى أ حالال يجالدونهم فيهالا ،قولاله تعالالى َ :فالِإ َذا
ِ َّ ِ
اب حتَّى ِإ َذا أَ ْث َخ ْنتُموهم َف ُش ُّدوا اْلوثَاق َفِإ َّما منا بعد وإ َّ ِ
الرَق ِ
ض ْر َب ِّ
ض َع اْل َح ْر ُب أ َْوَزَارَها{ [محمد ،]4:وقالد
اء َحتَّى تَ َ
َلقيتُ ُم الال َن َكَف ُروا َف َ
َ َ
َ
َ َُْ َ
ُ ُْ
ِما ف َد ً
تحدثنا عنها بما يغني عن اإلعادة في موضع سايم (. )4

كاللك استدلوا بآية الساف ،بهنها ألغت كب معاهدة مع اليهود وفتحت باب الجهاد على مصراعاه ،قال تعالى َ } :فِإ َذا ْان َسَل َخ
ِ
الص َالةَ وآتَوا َّ
اموا َّ
الزَكاةَ
ْاأل َْش ُه ُر اْل ُح ُرُم َفا ْقتُلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُال ُ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ
وه ْم َو ْ
َ ُ
صد َفإ ْن تَ ُايوا َوأََق ُ
وه ْم َوا ْق ُع ُدوا َل ُه ْم ُك َّب َم ْر َ
اح ُ
ِ
ام { [التوبة ،]5:وقد ّيينا تهويب هاله اآلية ،والغاية من األمر بالقتال في موضع سايم (.)5
َف َخُّلوا َسِبيَل ُه ْم ِإ َّن َّ
َّللاَ َغُف ٌ
ور َرح ٌ

مبينا الدواعي والغايات ،لتفويت الفرصة على الال ن تصيدون هنا
وسهذكر بعض اآليات التي ذكر فيها القتال في القرآن الكريم ً
وهناك آيات القتال للتدلاس على الناس ،ولتتضح الصورة أمام القار أن الغاية من القتال في اإلسالم لاست شن الحروب للغلبة

والقهر ،وفرض الجزية ،وإذالل الشعوب ،أو إجبارهم على اإلسالم .

ِ ِ
ِ
وك ْم
يها َفالِإ ْن َلال ْم َي ْعتَ ِزُلال ُ
ْم ُن ُ
يد َ
من هاله اآليات قوله تعالى َ }:ستَ ِج ُد َ
ون َ
ون أ ْ
ين ُ ِر ُ
آخ ِر َ
ْم ُنوا َق ْو َم ُه ْم ُك َّب َما ُرُّدوا ِإَلى اْلف ْتَنة أ ُْرِك ُسوا ف َ
وك ْم َوَيه َ
َن َيه َ
ِ
ِ
ط ًانا ُمِب ًينا{ [النساء. ]91:
َوُيْلُقوا ِإَل ْا ُك ُم َّ
وه ْم َوأُوَلِئ ُك ْم َج َعْل َنا َل ُك ْم َعَل ْي ِه ْم ُسْل َ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
وه ْم َوا ْق ُتُل ُ
السَل َم َوَي ُكُّفوا أَْ د َ ُه ْم َف ُخ ُال ُ

هاله اآليات شهنها شهن غيرها من آيات الجهاد التي تفسر نفسها ينفسها ،وإن اختزلها المشككون من سااقها ،ففي اآلية ما دل على
أن القتال المهمور به له دواعاه وشرونه؛ فإذا تحقم الشرط تحقم األمر بالقتال ،دل علاه قوله تعالى  :ﯶ" ،هالا الكالم مبني

على أن المعلم بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط "

()6

 ،فإذا لم تحقم الشرط فال تحقم األمر ،بمعنى أن األمر

بالقتال توقف على األسباب التي ذكرتها اآلية الكريمة ،وهي :عدم اعتزالهم أذى المسلمين ،وعدم إلقاء السالم ،وعدم كف األذى .

1

 -الراز  ،مفاتيح الغيب  ،مصدر سايم ) ج  / 5ص.) 291

3

 -نظر -تفسير اآلية [ ]191من سورة البقرة (ص. )18

2

 -البخار  ،صحيح البخاري  ،مصدر سايم  ،كتاب  :الديات  ،باب  :قول

4

 -نظر – تفسير اآلية [ ]4من سورة محمد( ص . )14-13

5
6

تعالى{ :ومن أحااها} [المائدة) ]32 :ج / 9ص ، 4رقم .) 6872 :

 -نظر  -تفسير اآلية [ ]5سورة التوبة ( ص . )17-16

 -الراز  ،مفاتيح الغيب  ،مصدر سايم ( ج  / 9ص.) 30
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تعالى من أمر

وضوحا ،حيث استثنى
وقد جاء في سباق هاله اآلية ما دل على التناسب يين اآليات ،وبه تتجلى الصورة
ً
القتال ،ما دلت علاه اآليات اآلتاة :
أوَلً  :يستثنى من األمر بالقتال ،من له صلة من نسب أو ميثاق مع المسلمين ،والحااد ين ،قال تعالى ِ }:إ َّال َّالِال ن ي ِ
ون ِإَلى َق ْوم
صلُ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
وك ْم َفَل ْم
اء َّ
َّللاُ َل َسَّل َ
اعتََزلُ ُ
ط ُه ْم َعَل ْا ُك ْم َفَلَق َاتلُ ُ
َن ُيَق ِاتلُ ُ
اء ُ
ورُه ْم أ ْ
وك ْم َفِإ ِن ْ
َي ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم ميثَ ٌ
ص ُد ُ
وك ْم َحص َر ْت ُ
وك ْم أ َْو ُيَقاتلُوا َق ْو َم ُه ْم َوَل ْو َش َ
اق أ َْو َج ُ
يال { [النساء. ]90:
السَل َم َف َما َج َع َب َّ
وك ْم َوأَْلَق ْوا ِإَل ْا ُك ُم َّ
َّللاُ َل ُك ْم َعَل ْي ِه ْم َسِب ً
ُيَق ِاتلُ ُ

ظلما وعدو ًانا ،مستدلين يهاله اآليات وغيرها ،وهي التي تنظم عالقة القتال وتقيده
كاف رى هؤالء أن اإلسالم يشرع القتال والقتب ً
مع غير المسلم ،حتى ال يكون شهن اإلسالم في هالا األمر كشهن جاهلاة اليهود والنصارى والعرب وفارس" فاآلية تنهى المسلمين
عن قتال وقتب من نتسب إلى ثالث فئات من غير المسلمين وهي :المعاهدون ،ومن دخب في جوارهم وميثاقهم ،والحااد ون الال ن

يعلنون موقفا مسالما نحو المسلمين ،ويعتزلون قتالهم مع قومهم المحاربين للمسلمين ،وفي هالا من الحكمة ما يظب في أعلى مرتبة

من أصول تنظام العالقات السااساة يين المسلمين وغير المسلمين على مدى الدهر ،ويقوم على أسمى أسس الحم والعدل
واإلنصاف "

()1

.

