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 موضوع البحث: 

ــا،  ــبب نزوهل ــم س ــلمني، ث ــر املس ــني غ ــالح ب ــة يف اإلص ــات اجلامع ــر اآلي ــث بذك ــدأ البح يب

واملعنــى اإلمجــايل هلــا، ثــم يتطــرق إىل إجابــة ســؤال: هــل ُيوجــد َنْســٌخ يف هــذه اآليــات؟ ثــم يبــني 

حكــم اإلصــالح بــني غــر املســلمني، وُيظهــر أمهيــة ذلــك وثمرتــه، ثــم يفصــل يف أحوالــه واحلكمــة 

منه، ثم يورد نموذًجا من القرآن يف اإلصالح بني غر املسلمني، إىل أن خيتم بذكر معوقاته. 

 هدف البحث:

هيــدف إىل بيــان منهــج اإلســالم يف اإلصــالح بــني غــر املســلمني بمختلــف أصنافهــم ودياناهتــم 

ــك،  ــنة يف ذل ــرآن والس ــدي الق ــى ه ــوف ع ــالل الوق ــن خ ــك م ــم، وذل ــاب وغره ــل الكت ــن أه م

 M ــة ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــرة الس ــي H وس ــرة النب ــي يف س ــق العم والتطبي

ــان. ــم بإحس ــني هل والتابع

 مشكلة البحث:

1. ماذا يفعل املسلم إذا وقعت لغر املسلم مشكلٌة مع غر املسلم؟  

2. هل يقبل املسلم اإلصالح بني غر املسلمني إذا ُدعي لذلك؟

3. هل اإلصالح بني غر املسلمني ينايف عقيدة املسلم؟ 

، أم عالقٌة دنيويٌة َتفرضها الواقع؟ 4. هل اإلصالح بني غر املسلمني َهْدٌي رشعيٌّ
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 أهم النتائج:

1. رضورة اإلصالح بني غر املسلمني.

2. أمهيــة أن يتخصــص بعــض املســلمني يف اإلصــالح بــني غــر املســلمني، عــى مســتوى األفــراد 

واملؤسسات.

3. حاجة املتخصصني يف اإلصالح إىل الفقه واحلنكة والذكاء والعلم.

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ

إصالح، غر املسلم، جمتمع، حماسن اإلسالم.
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F

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عى َمن ال نبي بعده، وبعد..

ــد  ــه َرش ــن اتبع ــتقيًم؛ َم ــا مس ــم رصاًط ــًم، وهداه ــا قوي ــاده دينً ــإن اهلل - F - رشع لعب ف

ــيد  ــه س ــث اهلل ب ــذي بع ــن ال ــذا الدي ــا، وه ــا مبينً ــرس خرساًن ــد خ ــه فق ــل عن ــن ض ــدى، وَم واهت

املرســلني ديــن خاتــم مهيمــن عــى مجيــع األديــان قبلــه، وهــو رســالة اهلل اخلامتــة إىل مجيــع الثقلــني إىل 

قيــام الســاعة، واقتــى ذلــك أن يكــون يف هــذه الرســالة مــن اخلصائــص والســمت مــا جيعلهــا صاحلة 

لــكل زمــان ومــكان إىل مجيــع ُأَمــم األرض، وِمــن أعظــم هــذه اخلصائــص وَأَجلِّهــا: إرادة اإلصــالح 

يف كل شــأن مــن شــؤون احليــاة؛ يف العبــادات واملعامــالت واألخــالق واآلداب مــع املســلمني وغــر 

املســلمني.

ومــع بقــاء الكفــر عــى األرض، ومــع وجــوب تبليــغ الدعــوة إىل النــاس كلهــم ال ُيتصــور مــع 

ذلــك أن ينعــزل املجتمــع املســلم عــن غــره مــن املجتمعــات، ولذلــك فــإن الترشيــع اإلســالمي َنظَّــم 

عالقــة املســلم مــع غــره مــن بنــي جنســه أفــراًدا وجمتمعــاٍت، ووضــع الضوابــط الكاملــة يف ذلــك 

داخــل املجتمــع اإلســالمي وخارجــه.

ــم  ــونه؛ فمنه ــذي يعيش ــع ال ــلمني يف الواق ــر املس ــع غ ــون م ــلمون يتعايش ــذا، فاملس ــى ه وع

اجلــران، ومنهــم زمــالء العمــل، ومنهــم زمــالء دراســة، ومنهــم إخــوة يف النســب.. وهــذه العالقــة 

ــم: ــم بينه ــة في ــاة االجتمعي ــاًل يف احلي ــد تفاع ُتَولِّ

ــوه )يف  ــه أو أخ ــاره أو زميل ــه ج ــيتخى عن ــل س ــكلة؛ ه ــلم مش ــر املس ــت لغ ــرى إذا وقع ــا ت في

ــلم؟ ــب( املس النس

إذا حصــل خــالف بــني غــر مســلم وزوجتــه؛ هــل ســيكتفي جــاره أو زميلــه املســلم بــأن يكــون 

ًيا ال يــدرأ ذلــك اخلــالف؟ وأن رَشَّ اخلــالف عليهــم! متفرًجــا متَشــفِّ
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هل سيسعى بني اإلصالح بني اإلخوة واألقارب األشقاء من غر املسلمني؟ 	

هل يقبل الشفاعة يف اإلصالح بني غر املسلمني إذا ُدعي لذلك؟ 	

اء بغي وقتال بني غر املسلمني؟ 	 هل سيعمل عى وقف نزيف دماء َجرَّ

هل سيعمل عى ردِّ الولد الكافر ألبيه الكافر؟ 	

هل اإلصالح بني غر املسلمني ينايف عقيدة املسلم الذي يريد اخلر ألمته ووطنه وجمتمعه؟ 	

ــع،  	 ــا الواق ــٌة؛ َيفرضه ــٌة دنيوي ــوٌي، أم عالق ــْدٌي نب ــلمني َه ــر املس ــني غ ــالح ب ــل اإلص ه

ــارصة؟ ــا املع ــم العلي ــُم الِقَي ــانيُة وُنُظ ــا اإلنس ــع، وتقتضيه ــأن املجتم ــا ش ــر إليه ويضط

ة يف التعامــل مــع غــر املســلمني إذا نشــأ بينهــم خــالف، وهــذه األســئلة  تســاؤالت كثــرة وحمــرِّ

تنشــأ عنــد عــدم القــدرة عــى اجلمــع بــني قضايــا العقيــدة = )الــوالء والــرباء(، ومــا أوجبــه اإلســالم 

مــن إنصــاف املظلــوم واألخــذ عــى يــد الظــامل، وقضايــا التســامح واإلحســان عموًمــا!

ــاة  ــم احلي ــل يف تنظي ــي تدخ ــدروس الت ــن ال ــا م ــيئة اهلل - درًس ــث - بمش ــذا البح ــاول يف ه نتن

االجتمعيــة بــني املســلمني وغــر املســلمني؛ هيــدف إىل بيــان منهــج اإلســالم يف اإلصــالح بــني غــر 

املســلمني بمختلــف أصنافهــم ودياناهتــم مــن أهــل الكتــاب وغرهــم، وذلــك مــن خــالل الوقــوف 

عــى هــدي القــرآن والســنة يف ذلــك، والتطبيــق العمــي يف ســرة النبــي H وســرة الســلف 

الصالــح مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم والتابعــني هلــم بإحســان.