ثانياً  :ما دل علاه لحالاق اآليالة أناله يحالرم قتالب الالنفس البشالرية مالن غيالر حالم ،ومالن قتالب نفسالاً خطالهً ُجعالب علااله كفالارة ديالة مساللمة إلالى
أهلالاله ،قالالال تعالالالى }:وإِن َك الان ِم الن َق الوم يي الن ُكم وبي النهم ِميثَ الاق َف ِدي الةٌ مس الَّلمةٌ ِإَل الى أ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ام َش ال ْه َرْي ِن
ْ
ٌ َ َُ َ
َ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ ُ ْ
َهل اله َوتَ ْحريال ُالر َرَقَب الة ُم ْؤمَن الة َف َم ال ْن َل ال ْم َيج ال ْد َفص الَا ُ
ِ
ِ
َّللاِ وَكان َّ ِ
اما [النساء. ]92:
ُمتَتَاِب َع ْي ِن تَ ْوَب ًة م َن َّ َ َ
اما َحك ً
َّللاُ َعل ً
ثالثاً  :دعا القرآن المجاهد ن في سبيب

أن تهنوا " في قتب من أشكب علالاكم أمالره ،فلالم تعلمالوا حقاقالة إسالالمه وال كفالره ،وال تعجلالوا

حرًب الا لكالالم وهلل ولرسالالوله  ،وال تقول الوا لمالالن
فتقتل الوا مالالن التالالبس علالالاكم أم الره ،وال تتقالالدموا علالالى قتالالب أحالالد إال علالالى قتالالب مالالن علمتمالالوه يقيًن الا ْ
()2
مؤمنا ،فتقتلوه ايتغاء عرض الحاالاة الالدناا "  ،قالال تعالالىَ }:وَال
ًا
استسلم لكم فلم يقاتلكم،
ودعوتكم لست ً
مظهر لكم أنه من أهب ملتكم َ
ض اْل َح َاال ِاة ال ُّالد ْن َاا { [النسدداء ، ]94:هالاله هالي األوامالر اإللهاالة التالي تميالز أخالالق
تَُقولُوا لِ َم ْن أَْلَقى ِإَل ْا ُك ُم َّ
الس َال َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمًنا تَْبتَ ُغ َ
ون َع َر َ
المقاتب المسلم عن غيره .

وقعد القاعدة التي يسير عليها المسلمون في تعاملهم مع غير المساللم،
وقد جاء القرآن بالحكم الفصب ييننا وبين خصومنا في الد نّ ،
اك ُم
فلم تترك
ً
مجاال لطاعن ،أو مشكك يملك أدنى درجات الموضوعاة أن تج أر على الطعن في سلماة اإلسالالم ،قالال تعالالىَ }:ال َ ْن َهال ُ
ِ ِ
الد ِن وَلالم ي ْخ ِرجال ُ ِ ِ
َّللا ع ِن َّال ِال ن َلم يَق ِاتلُ ُ ِ ِ
ِ
طوا ِإَلالي ِهم ِإ َّن َّ ِ
اك ُم َّ
ين (ِ )8إَّن َمالا َ ْن َهال ُ
وك ْم مال ْن د َيال ِارُك ْم أ ْ
َّللاَ ُيحال ُّب اْل ُمْقسالط َ
َن تََبال ُّر ُ
َّ ُ َ
َ ْ ُ
وك ْم في ّ َ ْ ُ ُ
َّللاُ
وه ْم َوتُْقسال ُ ْ ْ
اج ُكم أَن تَوَّلال الوهم ومال الن تَال الوَّلهم َفهُوَلِئال الك هال الم ال َّ
ِ ِ
ون {
وك ْم ِمال ال ْن ِد َيال ال ِارُك ْم َو َ
َخ َر ُجال ال ُ
َعال ال ِن اَّلال ال ِال َن َقال ال َاتُل ُ
وك ْم ِفال الي الال ال ِّالد ِن َوأ ْ
ظال الالِ ُم َ
ظال ال َ
اه ُروا َعَلال الى إ ْخال ال َر ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ ُُ
[الممتحنة. ]9-8:

هاله اآليالات اختصالرت بإيجالاز يلاالغ نباعالة العالقالة مالع غيالر المساللم ،ففيهمالا " داللالة علالى عالدم وجاهالة القالول بعالدم قبالول شاليء غيالر

اإلسالم أو القتب من مشركي العرب ،وبعدم قبول شيء غيالر اإلسالالم أو الجزيالة مالن أهالب الكتالاب ،وعلالى عالدم وجاهالة القالول بإيجالاب
محاربة غير المسلمين مع إنالق القول حتى يسلموا "

()3

حيث ّيين

.

تعالى في اآلية األولى عدم النهي عن البر واإلحسان مع غير المسلم في آية صريحة ،ال تقييد فيها ،إنما هي شاملة

يدءا من غير المسلمين
تعم كب من اتصف بالصفات التي ذكرتها اآلية " ومما زيد في روعته وجالله أن اآليات مطلقة ال تشترط ً

1

 -نظر  -دروزة ،التفسير الحديث ،مرجع سابق (ج / 8ص .) 199 -198

3

 -نظر  -دروزة ،المرجع السابق (ج / 9ص .) 277

2
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في البر واإلقساط والموادة ،فاكفي من غير المسلم أن يكون مسالما غير مؤذ يلسانه ،أو ده مباشرة أو غير مباشرة لاكون موضع
ّير المسلم ومودته وقسطه "
وفي اآلية الثاناة يهتي االستثناء بهداة القصر ( إنما ) " والقصر المستفاد من جملة إنما نهاكم
()1

.

إلى آخرها قصر قلب لرد اعتقاد

من ظن أو شك في جواز صلة المشركين على اإلنالق "( ،)2فهناك من هم لاسوا أهالً للمودة والصلة ،هم المعادون الال ن
استوجبوا القتال؛ ألنهم قاتلوا المسلمين في د نهم ،وأخرجوا المسلمين من ديارهم ،وظاهروا على إخراجهم .

اء عدة في سبب النزول ،قد تكون أشكلت على من أراد الطعن في اإلسالم ،ال يب أشكلت على بعض المسلمين
ذكر المفسرون آر ً
الال ن تغيرت نظرتهم لغير المسلم ،بحجة أنها منسوخة بآية الساف ،فضاقوا مدلول اآليات ،الكثيرة التي تدعو إلى السلم ،أو التي
تقعد ألصول وآداب الحرب والقتال .
َّللاُ { على أقوال ،منها (: )3
اك ُم َّ
واختلف أهب التفسير في من المراد من آيةَ }،ال َ ْن َه ُ
 -1نزلت في الال ن آمنوا بمكة ولم هاجروا ،قاله مجاهد .
 -2وقال آخرون :يب ُعِني يها من مشركي مكة من لم يقاتب المؤمنين ،ولم يخرجوهم من ديارهم
وه ْم { وهالا ما ذهب إلاه قتادة .
 -3هي منسوخة  ،نسختها } َفا ْقتُلُوا اْل ُم ْش ِرِك َ
ين َح ْي ُث َو َج ْدتُ ُم ُ
 -4وذهب الطبر إلى أنها محكمة غير منسوخة .