 منهجية البحث:

املنهجية التي سلكُتها يف كتابة هذا البحث تتمثل يف املنهج العلمي التايل:

ــى املذكــور يف  ــع املعن ــر املوضوعــي بنوعــه املشــهور: تتب ــة التفس ــلوب ومنهجي ــلكُت أس -  س
ــوع. ــرض املوض ــاء ع ــر أثن ــط التفس ــاة ضواب ــع مراع ــرها، م ــتها وتفس ــات ودراس اآلي
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ــع  ــي"، م ــع اجتمع ــه ذو طاب ــث؛ "ألن ــة البح ــة يف صياغ ــة العلمي ــلوب املقال ــلكت أس -  س
ــدي. ــْدر جه ــك َق ــة، وذل ــة املنقول ــوص األئم ــى نص ــة ع املحافظ

ــح،  ــه األرج ــى الوج ــات ع ــى اآلي ــن يف معن ــتهرون يف الف ــمء املش ــره العل ــا ذك ــت م -  التزم
ــر. ــن التفس ــوع م ــذا الن ــة ه ــى منهجي ــاء ع ــن- بن ــا أمك ــك -م ــالف يف ذل ــر اخل ــن ذك ــا ع ُمعرًض

ة. -  ما ِصْغُته من املعاين فهو ممَّا فهمُته من جرد كتب التفسر وما خيدمه عامَّ

ــمء؛  ــره العل ــذي ذك ــى ال ــى املعن ــه، فع ــهدُت ب ــه أو استش ــلوب - ذكرُت ــى - أو أس -  كل معن
ــة. ــة املوضوعي ــة العلمي ــة املقال ــا منهجي ــة تقتضيه ــي وصياغ ــال من بإمج

-  مع حماولة فهم وعرض وإبراز منهجية القرآن يف اإلصالح بني غر املسلمني.

-  عزوُت اآليات املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية عقب كل آية.

-  اعتمدت عى كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله H يف استنباط القواعد واألحكام.

ــب  ــى كت ــات، وع ــاين اآلي ــث يف مع ــة للبح ــور خاص ــر باملأث ــب التفس ــى كت ــدت ع -  اعتم
ــائله. ــث ومس ــة البح ــة يف صياغ ــر عام التفس

-  التزمت إيراد األحاديث الصحيحة فقط، وال أستشهد بحديث اتُّفق عى ضعفه.

-  اعتمدُت يف تصحيح األحاديث عى أقوال أهل الشأن يف هذا املجال.

ــرق  ــط، ومل أتط ــلمني فق ــر املس ــني غ ــالح ب ــى اإلص ــث ع ــذا البح ــث يف ه ــرُت احلدي -  ق
ــني،  ــني الزوج ــالح ب ــلمني، واإلص ــني املس ــالح ب ــي: )اإلص ــرى، وه ــالح األخ ــام اإلص ــا ألقس هن

واإلصــالح بــني املســلمني وغــر املســلمني، وإصــالح النفــس(، وســأفردها بالبحــث - إن شــاء اهلل 

ــرى. ــاالت أخ ــاىل - يف جم تع
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-  اجتهــدُت قــدر اســتطاعتي أن ال أذكــر قاعــدة وال حكــًم إال وُأدلــل عليــه مــن القــرآن ومــا 
ــنَّة وأقــوال أئمــة الســلف. يفــرسه مــن السُّ

-  التزمُت قدر املستطاع عدَم ذكر اخلالف يف املسائل الفقهية.

-  ال أستطرد يف ذكر الفرعيات الفقهية؛ لكي ال َأخرج عن موضوعية البحث.

 خطة البحث:

املقدمة. 1

املبحث األول: اآليات اجلامعة الواردة يف اإلصالح بني غري املسلمني:. 2

املطلب األول: سبب نزول اآليات. -

املطلب الثاين: املعنى اإلمجايل لآليات. -

املطلب الثالث: هل ُيوجد َنْسٌخ يف اآليات؟ -

املبحث الثاين: حكم اإلصالح بني غري املسلمني:. 	

املطلب األول: العالقة بني املسلمني وغر املسلمني. -

املطلب الثاين: جيوز اإلصالح بني غر املسلمني. -

املطلب الثالث: كل الكفار جيوز اإلصالح بينهم. -

املبحث الثالث: أمهية اإلصالح بني غري املسلمني واحلاجة إليه وثمراته.. 	

املطلب األول: أمهية اإلصالح بني غر املسلمني واحلاجة إليه. -

املطلب الثاين: ثمرات اإلصالح بني غر املسلمني. -
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املبحث الرابع: أحوال اإلصالح بني غري املسلمني:. 	

املطلب األول: الصلح بني غر املسلمني بني التخير واإلجياب. -

املطلب الثاين: أحوال اإلصالح فيم يوافق الرشيعة أو خيالفها. -

املطلب الثالث: إقامة األحكام عند إرادة اإلصالح. -

املطلب الرابع: ِقَيم إسالمية يف اإلصالح بني غر املسلمني. -

املطلب اخلامس: خالصة أحكام اإلصالح بني غر املسلمني. -

املبحث اخلامس: احلكمة من اإلصالح بني غري املسلمني بحكم اهلل دون غريه.. 	

املبحث السادس: نموذج من القرآن يف اإلصالح بني غري املسلمني:. 	

املطلب األول: املعني اإلمجايل لآليات. -

املطلب الثاين: الفوائد العملية لإلصالح يف القصة. -

املبحث السابع: معوقات اإلصالح بني غري املسلمني.. 	

اخلامتة.. 	

املصادر واملراجع.. 10
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 املبحث األول
اآليات اجلامعة يف اإلصالح بني غري املسلمني

إنَّ املتدبــر لكتــاب اهلل تعــاىل جيــُد أن أشــمل آياتــه بياًنــا لعالقــة املســلم يف التدخــل بــني فئتــني مــن 

غــر املســلمني؛ هــي آيــات ســورة املائــدة، ولــذا جعلناهــا مفتــاح هــذا البحــث:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڤگ  تعــاىل:   قــال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

یجئٱ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇڇ  ڇ  چ  چچ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھھے  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وئۇئٱ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۇۆۆ 
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مبٹ   خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ییی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ــدة41- 50[. ]املائ

وســيكون بيــان ذلــك يف ثالثــة مطالــب تتحــدث عــن: ســبب نزوهلــا، واملعنــى اإلمجــايل لآليــات، 

وهــل ُيوجــد َنْســٌخ فيهــا؟

 املطلب األول:سبب نزول اآليات
ــي  ــل، وه ــا والقت ــن الزن ــم م ــوا جرائ ــود ارتكب ــن اليه ــوم م ــت يف ق ــات نزل ــذه اآلي ُروي أن ه

ــا؛  ــى غره ــأوا ع ــد تواط ــوا ق ــوم كان ــن الق ــوراة؛ ولك ــا يف الت ــا مل ــاص ِوفًق ــدَّ والِقص ــتوجب احل تس

ــوا حملَّهــا  ألهنــم مل يريــدوا أن يطبقوهــا عــى الرشفــاء فيهــم يف مبــدأ األمــر، ثــم هتاونــوا فيهــا، وَأَحلُّ

ــم يف عهــد الرســول H أرادوا أن  ــاٍت أخــفَّ منهــا، فلــم وقعــت منهــم هــذه اجلرائ عقوب

يســتفتوه فيهــا.

فــة عملــوا هبــا، وكانــت هــذه حجــة هلــم عنــد اهلل؛  فــإذا أفتــى هلــم بالعقوبــات التعزيريــة املخفَّ

ــوا  فقــد أفتاهــم هبــا رســول اهلل! وإن َحَكــم فيهــا بمثــل مــا عندهــم يف التــوراة مل يأخــذوا بحكمه؛ َفَدسُّ

بعَضهــم يســتفتيه.