عم في هاله اآلية جماع من كانت هاله صفته ،قال " :وأولى األقوال في
وعلب الطبر أن اآلية محكمة غير منسوخة ،بهن تعالى ّ
تبروهم
ذلك بالصواب قول من قالُ :عِني ياللك :ال نهاكم عن الال ن لم يقاتلوكم في الد ن ،من جماع أصناف الملب واألديان أن ُّ
ِ
وك ْم ِم ْن ِد َي ِارُك ْم) جماع من كان ذلك
وتصلوهم ،وتقسطوا إليهم ،إن
الد ِن َوَل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
عم بقولهَّ ( :ال ِال َن َل ْم ُيَق ِاتلُ ُ
ّ
وك ْم ِفي ّ
عز ّ
وجب ّ
بعضا دون بعض ،وال معنى لقول من قال :ذلك منسوأ ،ألن ّير المؤمن من أهب الحرب ممن يينه وبينه
صفته ،فلم
يخصص به ً
ْ

محرم وال منهي عنه إذا لم يكن في ذلك داللة له ،أو ألهب الحرب على عورة
قرابة نسب ،أو ممن ال قرابة يينه وبينه وال نسب غير ّ
ّ
بكراع أو سالح "(.)4
ألهب اإلسالم ،أو تقوية لهم ُ

ومما يقو ويعضد ما ذهب إلاه الطبر أن اآليات عامة مطلقة من غير تقييد ،دل علاه لفظ ( الال ن ) ،والتي تحتو في

نصا من الكتاب أو السنة يفيد النسخ ،وكاللك فعب النبي  --في
مضمونها من عرف منهم ومن لم يعرف ،كاللك لاس هنالك ً
خاصته
أمر ًا
أمير على جاش أو سرّية أوصاه في ّ
تعامله مع غير المسلمين ،فقد روى مسلم عن يريدة " إن النبي  --كان إذا ّ

خيرا ،ثم قال له :اغزوا باسم
يتقوى ومن معه من المسلمين ً
وكف عنهم ،ادعهم
تمّثلوا وال تقتلوا ً
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث خصال :فه تهن ما أجايوك فاقبب منهم ّ
وليدا ،وإذا لقيت ّ
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما
وكف عنهم ،ثم ادعهم إلى
إلى اإلسالم فإن أجايوك فاقبب منهم ّ
ّ
في سبيب

 ،قاتلوا من كفر باَّلل ،اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال

تحولوا فهخبرهم أنهم يكونون كهعراب المسلمين يجر عليهم حكم
للمهاجرين وعليهم ما عليهم ،فإن أيوا أن ّ
المؤمنين وال يكون لهم في الغنامة والفيء شيء إال أن يجاهدوا مع المسلمين ،فإن أيوا فسلهم الجزية فإن هم أجايوك فاقبب منهم
الال

يجر على

وذمة نباه فال تجعب لهم
ذمة
ّ
ّ
وكف عنهم ،فإن هم أيوا فاستعن باَّلل وقاتلهم ،وإذا حاصرت أهب حصن فهرادوك أن تجعب لهم ّ
ورسوله ،وإذا
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة
وذمة أصحابكّ ،
ذمتك ّ
ذلك ولكن اجعب لهم ّ

1

 -نظر – المرجع ذاته ( ج / 9ص .) 277

3

 -الطبر  ،جامع البيان في تأويل القرآن  ،مصدر سايم (ج  / 23ص .) 323

2

 -اين عاشور ،التحرير والتنوير  ،مرجع سايم (ج .) 153 / 28
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أم ال "
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فال تقبب منهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك ال تدر أتصيب حكم

فيهم

وقد ناقشنا قضاة النسخ في موضع سايم من هاله الدراسة (.)2

ومما ؤكد أن اآلية غير منسوخة أيضا  ،اآلية التي سالبقت هالاتين اآل تالين  ،ومالا تحملاله مالن ترغيالب وتهميالب وتهد الب  ،قالال تعالالى }:

ِ
ام { [الممتحنددة ، ]7:فقالالد رّغبالالت هالالاله اآليالالة غيالالر
َّللاُ َقال ِد ٌر َو َّ
َن َي ْج َعال َب َي ْيال َن ُك ْم َوَبال ْي َن اَّلال ِال َن َعال َاد ْ تُ ْم ِمال ْن ُه ْم َمال َوَّد ًة َو َّ
َع َسالى َّ
َّللاُ أ ْ
َّللاُ َغُفال ٌ
ور َرحال ٌ
المسلمين المسالمين أو المعاد ن وجعلت " الباب مفتوحا للمسالمة والموادة والتوبة واإلنابة وفي عبارة اآلية تلقين من شالهنه أن يجعالب
الث فاليهم أمالب السالالم والخيالر واالستبشالار ،ويجتالث مالنهم العالداء والحقالد الشالد د ن "( ،)3فهالالا
أفم المساللمين واس ًالعا ،وصالدرهم رحبالا ،ويب ّ
الترغيب يال( عسى) بني قاعدة السلم للمستقبب ،وال يكون ذلك إال إذا حملنا راية الرحمة للعالمين ،بالحجة والبرهان ،والرفم واللين .

ثم كاف زعمون بهنه تحتم على المسلم أن يعلن غير المسلمين بالعداوة حيث وجدوهم؛ ألن محاربة غير المسلمين واجب د ني،
المحاربين ،فالمتتبع للنصوص الشرعاة أو فعب
وقد وسع اإلسالم من دائرة اآلمنين غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ،على
َ
النبي  --أو صحايته الكرام يجد أن غير المسلمين مع المسلمين نقسمون إلى أربعة أقسام ،يهمنون في ثالثة ويحاربون في

واحدة  ،وهي ":

أوَلً  :أهب الالمة :وهؤالء يساويهم اإلسالم بههله في الحقوق ويوجب حما تهم والدفاع عنهم إذا اعتد
وجد فيهم من ال يقدر على قوته كفوه أمره ،وكالا غير القوت من الضروريات.

عليهم وسد ضروراتهم ،فإذا

ثانيا  :أهب عهد وميثاق  ،فهؤالء تجب مسالمتهم والوفاء لهم بعهدهم كما هو ،حتى إنه إذا حاربهم بعض المسلمين غير الداخلين
ً
تعالى في أواخر سورة األنفال بقوله:
في جماعتنا العامة التي عاهدتهم واستنصرونا ال ننصرهم كما في الصورة التي ييَّنها
{و َّال ِال َن آمنُوا وَلم ُها ِجروا ما َل ُكم ِمن وال َِت ِهم ِمن َشيء حتَّى ُه ِ
اج ُروا َوإ ِ
وك ْم ِفي ا ِّلد ِن َف َعَل ْا ُكم َّ
ص ُر ِإالَّ َعَلى َق ْوم َي ْيَن ُك ْم
نص ُر ُ
ْ َ
َ
الن ْ
ِن ْ
ّ
استَ َ
ّ َ
َ َ ْ َ ُ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ير } (األنفال. )72 :
اق َو َّ
َّللاُ ب َما تَ ْع َملُ َ
َوَب ْي َن ُهم ّميثَ ٌ
ون َبص ٌ
ثال ًثا  :أهب أمان وهم الال ن يكونون أو دخلون في يالدنا من المحاربين لنا باألمان على أنهم ال يعتدون على أحد وال يعتد عليهم
أحد ،ويسمون المستهمنين ،ويجب الوفاء لهم باألمان.

ابعا  :أهب حرب أو محاربون
رً
وقد يين القرآن الكريم المباد واآلداب في قتال أهب الحرب ،وقد ذكرنا منها الكثير فاما تعرضنا له من اآليات موضع االستشهاد
()4

.

ما بين بطالن هاله الشبهة ،وفساد االستدالل يهاله اآليات في دعم مزاعمهم .