ــروا  ــول اهلل H، فذك ــاءوا إىل رس ــود ج ــر : "إن اليه ــن عم ــن عبد اهلل ب فع

ــوراة يف  ــدون يف الت ــا جت ــول اهلل H: م ــم رس ــال هل ــا؛ فق ــرأة َزَنَي ــم وام ــاًل منه ــه أن رج ل

ــم؛  ــا الرج ــم، إن فيه ــالم: كذبت ــن س ــال عبد اهلل ب ــدون، ق َل ــم وُيْ ــوا: نفضحه ــم؟. فقال ــأن الرج ش

َفَأَتــْوا بالتــوراة فنرَشوهــا، فوضــع أحُدهــم يــَده عــى آيــة الرجــم، فقــرأ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــال 

ــا  ــد - فيه ــا حمم ــدق - ي ــوا: ص ــم، فقال ــة الرج ــإذا آي ــده ف ــع ي ــدك، فرف ــع ي ــالم: ارف ــن س عبد اهلل ب

ــا  ــرأة َيقيه ــى امل ــي ع ــل حين ــُت الرج ــا، فرأي ــوُل اهلل H فُرِجَ ــام رس ــر هب ــم! فأم ــة الرج آي

ــارة")1(. احلج

)11 صحيــح البخــاري، كتــاب احلــدود، بــاب أحــكام أهــل الذمــة وإحصاهنــم إذا زنــوا وُرفعــوا إىل اإلمــام )2510/6(، ح)6450( 
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ــد  ــا ق ــت إحدامه ــود، وكان ــن اليه ــني م ــا اهلل يف الطائفت ــال: »أنزهل ــاس ق ــن ابن عب وع

قهــرت األخــرى يف اجلاهليــة، حتــى ارتضــوا واصطلحــوا عــى أنَّ كل قتيــل قتلتــه العزيــزة مــن الذليلــة 

َفِديُتــه مخســون وســًقا، وكل قتيــل قتلتــه الذليلــة مــن العزيــزة فديتــه مائــة َوْســٍق)11، فكانــوا عــى ذلــك 

حتــى قــدم النبــي H، فقتلــت الذليلــة مــن العزيــزة قتيــاًل، فأرســلت العزيــزة إىل الذليلــة 

ــد،  ــبهام واح ــد، ونس ــام واح ــني دينه ــل كان يف حي ــة: وه ــت الذليل ــق، فقال ــة َوس ــا بامئ ــوا لن أن ابعث

ــا)12  ــا وَفَرًق ــاًم منكــم لن ــام أعطيناكــم هــذا ضي ــة بعــض؟ إن ــة بعضهــم نصــف دي وبلدمهــا واحــد، دي

منكــم؛ فأمــا إذ قــدم حممــد فــال ُنعطيكــم! فــكادت احلــرب هتيــج بينهــام، ثــم ارتضــوا عــى أن يعلــوا 

ــم  ــد بمعطيك ــا حمم ــت: واهلل م ــزة، فقال ــرت العزي ــم ذك ــم، ث ــاًم بينه ــول اهلل H َحَك رس

ــوا  منهــم ضعــف مــا يعطيهــم منكــم، ولقــد صدقــوا، مــا أعطونــا هــذا إال ضيــاًم منــا وقهــًرا هلــم! َفُدسُّ

ــم؛ فلــم  ْمُتمــوه، وإن مل ُيعطكــم َحذرت ــدون َحكَّ ــه؛ إن أعطاكــم مــا تري ــن خيــر لكــم رأي إىل حممــد َم

ــول اهلل  ــم رأَي رس ــِروا هل ــني؛ ليخ ــن املنافق ــا م ــول اهلل H ناًس ــوا إىل رس ــوه! َفَدسُّ م كِّ ُتَ

H، فلــام جــاءوا رســوَل اهلل H أخــر اهللُ رســوَله H بأمرهــم كلــه 

ومــا أرادوا؛ فأنــزل اهلل تعــاىل:  ڤگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱٹ إىل قولــه:  ڤچ 

.)3(»D ــم قــال: فيهــام - واهللِ - نزلــت، وإيامهــا عنــى اهلل چ چٹ ؛ ث

قــال ابن كثــر: " وقــد يكــون اجتــمُع هذيــن الســببني - يعنــي هــذا وقصــة اليهوديــني اللذيــن 

َزَنيــا وحتاكــم اليهــود فيهــم إىل رســول اهلل - يف وقــت واحــد؛ فنزلــت اآليــات يف ذلــك")4(.

واللفظ له، صحيح مسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا، )1326/3( ح)1699(.
َء، والَوْسُق مكياٌل: ِستُّوَن صاًعا. العني،  )191/5(؛ والنهاية يف غريب احلديث،  )401/5(. َك الشَّْ )11 الَوْسُق: َضمُّ

)12 الفرق: اخلوف. وقيل: الفزع. املحيط يف اللغة، )397/5(؛ املخصص، )355/3(.
ــرباين، )302/10(  ــري، للط ــم الكب ــن"؛ املعج ــناده حس ــاؤوط: "إس ــعيب األرن ــال ش ــد، )246/1( ح)2212(، ق ــند أمح )	1 مس

ح)10732(؛ وصححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة، )6/ 109( ح)2552(.
)	1  تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )119/3(.
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قــال أمحــد شــاكر: "وهــو الصحيــح املتعــني، وليــس جيــب أن يكون نــزول اآليــات حلــادث واحد 

ــا؛  ــاًل يف حكمه ــرآُن َفْيَص ــأيت الق ــم ي ــدة، ث ــوادث ع ــع ح ــا تق ــًرا م ــني، وكث ــوُع االثن ــح وق ــد ص وق

ه؛ وكلٌّ صحيــٌح")1(. ه َغــْرَ فيحكــي بعــض الصحابــة الســبب، وحيكــي َغــْرُ

 املطلب الثاين: املعنى اإلمجايل لآليات

كان الرســول H يشــتد حزُنــه ملــن ُيظهــر اإليــمن وُيبطــن الكفــر؛ فأرشــده اهلل تعــاىل 

إىل أنــه ال يأســى وال حيــزن عــى أمثــال هــؤالء، ثــم قــال مبينـًـا الســبب املوجــب لعــدم احلــزن عليهــم؛ 

فقــال:  ڤڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻٹ ، فــإن الذيــن يؤســى وحيــزن عليهــم َمــن كان 

ــم  ــن دينه ــؤالء ع ــع ه ــا هلل أن يرج ــا، وحاش ــًرا وباطنً ــون ظاه ــم املؤمن ــني، وه ــن املؤمن ــدوًدا م مع

ويرتــدوا، فــإن اإليــمن إذا خالطــت بشاشــته القلــوب مل يعــدل بــه صاحبــه غــره.

 ڤۀ ہ ہٹ  ، أي: اليهود   ڤہ ھ ھ ھ ھ ےےٹ ، أي: 

مســتجيبون ومقلــدون لرؤســائهم، املبنــي أمرهــم عــى الكــذب والضــالل والغــي، وهــؤالء الرؤســاء 

املتبعــون  ڤےےٹ ، بــل أعرضــوا عنــك، و ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ، أي: جلــب معــان 

لأللفــاظ مــا أرادهــا اهلل وال قصدهــا؛ إلضــالل اخللــق ولدفــع احلــق، فهــؤالء املنقــادون للدعــاة إىل 

الضــالل -املتبعــني للمحــال، الذيــن يأتــون بــكل كــذب - ال عقــول هلــم.

 ڤۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅٹ ؛  يقــول بعضهــم لبعــض:  إن حكــم لكــم حممــد 

هبــذا احلكــم الــذي ُيوافــق أهواءكــم؛ فاقبلــوا حكمــه، وإن مل حيكــم لكــم بــه؛ فاحــذروا أن تتابعــوه 

ــا هَتــوى األنفــس. بــاع ملَِ عــى ذلــك، وهــذا فتنــة واتِّ

)11  هامش مسند أمحد، )246/1(.
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 ڤۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ كقولــه تعــاىل:  ڤک ک ک گ گ گ گ 

ــم  ــع عنه ــتطيع أن تدف ــت بمس ــا أن ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ٹ ، فـــ ڤہ ہ ہ ھ ھٹ ، وم

ــا،  ــرد اهلل أن يطهره ــم ُي ــم؛ فل ــت قلوهب ــؤالء دنس ــا، وه ــوا فيه ــا وجَلُّ ــلكوا طريقه ــد س ــة وق الفتن

وأصحاهبــا يلجــون يف الدنــس.  ڤەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئٹ ، أي: فلذلــك صــدر 

بــاع هــواه،  منهــم مــا صــدر؛ فــدل ذلــك عــى أن مــن كان مقصــوده بالتحاكــم إىل احلكــم الرشعــي اتِّ

وأنــه إن حكــم لــه َريِض، وإن مل حيكــم لــه ســخط، فــإن ذلــك مــن عــدم طهــارة قلبــه  ڤېئ ېئ ېئ 

ــار. ــخط اجلب ــار وس ــو: الن ــار،  ڤىئ ی ی ی یٹ ه ــة وع ىئٹ ، أي: فضيح

ــم: أن  ــم وعقله ــة دينه ــن قل ــتجابة، أي: م ــمع اس ــا: س ــمع هاهن  ڤٱ ٻٹ، والس

ــه  ــم يأخذون ــرام، ب ــال احل ــذب،  ڤٻ ٻٹ أي: امل ــول الك ــم إىل الق ــن دعاه ــتجابوا مل اس

هــم مــن املعلومــات والرواتــب التــي بغــر احلــق؛ فجمعــوا بــني اتبــاع الكــذب  عــى َســَفَلتهم وعوامِّ

وأكل احلــرام،  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ فإنــه عنــد حتاكــم هــذا الصنــف إليــه خيــر بــني 

أن حيكــم بينهــم، أو ُيعــرض عــن احلكــم بينهــم، بســبب أنــه ال قصــد هلــم يف احلكــم الرشعــي إال أن 

ــال:  ڤٺ ٺ  ــذا ق ــط، وهل ــم بالقس ــَب أن حيك ــم َوَج ــم بينه ــإن حك ــم، ف ــا ألهوائه ــون موافًق يك

ڦٹ. ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ثــم قــال متعجًبــا هلــم:  ڤڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ڇ ڇٹ ، فإهنــم لــو كانــوا عاملــني بــم يقتضيــه اإليــمن ويوجبــه مل َيصدفــوا عــن حكــم اهلل 

الــذي يف التــوراة التــي بــني أيدهيــم، لعلهــم أن جَيــدوا عنــدك مــا ُيوافــق أهواءهــم، وحــني حكمــت 

ــه،  ڤچ ڇٹ  ــوا عن ــل أعرض ــك ب ــوا بذل ــا؛ مل َيرض ــم أيًض ــا عنده ــق مل ــم اهلل املواف ــم بحك بينه

ــني باإليــمن؛  - الذيــن هــذا صنيعهــم -  ڤڇٹ أي: ليــس هــذا دأب املؤمنــني، وليســوا َحِريِّ

ألهنــم جعلــوا آهلتهــم أهواءهــم، وجعلــوا أحــكام اإليــمن تابعــة ألهوائهــم.
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ڤٱڎٹ  ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ  هيــدي إىل اإليــمن واحلــق، وَيعصــم مــن الضاللــة،  

ُيســتضاء بــه يف ظلــم اجلهــل واحلــرة والشــكوك والشــبهات والشــهوات،  ڤڈ ڈٹ -يف القضايــا 

ــالم  ــن إس ــم م ــالمهم أعظ ــن إس ــره؛ الذي ــادوا ألوام ــاوى-  ڤژ ژ ڑٹ هلل وانق والفت

غرهــم، وهــم صفــوة اهلل مــن العبــاد، فــم الــذي منــع هــؤالء األراذل مــن اليهــود مــن االقتــداء هبــم؟ 

ــذي ال  ــد H، ال ــمن بمحم ــن اإلي ــا م ــا فيه ــذوا أرشف م ــم أن َينب ــب هل ــذي أوج ــا ال وم

ــُل عمــٌل ظاهــر وباطــن إال بتلــك العقيــدة؟ وقولــه:  ڤک کٹ أي: وكذلــك حيكــم  ُيْقَب

ــون  ــن ُيَربُّ ــني الذي ــني املعلم ــمء العامل ــني؛ أي: العل ــن الرباني ــن م ــة الدي ــادوا أئم ــن ه ــوراة للذي بالت

ــن ُيقتــدى بأقواهلــم، وُترمــق  ــار الذي ــار، وهــم: العلــمء الكب ــة، وكذلــك األحب النــاس بأحســن تربي

ــق  ڤک  ــق للح ــم املواف ــادر منه ــم الص ــك احلك ــم. وذل ــني ُأمَمه ــدق ب ــان الص ــم لس ــم، وهل آثاره

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: بســبب أن اهلل اســتحفظهم عــى كتابــه، وهــم شــهداء 

ــل أهــل  عليــه؛ بحيــث إهنــم املرجــوع إليهــم فيــه وفيــم اشــتبه عــى النــاس منــه؛ فــاهلل تعــاىل قــد مَحَّ

ــه:  ڤڱ  ــاء مــا محلــوا، ثــم ُيوصيهــم بقول ــاُم بأعب العلــم مــا مل حيملــه اجلهــال؛ فيجــب عليهــم القي

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻٹ ؛ فتكتمــون احلــق، وُتظهــرون الباطــل، ألجــل متــاع 

ــا  ــون خائًف ــه أن يك ــق اهلل، فعلي ــن توفي ــو م ــامل فه ــا الع ــلم منه ــات إذا َس ــذه اآلف ــل، وه ــا القلي الدني

ــا  ــر الدني ــه، وأن ال يؤث ــو الزم ل ــم ه ــام ب ــن القي ــيتهم م ــاس وخش ــوف الن ــه خ ــه، وال يمنع ــن رب م

يــن،  ڤۀ ۀ ہ ہ ہ ہٹ مــن احلــق املبــني، وحكــم بالباطــل لغــرض مــن أغراضــه  عــى الدِّ

الفاســدة،  ڤھ ھ ھٹ ؛ فاحلكــم بغــر مــا أنــزل اهلل مــن أعــمل أهــل الكفــر، وقــد يكــون 

ــه وجــوازه)1(. كفــًرا ينقــل عــن امللــة، وذلــك إذا اعتقــد ِحلَّ

)11  مســألة: )كفــر َمــن مل حيكــم بــم أنــزل اهلل أم ال( مســألة أصوليــة اعتقاديــة، ُأْفــِردت بالبحــث، وال جمــال هنــا للحديــث فيهــا؛ لعــدم 
اخلــروج عــن موضوعيــة البحــث، ويمكــن مراجعــة: جممــوع الفتــاوى، )327/7- 329(، )351/7(، واحلكــم بغــر مــا أنــزل 

اهلل، د. عبــد الرمحــن املحمــود، وغرمهــا.
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؛                      ۈٹ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ڤے   

هــذه األحــكام مــن مجلــة األحــكام التــي يف التــوراة، فــاهلل أوجــب عليهــم فيهــا: أن النفــس إذا َقتلــت 

ــن ُينــزع  ُتقتــل بالنفــس بــرشط العمــد واملكافــأة، والعــني ُتقلــع بالعــني، واألذن ُتؤخــذ بــاألذن، والسِّ

ــف)1(،  ڤٴۇ  ــدون حي ــا ب ــص منه ــي ُيقت ــراف الت ــن األط ــبهها م ــا أش ــذه م ــل ه ــن، ومث بالس

ۋٹ واالقتصــاص: أن يفعــل بــه كــم فعــل، فمــن جــرح غــره عمــًدا اقتــص مــن اجلــارح جرًحــا 

ــا، وليعلــم أن رشع َمــن َقبلنــا رشٌع  ــا وطــواًل وَعْرًضــا وعمًق ا وموضًع مثــل جرحــه للمجــروح َحــدًّ

لنــا، مــا مل َيــِرد رشعنــا بخالفــه)2(،  ڤۅ ۅ ۉٹ أي: بالقصــاص يف النفــس، ومــا دوهنــا مــن 

األطــراف واجلــروح، بــأن عفــا عمــن جنــى، وثبــت لــه احلــق قبلــه،  ڤۉ ې ېٹ أي: كفــارة 

للجــاين؛ ألن اآلدمــي عفــا عــن حقــه، واهلل تعــاىل أحــق وأوىل بالعفــو عــن حقــه،  ڤې ى ى 

ــر،  ــر دون كف ــه: كف ــه بأن ــم وأصحاُب ــاس ريض اهلل عنه ــال ابن عب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئٹ؛ ق

وظلــم دون ظلــم، وفســق دون فســق)3(؛ فهــو ظلــم أكــرب عنــد اســتحالله، وعظيمــة كبــرة عنــد فِعلــه 

غــر ُمســتحل لــه.

ــاَء واملرســلني  ــا هــؤالء األنبي  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، أي: وأتبعن

ــه  ــاء ب ــا ج ــى ومل ــاهًدا ملوس ــم، ش ــى ابن مري ــولنا عيس ــا ورس ــوراة - بعبدن ــون بالت ــن حيكم - الذي

ــة،  ڤٺ  ــر األمــور الرشعي ــه يف أكث ــا ل ــه، وموافًق ــًدا وحاكــًم برشيعت ــا، ومؤي ــوراة مصدًق مــن الت

ٺٹ: الكتــاب املتمــم للتــوراة،  ڤٺ ٺ ٿٹ هيــدي إىل الــراط املســتقيم، وُيبــني احلــق مــن 

ــة،  ڤٹ ڤ ڤٹ؛  ــا واملوافق ــهادة هل ــا والش ــل،  ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ بتثبيته الباط

ــادة عــى مــا َفعــل يف  ــبِّب االقتصــاص زي ــا: أن ُيقتــص مــن اجلــاين؛ بحيــث ال ُيَس )11  احليــف هــو: اجلــور والتعــدي، واملقصــود هن
املجنــي عليــه.

)12  هذه قاعدة فقهية.. وسيأيت احلديث عنها يف ثنايا البحث.
)	1  أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، )2/ 342( ح)3219(، وقال:"حديــث صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه"، وصحــح إســناَده األلبــاينُّ يف 
خترجيــه لكتــاب اإليــامن البــن تيميــة )309(، وهبــذا اللفــظ عــن عطــاء: ابــن جريــر يف جامــع البيــان )256/6(، وذكــره الرتمــذي 

معلًقــا )4/ 376( ح)2635(.
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ــظ. ــون باملواع ــدى، ويتعظ ــون باهل ــن ينتفع ــم الذي فإهن

 ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ ، أي: يلزمهــم التَقيُّــد بِكتاهبــم، وال جيــوز هلــم العــدول عنــه يف 

زماهنــم وقبــل نســخه برشيعــة اإلســالم،  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ٹ.

ــب  ــل الكت ــم؛ أفض ــرآن العظي ــو الق ــذي ه ــاىل:  ڤڇ ڇ ڇ ڍٹ: ال ــول تع ــم يق ث

وأجلهــا،  ڤڍٹ أي: إنــزااًل باحلــق ومشــتماًل عــى احلــق يف أخبــاره وأوامــره ونواهيــه؛  ڤڍ 

ــاُر  ــه الكب ــاُره أخباَرهــا، ورشائُع ڌ ڌ ڎ ڎ ڈٹ ؛ ألنــه شــهد هلــا ووافقهــا، وطابقــت أخب

ــا  ــى م ــتماًل ع ــا،  ڤڈ ژٹ أي: مش ــا خلربه ــوده مصداًق ــار وج ــه؛ فص ــربت ب ــا، وأخ رشائَعه

اشــتملت عليــه الكتــب الســابقة وزيــادة يف املطالــب اإلهليــة واألخــالق النفســية؛ فهــو الكتــاب الــذي 

ــع كلَّ حــقٍّ جــاءت بــه الكتــُب فأَمــَر بــه، وَحــثَّ عليــه، وأكثــر مــن الطــرق املوصلــة إليــه؛ فهــو  َتَتبَّ

الكتــاب الــذي ُعرضــت عليــه أحــكام الكتــب الســابقة، فــم شــهد لــه بالصــدق فهــو املقبــول، ومــا 

ــن  ــل)1(؛  ڤڑ ڑ ک ک کٹ م ــف والتبدي ــه التحري ــد دخل ــردود ق ــو م ــرد فه ــه بال ــهد ل ش

ــاع  ــل اتب ــك،  ڤگ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: ال جتع ــه اهلل علي ــذي أنزل ــي ال ــم الرشع احلك

أهوائهــم الفاســدة املعارضــة للحــق بــداًل عــم جــاءك مــن احلــق؛ فَتســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي 

هــو خــر؛  ڤڱ ڱ ڱٹ: أهيــا األَُمــم جعلنــا  ڤڱ ںٹ أي: ســبياًل وُســنَّة، وهــذه الرشائع 

- التــي ختتلــف باختــالف األَُمــم - هــي التــي تتغــر بحســب تغــر األزمنــة واألحــوال، وكلهــا ترجــع 

إىل العــدل يف وقــت رِشعتهــا، وأمــا األصــول الكبــار التــي هــي مصلحــة وحكمــة يف كل زمــان، فإهنــا 

ــف  ــدة، ال خيتل ــة واح ــا لرشيع ــع،  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀٹ تبًع ــع الرشائ ــف يف مجي ال ختتل

ُمهــا،  ڤہ ہ ہ ہ ھٹ ؛ فيختربكــم وينظــر كيــف تعملــون، ويبتــي كل أمة  ُرهــا وال ُمَتَقدِّ متأخِّ

بحســب مــا تقتضيــه حكمتــه؛  ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا،  ڤے ۓ ۓ 

ــه،  ڤڭ ڭ ڭ  ــب في ــوم ال ري ــيجمعهم اهلل لي ــم س ــة كله ــابقة والالحق ــم الس ڭٹ  ؛  فاألَُم

)11  هذا من أوجه إعجاز القرآن، وانظر: إعجاز القرآن عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، )ص116( وما بعدها.
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ۇ ۇٹ مــن الرشائــع واألعــمل؛ فُيثيــب أهــل احلــق والعمــل الصالــح، ويعاقــب أهــل الباطــل 

والعمــل الســيِّئ.

 ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ هــذه اآليــة هــي التــي قيــل: إهنــا ناســخة لقولــه:  ڤپ پ پ 

ــه H ُمَــرَّ بــني احلكــم بينهــم وبــني عدمــه،  پ ڀ ڀ ڀٹ )1(، واآليــة تــدل عــى أن

وذلــك لعــدم قصدهــم بالتحاكــم للحــق، وهــذه اآليــة تــدل عــى أنــه إذا حكــم، فإنــه حيكــم بينهــم 

ــنَّة، وهــو القســط الــذي تقــدم أن اهلل قــال:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ  بــم أنــزل اهلل مــن الكتــاب والسُّ

ٹ، ودل هــذا عــى بيــان القســط، وأن مادتــه هــو مــا رشعــه اهلل مــن األحــكام؛ فإهنــا املشــتملة 

ر النهــي  عــى غايــة العــدل والقســط، ومــا خالــف ذلــك فهــو َجــْوٌر وظلــم،  ڤگ گ گٹ َكــرَّ

ــع،  ــو أوس ــوى، وه ــم والفت ــام احلك ــك يف مق ــا، وألن ذل ــر منه ــدة التحذي ــم؛ لش ــاع أهوائه ــن اتب ع

وهــذا يف مقــام احلكــم وحــده، وكالمهــا َيلــزم فيــه أن ال يتبــع أهواءهــم املخالفــة للحــق، وهلــذا قــال:  

ــن  ــدوك ع ــوك فيص ــم، وأن َيفتن ــرتار هب ــاك واالغ ڤۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ أي: إي

بعــض مــا أنــزل اهلل إليــك، فصــار اتبــاع أهوائهــم ســبًبا موصــاًل إىل تــرك احلــق الواجــب، والفــرض 

ــم، و ڤۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ــة عليه ــك عقوب ــق  ڤوئٹ أن ذل ــاع احل ــك واتب ــن اتباع ــه،  ڤەئ وئٹ ع اتباع

ۈئ ۈئ ېئٹ ؛ فــإن للذنــوب عقوبــات عاجلــة وآجلــة،  ڤېئ ىئ ىئ ىئ یٹ أي: طبيعتهم 

الفســق واخلــروج عــن طاعــة اهلل ورســوله.

ــو كل  ــة، وه ــم اجلاهلي ــك حك ــم عن ــم وإعراضه يه ــون بَتَولِّ  ڤی ی جئٹ أي: أفيطلب

ــذي  ــو ال ــن: ه ــوله،  ڤمئ ىئ يئ جب حب خب مب ٹ ؛ فاملوق ــى رس ــزل اهلل ع ــا أن ــف م ــم خال حك

يعــرف الفــرق بــني احلُكمــني، ويميــز – بإيقانــه - مــا يف حكــم اهلل مــن احلُســن والبهــاء، وأنــه يتعــني 

ــام املوجــب للعمــل)2(. ــم الت ــه، واليقــني، هــو العل باُع ــا - اتِّ - عقــاًل ورشًع

)11  سيأيت احلديث مفصاًل عن القول بالنسخ أو عدمه، والراجح يف ذلك.
)12  املعنى اإلجايل خمترٌص من تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص231- 234(.
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 املطلب الثالث: هل ُيوجد َنْسٌخ يف اآليات؟

أواًل: األقوال يف املسألة:

ــاىل:  ڤپ  ــه تع ــه يف قول ــن عدم ــخ م ــوع النس ــول بوق ــني يف الق ــى وجه ــرسون ع ــف املف اختل

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

القــول األول: هــي حمكمــٌة، فهــي ختيــٌر بــني احلُكــم واإلعــراض، وإْن َحَكــم َوَجــَب أن حيكــم 

بــم أنــزل اهلل. قــال بــه احلســن البــري والنخعــي.

ــا:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــي بعده ــة الت ــخها اآلي ــاين: َتنس ــول الث الق

)1( وجماهــد وســعيد وعكرمــة 
  ې ې ې ى ى ائ ائەئٹ. وهــو مــرويٌّ عــن ابن عبــاس

ــدة إال  ــز؛ فـــعن جماهــد: مل ينســخ مــن ســورة املائ والســدي وعطــاء والزهــري وعمر بــن عبد العزي

ــختها:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ــر:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، نس ــان، وذك ــان اآليت هات

ــة  ــور يف اآلي ــر املذك ــا: "أن التخي ــي أيًض ــز والنخع ــن عبد العزي ــن عمر ب ۅ ۅ ۉٹ )2(، وع

منســوخ بقولــه تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ، وأن عــى احلاكــم أن حَيكــم بينهــم". وهــو مذهــب 

عطــاء اخلراســاين وأيب حنيفــة وأصحابــه وغرهــم. وُرِوَي عــن عكرمــة أنــه قــال: " ڤپ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀٹ َنســختها آيــٌة أخــرى:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ، وذلــك أن أهــل الكتــاب كانــوا 

ا؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم، ثــم  ً إذا ترافعــوا إىل النبــي H كان ُمـَـرَّ

نســخ ذلــك بقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ؛ فلزمــه احلكــُم، وزال التخيــُر)3(، وقــال النحــاس: 

ــي  ــدم النب ــا ق ــزل أول م ــم ن ــه إن ــوٌخ؛ ألن ــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ  منس ــه تع "قول

)11  أخرجــه ابــن أيب حاتــم يف التفســري )88/5( ح)51(، وســنده صحيــح؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــر، ت: أ. د. حكمــت 
بشــر، )414/3(؛ واحلاكــم يف املســتدرك )341/2( ح)3217( وصححــه، ووافقــه الذهبــي، وبنحــوه الطــربي يف جامــع البيــان، 

)331/10، 332( ح)11996 و11989(.
)12  جامع البيان، )331/10(.

)	1  نواسخ القرآن، البن اجلوزي، )ص147(.
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وا إىل  H املدينــة واليهــود فيهــا يومئــذ كثــر، وكان األدعــى هلــم واألصلــح أن ُيــَردُّ

ــزل اهلل D:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ " )1(. ــِوَي اإلســالُم َأن ــم َق أحكامهــم، فل

ثانًيا: الراجح يف املسألة:

ــدي  ــك عن ــني يف ذل ــال: وأوىل القول ــخ؛ فق ــدَم النس ــربيُّ ع ــاُم الط ــن اإلم ــيُخ املفرسي ــح ش َرجَّ

ام مــن اخِليــار يف احلكــم  بالصــواب: قــول مــن قــال: إن حكــم هــذه اآليــة ثابــٌت مل ُينســخ، وأن للُحــكَّ

بــني أهــل العهــد إذا ارتفعــوا إليهــم فاحتكمــوا، وتــرِك احلكــم بينهــم والنظــر؛ مثــُل الــذي جعلــه اهلل 

لرســوله H مــن ذلــك يف هــذه اآليــة، وإنــم قلنــا ذلــك أوالمهــا بالصــواب؛ ألن القائلــني: 

ــخ ال  ــه:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ، والنس ــخ بقول ــه نس ــوا أن ــوخ، َزعم ــة منس ــذه اآلي ــم ه إن حك

ــن  ــمع احلكــم باألمري ــه، حتــى ال جيــوز اجت ــكلِّ معاني ه ب ــْرِ ــا حلكــٍم َغ يكــون نســًخا إال مــا كان نفًي

تــه بوجــه مــن الوجــوه. مجيًعــا عــى ِصحَّ

وإْذ كان ذلــك كذلــك كان غــر مســتحيل يف الــكالم أن يقــال يف قولــه تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋٹ إذا حكمــت بينهــم، باختيــارك احلكــم بينهــم إذا اخــرتت ذلــك ومل ختــرت اإلعــراض عنهــم؛ إْذ 

مل يكــن يف ظاهــر التنزيــل دليــٌل عــى نســخ إحــدى اآليتــني األخــرى، وال نفــي أحــد األمريــن حكــم 

اآلخــر، ومل يكــن عــن رســول اهلل H خــرٌب يصــحُّ بــأن أحدمهــا ناســخ صاحَبــه، وال مــن 

ــه  ــه، ويوافــق حكُم ــد أحدمهــا صاحب ــن يؤيِّ املســلمني عــى ذلــك إمجــاٌع، وعــى هــذا، فــكال األمري

حكَمــه، وال نســَخ يف أحدمهــا لآلخــر.