وبعد لم يكن القتال كما زعم المبطلون هو عقيدة المسلم العدواناة ،يب هو ضرورة للبقاء وحفظ الد ن والكرامة ،وقد شهد ياللك
الخصوم المنصفين ،تحدث (فاغلير ) وكهنه رى المشهد

عاانا ،قائالً  " :لقد كانت الحرب دائماً وسيلة لحماية الد ن الجد د
ً
عبر القرآن عن هاله الفكرة بهجلى ياانَ }:وَق ِاتُلوا ِفي
جائرا ،ولقد ّ
عدو ًانا ً
{ [البقرة ،)5("]190:هالا هو منطم القتال في نظر المنصفين الباحثين

دفاعا ضرورياً ،ال
وتعظامه ،ال غاية في ذات نفسها ،كانت ً
يب َّ ِ ِ
ِ
سِب ِ
َّللاَ َال ُي ِح ُّب اْل ُم ْعتَِد َن
ون ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا ِإ َّن َّ
َّللا َّالال َن ُيَقاتُل َ
َ
عن الحم ،المترفعين عن البحث في السقطات التي أحدثها الغالة ،في تاريخ مليء بالسلم والسالم عبر أربعة قرون ،وما زال يمد
ده للسالم ،عله يصادف من يصافحها بهمان .
خيارا ألهل الكتاب إَل القتل أو الجزية .
المطلب الثاني  :الزعم بأن القرآن الكريم لم يترك ً
1

 -مسلم  ،صحيح مسلم  ،مصدر سايم  ،كتاب الجهاد والسير  ،باب تهمير اإلمام األمراء على البعوث ،ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ( ج3

2

 -نظر تفسير اآلية  5 :من سورة التوبة (ص . )17- 16

4

 -نظر  -رضا  ،مجلة المنار (مجلد  / 15ص) 3

/ص / 1357رقم الحد ث .) 1731 :

3

 -نظر  -دروزة  ،التفسير الحديث  ،مرجع سابق  ،ج ، 9ص .276

5

 -فاغلير  ،دفاع عن اإلسالم ( ص.) 31
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يحاول المشككون في كب مرة أن يضللوا الناس بالتالعب في تهويب معاني األلفاظ ،وإسقاط تلك المعاني المزعومة على إنالقها،
وفي هاله المرة زعمون أن القرآن يهمر بالقتب والتنكيب ،وتخيير غير المسلم ما يين الجزية أو القتب ،ونتاجة لاللك انتشر اإلسالم في

جزيرة العرب ،وكثير من يلدان العالم التي وصلها جاش المسلمين .
يقول دكتور كامب النجار بعد أن استدل بقوله تعالى َ }:ق ِاتلُوا َّال ِال ن َال ؤ ِمنون ِب َّ ِ
َّللاُ َوَرُسولُ ُه
َّم َّ
اَّلل َوَال ِباْلَي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َوَال ُي َح ِّرُم َ
َ ُْ ُ َ
ون َما َحرَ
ِ َّ ِ
وَال ِد ن ِ
ِ
ِ
ِ
ون { [التوبة " ،]29:ومما ال شك فاه أن كب
اب َحتَّى ُي ْع ُ
صاغ ُر َ
َ َ ُ َ
ون د َن اْل َح ِّم م َن الال َن أُوتُوا اْلكتَ َ
طوا اْلج ْزَي َة َع ْن َد َو ُه ْم َ

السكان األصليين في تلك البالد اعتنقوا اإلسالم تحت تهد د القتب أو الجزية ،فلم يكن لد هم الخاار ،ولم يقنعهم أحد باعتناق

اإلسالم عن نريم المحاورة أو الجدال  ...وأغلب الال ن أسلموا في جزيرة العرب فعلوا ذلك تحت حد الساف "(.)1

ويصور فلهوزن حال غير العرب في ظب اآللة الحرباة العرباة بصورة الالليب المضطهد ،يقول ":وكانوا هم الدعامة المالاة للدولة،
فكان ال يد لهم أن هيئوا الحااة لسادتهم من نريم الخراج المفروض عليهم والضرائب التي دفعونها كرعايا ،والتي كانت تُشعر
بالغضاضة ،وكانت ونهتها عليهم أشد من ونهة الزكاة التي كان دفعها المسلمون  ...ولم يكن ذلك مما ُي َس ُّر له الوالي؛ ألن عمله
عند ذلك كان يصبح مقصو اًر على أن يمسك البقرة من قرونها حتى تسكن على حين يحلبها شخص آخر  ...وكان األساس لفرض

الضرائب على الرعايا هو قانون الغنائم العربي القديم ،في الصورة المعدلة بعض الشيء والتي اقرها محمد --بحسب القرآن"

()2

ويتساءل الفاد

.

بصاغة الجمع " ونحن نسهل :كاف باح قوم ألنفسهم أن يقاتلوا الناس باسم الد ن ويخيرونهم يين اإلسالم أو

الموت أو الجزية ؟ "(.)3
رد الشبهة :

هاله الشبهة شهنها كشهن سابقاتها من الشبه التي تتعلم بالقتال ،فترى القوم هامون في غااهب الجهب ،وعدم الفهم ،وسوء التهويب،

وخبث النوايا ،يصرون على أن القتال والقتب هو شريعة المسلمين ،تمسكون بالقول المرجوح من أقوال واجتهادات المسلمين،
ليدخلوا منها للطعن بشريعة اإلسالم .

يينا في آيات سابقة أن المقاتلة على وزن المفاعلة ،والتي تقتضي أن يكون هناك نرفان ،نرف يقاتلك أو تتوقع منه مقاتلتك،
ّ
يب َّ ِ ِ
ِ
فاكون القتال هنا للمدافعة؛ ألن تعالى في آية أخرى ،قال تعالى }:وَق ِاتلُوا ِفي سِب ِ
َّللاَ َال ُي ِح ُّب
ون ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا ِإ َّن َّ
َّللا َّالال َن ُيَقاتلُ َ
َ
َ
ِ
المستحقون
للقتال يالكر أوصافهم ،قال
وبين في آية الجزية من هم
فبين هنا أن علة القتال هي الدفاعّ ،
اْل ُم ْعتَد َن { [البقرةّ ،]190:
القرنبي" قال علماؤنا رحمة

عليهم :والال دل علاه القرآن أن الجزية تؤخال من الرجال المقاتلين ،ألنه تعالى قال }:قاتلوا الال ن{

إلى قوله} ":حتى يعطوا الجزية{ فاقتضي ذلك وجوبها على من يقاتب ...وهالا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على

جماجم الرجال األحرار البالغين ،وهم الال ن يقاتلون دون النساء والالرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشاخ الفاني "

()4

.

وهاله اآلية الكريمة كغيرها من آيات القتال ،تنظم آداب القتال ،فلم تجعله مطلًقا ،لاس له يداية وال نهاية ،يب هو مقيد في االيتداء
ومقيد باالنتهاء يداللة قوله تعالى (:حتى ) ،والتي تدل على انتهاء الغاية الزماناة ،قال :صاحب المنار  ":حتى يعطوا الجزية عن
د وهم صاغرون هاله غاية لِلمر بقتال أهب الكتاب نتهي يها إذا كان الغلب لنا ،أ قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوب

القتال كاالعتداء علاكم أو على يالدكم ،أو اضطهادكم وفتنتكم عن د نكم أو تهد د أمنكم وسالمتكم "

()5

1

 -نظر  -النجار  ،قراءة نقدية لإلسالم  ،مرجع سايم ( ،ص .)159

3

 -الفاد  ،هل القرآن معصوم  ،مرجع سايم (ص .) 93

5

 -رضا  ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،مرجع سايم ( ج / 10ص.) 255

2

 -نظر  -فلهوزن  ،تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة ( ص .) 28- 27

4

 -القرنبي  ،الجامع ألحكام القرآن " تفسير القرطبي" ( ج / 8ص.) 112

.
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 :والجزاء :المكافهة على الشيء ،جزاه به وعلاه جزاء وجازاه مجازاة وجزاء "( ،)1وهي من الجزاء أو

االجزاء ،قال اين حجر " :وقيب من الجزاء أ

ألنها جزاء تركهم يبالد اإلسالم أو من االجزاء ألنها تكفي من توضع علاه في

عصمة دمه "( ،)2وهي ما ؤخال من أهب الالمة ،وتسميتها ياللك لالجتزاء يها عن حقن دمهم ،وهي فعلة من الجزاء كهنها جزت عن
عوضا عن قتلهم ،فهبقت على أنفسهم وتركتهم في ديار اإلسالم،
قتله( ،)3وفي المعنيين هي ما ؤخال من المقاتب من أهب الكتاب
ً
ليتمتعوا بما تمتع به المسلمون بمرافم الدولة ومنافعها .

وأما قوله تعالى  } :عن د وهم صاغرون {  ،فلها معناان ال يخرجان عن مضمون المقصود من الجزية  ،قال الزجاج  ":قيب
ذل ،وقيب عن َد عن قهر و ُذ ّل ،كما تقول اليد في هالا لِفالن .أ األمر النافال .لُفالن .وقيب ( َع ْن َد) أ عن
معنى ( َع ْن َد) َع ْن ّ
ْإنعام عليهم ياللك ،ألن قبول الجزية منهم وترك ْأن ِ
فس ِهم نعمة عليهم ،ويد من المعروف جزيلة " ( ، )4وسواء كانت اليد راغمة أم
َ
َ
راغبة في دفع الجزية  ،ففيها من االنكسار والخضوع ما فيها  ،وفي هالا تهد ب لهؤالء المقاتلين المعتد ن .

وهناك معنى آخر للصغار توافم مع الواقع التاريخي للجزية في اإلسالم ،وهو" التسلام وإلقاء السالح والخضوع لحكم الدولة
ً
اإلسالماة "( ، )5وهالا ما ؤيده االمتاازات التي منحت ألهب الالمة في اإلسالم ،حتى أصبحوا جزء ال تج أز من جسم الدولة
اإلسالماة ،وإن كان هالا الصغار يشتمب على القهر والاللة في باد

الالمة ،تغيرت مالمح هاله الجزية من قهر وذلة إلى يدل حماية وخدمة .

األمر ،ولكن بعد أن أثبتوا حسن النوايا  ،والتزموا بشروط

وكما يخضع ايناء المجتمع اإلسالمي للحكم اإلسالمي في دولة اإلسالم ،كاللك يخضع لها أهب الالمة في ديار اإلسالم ،أو من كان
في حماية دولة اإلسالم ،فالجزية هي " يدل مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين ،ولهالا فرضها اإلسالم على كب
قادر على حمب السالح من الرجال ،فال تجب على امرأة وال صبي؛ ألنهما لاسا من أهب القتال "

()6

.

وتفرض الجزية على أصناف من أهب الالمة ،ال على جماعهم " ،فهما صفة الال ن تؤخال منهم الجزية ،فهم أهب القتال ،فهما الزمن،
واألعمى ،والمفلوج ،والشاخ الفاني ،والنساء ،والصباان ،والراهب الال ال يخالط الناس ،فال تؤخال منهم "( ،)7وبالنظر إلى األصناف

التي تفرض عليهم الجزية من أهب الالمة ،نجد أن الال ن دفعون الجزية هم عدد قليب بالنسبة للمجموع الكلي ،يينما ما يفرض على

المسلمين من زكاة وصدقة تفرض أضعاًفا مضاعفة ،وعلى نطاق أوسع مما فرض على أهب الالمة .

وقد ظن البعض أن الجزية إنما فرضت يدالً عن الكفر ،وأن اإلسالم يجبر أهب الكتاب على اإلسالم من خالل تخييرهم يين القتب

أو الجزية ،وهي لاست كاللك لِلسباب اآلتاة:

عوضا
عوض عن القتب كالدية التي تسقط القصاص  ،ال
أوَلً  :أن الجزية كانت معروفة في تشريعات البشر قبب اإلسالم  ،وهي
ً
ٌ
عن اإلسالم ،يقول اآللوسي ":قال اإلتقاني( :)8وإنما هي عوض عن القتب واالسترقاق الواجبين فجازت كإسقاط القصاص بعوض

1

 -نظر  -اين منظور  ،لسان العرب  ،مصدر سايم  ،باب الواو والااء من المعتب  ،فصب الجام ( ج  / 14ص .) 143

3

 -نظر  -الراغب  ،المفردات في غريب القرآن ( ص . )195نظر  -اين منظور  ،لسان العرب  ،مصدر سايم  ،باب الواو والااء من المعتب  ،فصب

4

 -الزجاج  ،معاني القرآن وإعرابه ( ج / 2ص.) 442

6

 -القرضاو  ،غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ،مرجع سابق (ص.) 26

8

 -هو اإلمام أمير كاتب ين أمير عمر العميد اإلتقاني الحنفي (ت758 :هال)

2

 -اين حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ج / 6ص.) 259

الجام ( ج  / 14ص .) 147

5

 -القرضاو  ،غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي (ص.) 25

7

 -الجوز  ،زاد المسير  ،مصدر سابق ( ج / 2ص.) 250

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

337

الشبهات المعاصرة حول موقف القرآن الجهادي من أهل الكتاب -عرض ونقد

سالمه الحصان ،منصور أبو زينه

"( ، )1وهالا هو المعروف في عرف البشر والشرع أن النفس تفتدى ،لالا فالجزية لاست يدعا من التشريعات ،أقرها اإلسالم لقهر
الشعوب؛ يب هي من القوانين واألعراف الوضعاة التي تعارف عليها الناس في القتال .
ثانيا  :لو كان المراد فرض اإلسالم على غير المسلمين لما أخالت منهم الجزية ،ولكان الخاار هو إما اإلسالم وإما القتب؛ ألن
ً
المال ال يكون عوضاً عن الد ن .
ثال ًثا  :الجزية لاست عقوبة للكافر على كفره كما زعم المشككون ،وذلك ألن عقوبة " الكفر لن تكون بضعة دنانير ،ولو كانت

الجزية عقوبة على الكفر لما أسقطت عن النساء والشيوأ واألنفال الشتراكهم في صفة الكفر ،يب لو كان كاللك لزاد مقدارها على

الرهبان ورجال الد ن ،يدالً من أن ُيعفوا منها"(،)2وقد ثبت هالا في تاريخ الغزوات والفتوحات اإلسالماة .
ِ
أحد الطر ِ
لآلخر وهو
فين
ابعا  :في فرض الجزية تهد ب ،تهد ب بانكساره وخضوعه ،بعد جبروته وعناده ففي " كب حرب
يستسلم ُ
رً
ُ
في ِ
ِ
ِ
القتال من خضوِع
انتهاء
يقاتب حتى تكون له الغلبة ،وإذن فال ُي َّد عند
حالة خضوع وذلة وصغار ،وإال لما استسلم ،ولبقي
ُ
َ
الطرف المغلوب للطرف الغالب "(. )3
خامسا  :وفي فرضها أيضاً تهميب لغير المسلم ،بهن بقى في ظب سلطان المسلمين محفوظ الدم والمعتقد "،رجاء أنه ربما وقف في
ً
( )4
هاله المدة على محاسن اإلسالم وقوة دالئله ،فينتقب من الكفر إلى اإليمان"  ،وقد دخب كثير من غير المسلمين اإلسالم بعدما أروا
سماحة اإلسالم .
عوضا عن اإلسالم ،ولاست عقوبة على الكفر ،أن مقدار ما دفع من الجزية هو مبلغ
سادسا  :ومما دل على أن الجزية لاست
ً
ً
()5
زهيد راعي فاه اإلمام حال غير المسلم من الاسار واإلعسار ،قال اين أيي نجاح  :قلت لمجاهد :ما شهن أهب الشام عليهم أربعة
دنانير ،وأهب الامن عليهم د نار؟ قال :جعب ذلك من قبب الاسار "

()6

الجزية مغلظة ،تثقب كاهلهم لحملهم على اإلسالم .