ودليــل آخــر عــى ذلــك يف قولــه تعــاىل:  ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ، فــإن معنــاه: وإن 

تعــرض -يــا حممــد- عــن املحتكمــني إليــك مــن أهــل الكتــاب، فتــَدع النظــر بينهــم فيــم احتكمــوا 

فيــه إليــك، فــال حتكــم فيــه بينهــم،  ڤٺ ٿ ٿٹ ، يقــول: فلــن يقــِدُروا لــك عــى رُضٍّ يف ديــٍن 

)11  الناسخ واملنسوخ، للنحاس، )396/1، 397(.
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وال دنيــا؛ فــدع النظــر بينهــم إذا اخــرتت تــرك النظــر بينهــم، فلــو كان تــرك احلكــم بينهــم فيــه إثــم 

.)1(
 

عليــه ملــا قــال اهلل تعــاىل:  ڤٺ ٿ ٿٹ

وقــد مجــع طائفــٌة مــن الســلف بــني اآليتــني؛ فقــال احلســن البــري  : "إذا ارتفــع أهــل 

امهــم، فــإن  الذمــة إىل حاكــم مــن حــكام املســلمني؛ فــإن شــاء َحكــم بينهــم، وإن شــاء رفعهــم إىل ُحكَّ

حكــم بينهــم حكــم بالعــدل وبــم أنــزل اهلل، وهــذا ألنــه ال تنــايف بــني اآليتــني؛ مــن جهــة أن أحدمهــا 

ت بــني احلكــم وتركــه، واألخــرى ثبتــت كيفيــة احلكــم إذا كان" )2()3(. ُخــرِّ

ولعل القول باجلمع أوىل، واهلل تعاىل أعلم وأحكم.

)11  جامع البيان، )444/8- 446( باختصار وترف.
)12  نواسخ القرآن، البن اجلوزي، )ص148(.

)	1  لالســتزادة حــول هــذه املســألة؛ انظــر: جامــع البيــان، )439/8- 446(؛ الناســخ واملنســوخ، البــن ســالمة، )ص13(، والناســخ 
ــاس،  ــوخ، للنح ــخ واملنس ــوزي، )ص146- 148(؛ والناس ــن اجل ــرآن، الب ــخ الق ــزم، )ص36(؛ ونواس ــن ح ــوخ، الب واملنس

ــادة، )ص24(. ــوخ، لقت ــخ واملنس )396/1، 397(؛ والناس
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 املبحث الثاين
حكم اإلصالح بني غري املسلمني

ــر  ــلمني وغ ــني املس ــة ب ــان العالق ــاج بي ــذا نحت ــوره، ول ــن تص ــرٌع ع ــشء ف ــى ال ــم ع احلك

املســلمني، ثــمَّ بيــان جــواز اإلصــالح بــني غــر املســلمني، ثــم اجلــواب عــن ســؤال: هــل كل الكفــار 

ــم؟ ــالح بينه ــوز اإلص جي

 املطلب األول: طبيعة العالقة بني املسلمني وغري املسلمني

عالقــة املســلمني بغرهــم عالقــة تعــارف وتعــاون وبـِـرٍّ وعــدل؛ فــاهلل ســبحانه يقــول يف التعــارف 

املفــي إىل التعــاون:  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ٹ  ]احلجــرات 13[، ويقــول يف الــرب والعــدل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]املمتحنــة 8[.

ومــن مقتضيــات هــذه العالقــة: تبــادل املصالــح واملنافــع، وتقويــة الصــالت اإلنســانية، وهــذا ال 

يدخــل يف النهــي عــن مــواالة الكافريــن؛ إذ إنَّ النهــي عــن مــواالة الكافريــن ُيقصــد بــه النهــي عــن 

حمالفتهــم ومنارصهتــم ضــد املســلمني، والرضــا بــم هــم فيــه مــن كفــر، إذ إنَّ منــارصة الكافريــن عــى 

املســلمني فيــه رضر بالــغ باملســلمني، وإضعــاف لقــوة اجلمعــة املؤمنــة، كــم أنَّ الرضــا بالكفــر كفــر 

حَيظــره اإلســالم ويمنعــه.

أمــا املــواالة بمعنــى املســاملة واملعاملــة باحلســنى، وتبــادل املصالــح، والتعــاون عــى أمــور الــرب؛ 

فهــذا ممــا دعــا إليــه اإلســالم.

فقــد أبــاح اإلســالم زيارهتــم وعيــادة مرضاهــم، وتقديــم اهلدايــا هلــم، ومبادلتهــم البيــع والرشاء، 

ونحــو ذلــك مــن املعامــالت؛ فمــن الثابــت "أن الرســول H مــات ودرعــه مرهونــة عنــد 
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ــا  ــدأ بجارن ــه: اب ــول خلادم ــاة يق ــح ش ــة إذا َذب ــض الصحاب ــه")1(، وكان بع ــه علي ــٍن ل ــودي يف َدْي هي

ــودي...)2(. اليه

مــه مــن حيــث  فاإلســالم جعــل العالقــة بــني النــاس عالقــة أمــن وســالم، فاحــرتم اإلنســان وَكرَّ

هــو إنســان، بقطــع النظــر عــن جنســه ولونــه ودينــه، وُلغتــه ووطنــه وقوميتــه ومركــزه االجتمعــي؛ 

ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ڤک  تعــاىل:   يقــول اهلل 

]اإلرساء 70[. ٹ  ں ں 

ــان،  ــوق االنس ــع حق ــالم مجي ــل اإلس ــاة؛ فكف ــلوب يف احلي ــة وأس ــة واقع ــم حقيق ــذا التكري وه

ــية. ــة، أو سياس ــة، أو مدني ــا ديني ــت حقوًق ــواء أكان ــا؛ س ــا وصيانته ــب محايته وأوج

ومــن هــذه احلقــوق: حــق احليــاة، وحــق صيانــة املــال، وحــق حفــظ العــرض، وحــق احلريــة، 

ــع أن ُيطعــم، ومــن حــق  وحــق املــأوى، وحــق التعلــم، وكذلــك يقــرر اإلســالم أن مــن حــق اجلائ

ــن؛ دون تفرقــة بــني لــون ولــون، أو ديــن  العــاري أن ُيكســى، واملريــض أن ُيــداوى، واخلائــف أن ُيَؤمَّ

وديــن؛ فالــكل يف هــذه احلقــوق ســواء.

ــالح  ــا الص ــم فيه ــي تعالي ــان، وه ــوق اإلنس ــض حق ــر بع ــالم يف تقري ــم اإلس ــي تعالي ــذه ه ه

واخلــر هلــذه الدنيــا مجيعهــا، وأعظــم مــا فيهــا أهنــا ســبقت مجيــع املذاهــب التــي حتدثــت عــن حقــوق 

اإلنســان، وأن اإلســالم جعــل هــذه التعاليــم دينًــا ُيتقــرب بــه إىل اهلل، كــم ُيتقــرب بالصــالة وغرهــا 

مــن العبــادات)3(.