عوضا عن اإلسالم وعقوبة على الكفر لكانت
 ،فلو كانت
ً

تخيير يين اإلسالم أو القتب ،لفرضت على المعاهد والمستهمن ،وإنما فرضت على الالمي الال
ًا
سابعا  :لو كانت الجزية
ً
يالد اإلسالم بموجب عهد الالمة معصوم الدم ،محفوظ العرض والمال ،له حرية الد ن والمعتقد وممارسة شعائره الد ناة .

بقي في

ثامًنا  :إن الجزية التي فرضت على أهب الالمة الال ن يعاشون في يالد المسلمين ،هي جزء من واجبهم تجاه الدولة التي تؤمن لهم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َن ُيَق ُّروا ِيِب َال ِد ِه ْمَ ،وُيَق َات ُب َعْن ُه ْم َع ُد ُّو ُه ْم "( ،)7ففي الوقت الال
صاَل ُحوا َعَل ْي َها َعَلى أ ْ
الحماية " َوَذل َك أََّن ُه ْم إَّن َما ُوض َع ْت َعَل ْيه ُم اْلج ْزَيةَُ ،و َ
نعمون فاه باألمان والتفرغ لمعايشهم ،هناك من المسلمين من اخالوا على عاتقهم حماية الدولة التي يعاشون فيها وحماية

عوضا عن
ممتلكاتهم ،وهاله الجزية التي دفعونها شيء قليب بالنسبة لما دفعه المسلمون من الزكوات والصدقات ،فلو كانت الجزية
ً
الكفر وتضياًقا على أهب الكتاب لما كانت يهاله القامة الرمزية .

تاسعا  :النصوص الكثيرة التي تدعو إلى البر واإلحسان ألهب الكتاب ،ففي القرآن الكريم والسنة النبوية الكثير من النصالوص التالي
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
اك ُم َّ
وك ْم فالي ال ّالد ن َوَلال ْم ُي ْخر ُجال ُ
َّللاُ َعن الال َن َل ْم ُيَقالاتلُ ُ
تدعو لحسن التعامب مع أهب الكتاب منها قوله تعالى َ }:ال َ ْن َه ُ
وك ْم مال ْن دَيالارُك ْم أ ْ
ِ ِ
ِ
طوا ِإَلالي ِهم ِإ َّن َّ ِ
ين { [الممتحنالالة ، ]8:وكالالاللك أحالالب لنالالا أكالالب نعالالامهم ونكالالاح نسالالائهم ،قالالال تعالالالى  }:اْلَيال ْوَم
َّللاَ ُيحال ُّب اْل ُمْقسالط َ
تََبال ُّر ُ
وه ْم َوتُْقسال ُ ْ ْ
1

 -األلوسي  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ج / 5ص.) 273

3

 -أيو زينه  ،عالقة المسلم باهل الكتاب في ميزان القرآن ( ص .) 465

2

 -السقار  ،التعايش مع غير المسلمين في المجتمع المسلم (ص .) 41

4

 -الراز  ،مفاتيح الغيب  ،مصدر سايم ( ج  / 16ص.) 27

5

 -عبد

ين أيي نجاح اإلمام الثقة المفسر أيو يسار الثقفي المكي واسم أياه يسار مولى أالخنس ين شريم الصحايي حدث عن مجاهد وتوفي

سنة(131هال ) .

6
7

 البخار  ،صحيح البخاري  ،مصدر سايم  ،كتاب  :الجزية  ،باب  :الجزية والموادعة مع أهب الحرب ) ج / 4ص.) 96 -مالك  ،موطأ اإلمام مالك ( ،ص.) 279
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ِ ِ
نعالام ُكم ِحالب َلهالم واْلمحصالن ِ
َّ
نعالام اَّلال ِال ن أُوتُالوا اْل ِكتَال ِ
ات ِمال َن اَّلال ِال َن أُوتُالوا
صالَن ُ
ُْ َ ُْ َ َ ُ
أُ ِحال َّب َل ُكال ُم الطِّي َبال ُ
َ
َ
ات مال َن اْل ُم ْؤم َنالات َواْل ُم ْح َ
اب حالب َل ُكال ْم َو َ َ ُ ْ
ات َو َ َ ُ
ِ ِ
اْل ِكتَال ِ
ِِ
ِ
ين وَال متَّ ِخال ِال أَ ْخال َدان ومال ْن َي ْكُفال ْر ِب ِْ
اإلي َمال ِ
ط َع َمُلال ُه َو ُهالَو ِفالي
ان َفَقال ْد َحالِب َ
ورُه َّن ُم ْحصالن َ
اب مال ْن َقالْبل ُك ْم ِإ َذا آتَْيتُ ُمال ُ
وه َّن أُ ُجال َ
َ
ََ
ين َغ ْيال َر ُم َسالافح َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ين {[المائدددة ،]5:ومالالن السالالنة مالالا رواه عبالالد يالالن عمالالرو –رضالالي عنهمالالا-عالالن النبالالي  --قالالال  " :مالالن قتالالب
ْاآلخ ال َ ِرة م ال َن اْل َخاس ال ِر َ

معاهالالدا لالالم الالرح رائحالالة الجنالالة ،وإن ريحهالالا توجالالد مالالن مسالاليرة أربعالالين عامالالا "( ،)1وكالالاللك قالالول النبالالي  ": --أال مالالن ظلالالم معاهالالدا ،أو
انتقصه ،أو كلفه فوق ناقته ،أو أخال منه شيئا بغير نيب نفس ،فهنا حجاجه وم القاامة "

()2

 ،واألمثلة في هالا الباب كثيرة .

عاشر  :الواقع التاريخي للفتوحات اإلسالماة في التعامب مع أهب الكتاب خير شاهد على أن المسلمين كانوا في غاية اللطف مع
ًا
أهب الكتاب  ،فقد ذكر الطبر في تاريخه نص الكتاب الال صالح علاه أمير المؤمنين عمر ين الخطاب  --أهب إ لااء ،قال":
أمانا ألنفسهم وأموالهم ،ولكنائسهم
بسم الرحمن الرحام ،هالا ما أعطى عبد عمر أمير المؤمنين أهب إ لااء من األمان ،اعطاهم ً
وصلبانهم ،وسقامها وبريئها وسائر ملتها ،أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم ،وال نتقص منها وال من حيزها ،وال من صليبهم وال من
شيء من أموالهم ،وال يكرهون على د نهم ،وال يضار أحد منهم ... ،وعلى أهب إ لااء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهب المدائن،

ومن أحب من أهب إ لااء أن يسير ينفسه وماله مع الروم ويخلي ياعهم وصلبهم ،فإنهم آمنون على ياعهم وصلبهم حتى بلغوا
مهمنهم ،وعلى ما في هالا الكتاب عهد

وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الال

يعرف التاريخ صلحاً راعى فاه الطرف الضعاف كهالا الصلح .

عليهم من الجزية"( ،)3ولم

حادي عشر  :شهادات أهب الالمة بحسن معاملة المسلمين ،حيث رد المنصفون من أهب الكتاب نعون الطاعنين بكب موضوعاة

وحااد ،يقول توماس أرنولد ":لم يكن الغرض من فرض هاله الضريبة على المساحيين ،كما ريدنا بعض الباحثين على الظن ،لوناً
من ألوان العقاب المتناعهم عن قبول اإل سالم ،وإنما كانوا ؤدونها مع سائر أهب الالمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الال ن
كانت ديانتهم تحول يينهم وبين الخدمة في الجاش ،في مقايب الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين "( ،)4وهالا ما أكده تاريخ
الفتوحات اإلسالماة على مر العصور ،وشهد به الخصوم .

إذ ن لم تكن هاله الجزية المفروضة على أهب الكتاب في المجتمع اإلسالمي ،مجرد جباية تستخدم إلذالل الخصوم ،كما دعي
الطاعنون منهم؛ يب كانت أشبه ما تكون قامة رمزية دفعها أهب الكتاب مساهمة في نماء المجتمع الال

يعاشون فاه ،تقول

الدكتورة لو ار فاغلير  ":لقد كانت هاله الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمون ملزمين يدفعها إلى حكومتهم نفسها ،ومقايب
ذلك منح أولئك الرعايا ( المعروفون بههب الالمة ) حماية ال تختلف في شيء عن تلك التي تمتعت يها الجماعة اإلسالماة نفسها

"

( )5

.

أيدا كما روج لهالا الطالاعنون ،سالالح قهالر علالى رقالاب أهالب الكتالاب ،لتخييالرهم يينهالا وبالين المالوت ،ولالم تكالن هالدًفا
وبعد ،لم تكن الجزية ً
يطمح إلاه المساللمون عنالدما يعرضالون اإلسالالم أو الجزيالة أو القتالال؛ يالب منتهالى الرحمالة أن يعطالى المقاتالب فرصالة لالدرء القتالال وفالوت

الروح ،مقايب مبلغاً رمزياً من المال يفرض فقط على المقاتب القادر ،ويعفى منها كثير ،عمالً بموجب الغاية من بعثة النبالي } --
ِ ِ
ين { [األنبياء. ]107:
اك ِإ َّال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
َو َما أ َْرَسْل َن َ
الخاتمة والنتائج:
ِ
التوص ُب إليها ،وهي على النحو اآلتي:
تم
الكر
ُّ
أهم النتائج التي َّ
الباحثان َّ
في ختام هاله الدراسةُ ،

1

معاهد بغير جرم ( ج / 4ص / 99رقم .) 3166 :
 البخار  ،صحيح البخاري  ،مصدر السابق  ،كتاب  :الجزية  ،باب  :من قتبً
 -أيو داود  ،سنن أبي داود  ،كتاب الخراج واإلمارة والفيء  ،باب في تعشير أهب الالمة إذا اختلفوا بالتجارات (ج / 3ص ، 170رقم .) 3052 :

4

 -ارنولد  ،الدعوة إلى اإلسالم (ص.) 79

2
3

 -الطبر  ،تاريخ األمم والملوك " تاريخ الطبري ( ص .) 629

5

 -فاغلير  ،دفاع عن اإلسالم مرجع سايم (ص.) 35
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أوًَل :إن من أسباب إثارة الشبهات حول موقف القرآن الجهاد من أهب الكتاب:

بعيدا عن سااقها ،وكاللك التمسك يبعض
 -1العداء لإلسالم ،ويظهر ذلك في استغالل بعض األلفاظ وتوظاف لمدلوالتها ً
أقوال المفسرين والفقهاء التي توافم مرادهم مع إهمال األقوال األخرى التي تفضح مزاعمهم.

 -2الجهب وعدم الع لم ،وذلك يتهويب النصوص الشرعاة من غير فهم باللغة العرباة التي نزل يها القرآن ،وبقواعد التفسير ،مع
الجهب بمقاصد الشريعة اإلسالماة ،والجهب بالمنهجاة العلماة في التعامب مع النصوص ،وغااب االستقراء للنصوص،
وإغفال الوحدة الموضوعاة والتناسب يين اآليات والسور.
ثانياً :إن موقف القرآن الكريم الجهاد

من أهب الكتاب لاس على وجه واحد ،فهناك موقف من المقاتب المعاد  ،وموقف من

المسالم ،ويختلف الموقف باختالف الحال ،فال تناقض في موقفه من أهب الكتاب.

ثالثاً :إن األصب في عالقة المسلم مع غير المسلم هي السلم ،ويهتي القتال ألسباب هي في جملتها ،قتال المقاتب المعتد  ،ورد
االعتداء بالمثب ،والدفاع عن الد ن ،ومعاقبة من نقض المواثيم والعهود ،وظاهر على المؤمنين.

رابعاًَّ :إنه ال تناقض يين حرية التد ن التي كفلها اإلسالم ألهب الالمة والمعاهد ن والمستهمنين ،وبين قتال المعاد

المقاتب منهم،

فقتالهم لاس لكفرهم وإجبارهم على اإلسالم؛ يب لعداوتهم ومقاتلتهم للمسلمين.

خامساً :إن الجزية وإن كانت في ظاهرها تؤخال عن قهر وذلة ،فمقصودها التهد ب والتهميب ،تهد ب بكسر شوكة المتعجرف المتكبر
سببا في إسالمه.
المعتد  ،وتهميب بهن يكون عاشه في ظب الدولة اإلسالماة ً

المقصود التسلام
سادساً :إن وصف المقاتلين من أهب الكتاب بالصغار في آية سورة التوبة ،لاس محموالً على التحقير لهم؛ يب
ُ
وإلقاء السالح والخضوع ألحكام اإلسالم.
التوصيات:

توصي الدراسة بما يهتي:

 -1أن تكون هناك دراسات تتناول كب ما أثير من شبهات حول القرآن الكريم.
 -2عمب موسوعة شاملة لموقف القرآن الكريم من أهب الكتاب.
والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين.
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المصادر والمراجع

ارنولد ،توماس وو1971( ،م) ،الدعوة إلى اإلسالم ،ترجمة  :حسن إيراهام حسن وآخرون ،القاهرة – مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثالثة
.

الباجي ،سلامان ين خلف (المتوفى474 :هال)1332(،هال) ،المنتقى شرح الموطأ ،مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر ،الطبعة :األولى.

البخار  ،محمد ين إسماعيب ( ت 256 :هال) 1422( ،هال) ،صحيح البخاري ،تحقيم :محمد زهير الناصر ،دار نوق النجاة ،الطبعة :األولى .

البغو  ،الحسين ين مسعود (المتوفى 510 :هال)1420( ،هال) ،معالم التنزيل في تفسير القرآن " تفسير البغوي " تحقيم  :عبد الرزاق المهد ،
دار إحااء التراث العربي –ييروت ،الطبعة  :األولى.

يروكلمان1939( ،م) ،تاريخ الشعوب العربية ،ترجمة نباه أمين و منير البعلبكي ،ييروت  :دار العلم للمال ين.

الثعلبي ،أحمد ين محمد ين إيراهام (المتوفى427 :هال) 1422 ،هال  2002 -م ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ،تحقيم :اإلمام أيي محمد
ين عاشور ،دار إحااء التراث العربي ،ييروت – لبنان ،الطبعة :األولى.

الجوز  ،عبد الرحمن ين علي ين محمد (المتوفى597 :هال)1422( ،هال) ،زاد المسير في علم التفسير ،تحقيم :عبد الرزاق المهد  ،دار
الكتاب العربي – ييروت ،الطبعة :األولى .

اين أيي حاتم ،عبد الرحمن ين محمد ين إدريس (المتوفى327 :هال)1419( ،هال ) ،تفسير القرآن العظيم َلبن أبي حاتم ،تحقيم :أسعد محمد
الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -المملكة العرباة السعودية ،الطبعة :الثالثة .

اين حبان ،محمد ين أحمد (المتوفى354 :هال) 1408 ،هال  1988 -م ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،حققه وخرج أحاد ثه وعلم
علاه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ييروت ،الطبعة :األولى.

اين حجر ،أحمد ين علي (ت852،هال) ( ،)1379فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة  -ييروت ،رقم كتبه وأيوابه وأحاد ثه :محمد
فؤاد عبد الباقي .

خالد ،محمد أيو حطب ،)2008( ،مارتن لوثر واإلسالم ،المجلس األعلى للثقافة – القاهرة ،ط. 1

الخالد  ،صالح عبدالفتاح " ،القرآن ونقض مطاعن الرهبان " دار القلم – دمشم .

أيو داود ،سلامان ين األشعث (المتوفى275 :هال) ،سنن أبي داود ،تحقيم :محمد محيي الد ن عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا –
ييروت ،كتاب الخراج واإلمارة والفيء ،باب في تعشير أهب الالمة إذا اختلفوا بالتجارات.

دروزة ،محمد عزت ( ت 1404 :هال )  1383هال ،التفسير الحديث ،دار إحااء الكتب العرباة – القاهرة .

الراز  ،محمد ين عمر(المتوفى606 :هال)1420( ،هال) ،مفاتيح الغيب " التفسير الكبير " ،دار إحااء التراث العربي – ييروت ،الطبعة :الثالثة
.

رضا ،محمد رشيد (المتوفى1354 :هال) 1990 ،م ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب .

الراغب األصفهانى ،الحسين ين محمد (المتوفى502 :هال)1412( ،ه) ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيم :صفوان عدنان الداود  ،دار
القلم ،الدار الشاماة  -دمشم ييروت ،الطبعة :األولى.

الزجا ،إيراهام ين السر (المتوفى311 :هال)1408( ،هال 1988 -م) ،معاني القرآن وإعرابه ،تحقيم :عبد الجليب عبده شلبي ،عالم الكتب –
ييروت ،الطبعة :األولى.

الزمخشر  ،أحمد جار

محمود ين عمر (المتوفى538 :هال) 1407 ،هال ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب العربي –

ييروت ،الطبعة :الثالثة .

أيو زينه ،منصور محمود2018( ،م) ،عالقة المسلم باهل الكتاب في ميزان القرآن ،مجلة كلاة الشريعة والقانون – جامعة األزهر – المجلد
 – 20العدد  – 1شهر . 8

السقار ،منقال ين محمود1427(،هال 2006 -م) التعايش مع غير المسلمين في المجتمع المسلم ،رابطة العالم اإلسالمي  -مكة المكرمة،
الطبعة :األولى.
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سالمه الحصان ،منصور أبو زينه

السمعاني ،منصور ين محمد (المتوفى489 :هال)1418 ،هال1997 -م ،تفسير القرآن ،تحقيم :ياسر ين إيراهام وآخرون ،دار الونن ،الرياض
– السعودية  ،الطبعة :األولى.

الشعراو  ،محمد متولي (المتوفى1418 :هال) 1997 ،م ،تفسير الشعراوي  -الخواطر ،مطابع أخبار اليوم( ،لاس على الكتاب األصب -
المطبوع  -أ ياانات عن رقم الطبعة أو غيره .

الطبر  ،محمد ين جرير(المتوفى310 :هال) 1420 ،هال  2000 -م ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيم :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األولى.

اين عاشور ،محمد الطاهر ين محمد (المتوفى 1393 :هال) 1984( ،ه) ،التحرير والتنوير ،الدار التونساة للنشر – تونس ال

عباس ،فضب حسن ( ت 1432 :هال ) 1429 ،هال 2009 -م "،البالغة فنونها وأفنانها – علم المعاني "  -دار النفائس  -األردن،
الطبعة الثاناة عشر .

عبدالمساح ،صموئيب ،اسئلة بال أجوبة ،موقع الكلمة ،د .ط ،د  .ت .
الفاد  ،عبد

"هل القرآن معصوم " النسخة اإللكتروناة  ،ص . 123

فاغلير  ،لو ار فاشاا1981( ،م) ،دفاع عن اإلسالم ،ترجمة  :منير البعلبكي  ،دار العلم للمال ين – ييروت  ،الطبعة الخامسة .

فلهوزن ،وليوس1968( ،م) ،تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية ،ترجمة  :محمد عبدالهاد أيو ريده و حسين
مؤنس ،نشرته لجنة التهلاف والترجمة والنشر ،القاهرة .

اين قدامة ،عبد

ين أحمد ين محمد (المتوفى620 :هال)1388( ،هال 1968 -م) ،المغني َلبن قدامة ،مكتبة القاهرة  ،د .ط.

القرضاو  ،وسف 1413( ،ه1992 -م) غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط.3

القرنبي ،محمد ين أحمد (المتوفى671 :هال)1384( ،هال1964-م) ،الجامع ألحكام القرآن " تفسير القرطبي" ،تحقيم :أحمد البردوني وإيراهام
أنفاش ،دار الكتب المصرية  -القاهرة  ،الطبعة :الثاناة .

الماتريد  ،محمد ين محمد ين محمود (المتوفى333 :هال)  1426( ،هال  2005 -م) ،تفسير الماتريدي (تأويالت أهل السنة) ،تحقيم :د.
مجد باسلوم ،دار الكتب العلماة  -ييروت ،لبنان ،الطبعة :األولى .

مالك ،أنس ين مالك ين عامر(المتوفى179 :هال)1406( ،هال1985-م) ،موطأ اإلمام مالك ،صححه ورقمه وخرج أحاد ثه وعلم علاه :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحااء التراث العربي ،ييروت – لبنان.

األلوسي ،محمود ين عبد

(المتوفى1270 :هال) 1415( ،هال) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،تحقيم :علي عبد

البار عطاة ،دار الكتب العلماة – ييروت ،الطبعة :األولى.

ِى ،ناصر ين عبد السيد (المتوفى610 :هال) ،المغرب ،دار الكتاب العربي ،د  .ط ،د  .ت .
الم َ
طِّرز ّ
ُ
مسلم ين الحجاج( ،المتوفى261:هال) ،صحيح مسلم ،تحقيم :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحااء التراث العربي– ييروت .
اين منظور ،محمد ين مكرم (المتوفى711 :هال)  1414،ه ،لسان العرب ،دار صادر – ييروت ،الطبعة :الثالثة .
النجار ،كامب ،قراءة نقدية لإلسالم  ،نسخة إلاكتروناة  ،د  .م  ،د  .ط  ،د  .ت.

النسائي ،أحمد ين شعيب ين علي (المتوفى303 :هال)1986 – 1406( ،م) ،السنن الصغرى للنسائي ،تحقيم :عبد الفتاح أيو غدة ،مكتب
المطبوعات اإلسالماة  -حلب الطبعة :الثاناة.

الواحد  ،علي ين احمد ين محمد( ،المتوفى468 :هال)  1412 ،هال  1992 -م ،أسباب نزول القرآن ،تحقيم :عصام الحميدان ،دار
اإلصالح – الدمام ،الطبعة :الثاناة.

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

342