)11  صحيــح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب وفــاة النبــي H، )4/ 1620( ح)4197(؛ صحيــح مســلم، كتــاب املســاقاة، 
بــاب الرهــن وجــوازه يف احلــر والســفر، )5/ 55( ح)1603(.

)12  عــن جماهــد قال:"كنــا ُجُلوًســا عنــد عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص وغالمــه َيســلخ شــاة؛ فقــال لغالمــه: يــا غــالم، إذا فرغــَت 
ــمعُت  ــال: »إين س ــك اهلل! ق ــوديَّ أصلح ــر اليه ــم َتذك ــوم: ك ــن الق ــل م ــال رج ــا، فق ــا ثالًث ــى قاهل ــودي. حت ــا اليه ــدأ بجارن فاب
ــامن، )84/7( ح)9563(؛  ــعب اإلي ــر: ش ُثه". انظ ــُيَورِّ ــه َس ــا - أن ــا - أو رأين ــى ظنن ــار حت ــويص باجل ــوَل اهلل H ُي رس
األدب املفــرد، )128/58(؛ ورواه الرتمــذي بنحــوه، )3/ 496( ح)1943(؛ وصححــه األلبــاين يف خترجيــه لكتــاب عــالج مشــكلة 

ــر، )101/67(. الفق
)	1  فقه السنة، )104/3- 112( متًرا.
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ــٌم؛ رشع اهلل  ــٌي وظل ــا بغ ــاس مجيًع ــاىل للن ــا اهلل تع ــي أعطاه ــوق الت ــذه احلق ــل يف ه ــال حيص ولئ

ــرُش منهــا. ــا أفســده الب ــح م ــا ويصل ــا يضبطهــا وحيميه ــك م لذل

ولذلــك، فــإن غــر املســلمني قــد يلجــؤون إىل املســلمني يف فــضِّ مــا حيصــل بينهــم مــن فســاد 

ــرج يف  ــرج وم ــل ه ــم؛ فيحص ــم بينه ــة في ــد الفتن ــك، فتزي ــؤون لذل ــد ال يلج ــداء، وق ــي واعت وبغ

ــم  ــه ه ــلمون في ــون املس ــم يك ــذي ربَّ ــه ال ــع كل ــٌر يف املجتم ــاٌد كب ــك فس ــن ذل ــج ع ــع، وينت املجتم

ــة؟ األكثري

فيــا تــرى مــا موقــف املســلمني مــن اخلالفــات بــني غــر املســلمني؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكن 

ــى  ــاظ ع ــى احلف ــا، وع ــلمني خصوًص ــى املس ــه وع ــع كل ــى املجتم ــر ع ــاليف اخلط ــه لت ــوا ب أن يقوم

حقــوق النــاس والبــرش عموًمــا؟

 املطلب الثاين: جواز اإلصالح بني غري املسلمني

ممــا ســبق ذكــره يتبــني لنــا أمهيــة اإلصــالح بــني غــر املســلمني، وموقــع ذلــك يف ديــن اهلل الــذي 

ــنَّة يف بيــان  هــو اإلســالم الديــن اخلاتــم، وقــد دلَّ عــى جــواز ذلــك عمــوُم األدلــة مــن القــرآن والسُّ

حقــوق النــاس عامــة:

أواًل: فمن أدلة القرآن الكريم:

1- الترصيح بجواز اإلصالح بني غري املسلمني:

قــال تعــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ، وقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ڤۆ  وقولــه:    ،]48 ]املائــدة   ںںٹ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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.]49 ]املائــدة   ې ې ې ى ى ائ ائٹ 

ت بنا معاين وأحكاُم تلك اآليات. وقد َمرَّ

ة: 2- اإلصالح بني غري املسلمني من مقتضيات الِرِّ والَعدل واخلرييَّ

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعــاىل:ڤڃ  قــال اهلل 

کٹ ]املمتحنــة 8[، أي: ال ينهاكــم اهلل عــن الــرب والصلــة واملكافــأة باملعــروف والقســط للمرشكــني 

يــن واإلخــراج مــن دياركــم،  مــن أقاربكــم وغرهــم؛ حيــث كانــوا بحــال مل َينتصبــوا لقتالكــم يف الدِّ

ــدة)1(،   ــا وال مفس ــذور فيه ــة ال حم ــذه احلال ــم يف ه ــإن صلته ــم؛ ف ــاح أن َتِصُلوه ــم جن ــس عليك فلي

ــم  ــن مل ُيقاتلوك ــن الذي ــم اهلل ع ــدل...، َأي: ال ينهاك ــط والع ــم بالقس ــوا إِليه ڤڈ ڈٹ: وتقض

يــن مــن الكفــار ومل خُيرجوكــم مــن دياركــم َأن حُتســنوا إِليهــم وتكرموهــم ومتنحوهــم ِصَلتكــم  يف الدِّ

وتعدلــوا بينهــم؛ إِنَّ اهلل حُيــب َأهــل الــرب والتَّواصــل واحلــق والعــدل)2(، العادلــني يف مجيــع أمورهــم 

َي  ــدِّ ــاء؛ فع ــى اإلفض ــن  ڤڈٹ معن ــربوا(، وُضمِّ ــٌر لـ)ت ــم)3(،  ڤڈ ڈٹ: تفس وأحكامه

ــني  ــِرِّ ب ــدل عــى جــواز ال ــه، أي: تفضــوا إليهــم بالقســط والعــدل وال َتظلموهــم)4(، وهــذا ي تعديت

ــة)5(. ــواالة منقطع ــت امل ــني، وإن كان ــلمني واملرشك املس

فــإذا مل يكــن املخالفــون يف الديــن أهــل حــرٍب وقتــاٍل، فالعالقــة بينهــم عالقــة تبــادل املصالــح 

ــك  ــاٌد، وذل ــم فس ــل بينه ــم إذا حص ــالح بينه ــا: اإلص ــانية، وأمهه ــالت اإلنس ــة الِص ــع وتقوي واملناف

ــة للمجتمــع كلــه. ــة للمســلمني، ومحاي ــة هلــم ومحاي محاي

)11  تيسري الكريم الرمحن، )ص856(.
)12  الوسيط، لسيد طنطاوي، )1381/10، 1382(.

)	1  صفوة التفاسري، )344/3(.
)	1  روح البيان، )481/9(.

)	1  الوسيط، للواحدي، )285/4(.
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ــم  ــى اإلث ــاون ع ــرب، ال التع ــر وال ــى اخل ــاون ع ــم بالتع ــالح هل ــي اإلص ــون ينبغ ــل واملحارب ب

ــاىل: ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ  ــال تع ــم ق ــدوان؛ ك والع

.]2 ]املائــدة   یٹ  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

وقــال تعــاىل:  ڤٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٹ ]البّينــة 7[؛ فاإلصــالح بــني النــاس مــن 

مقتضيــات اخلريــة.

	- حممد H رمحة للعاملني:

قــال تعــاىل:  ڤک ک گ گ گ ٹ ]األنبيــاء 107[؛ فيخــرب تعــاىل أن اهلل َجَعــل حممــًدا 

H رمحــة للعاملــني، أي: أرســله رمحــة هلــم كّلهــم)1(.

ــن  ــامل املؤم ــع الع ــا مجي ــي هب ــم: عن ــال بعضه ــة، فق ــذه اآلي ــى ه ــل يف معن ــل التأوي ــف أه واختل

ــر. ــل الكف ــمن دون أه ــل اإلي ــا أه ــد هب ــل أري ــرون: ب ــال آخ ــر. وق والكاف

وأوىل القولــني يف ذلــك بالصــواب: القــول األول، وهــو املــروي عــن ابن عبــاس ؛ قــال 

 : "مــن آمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر ُكتــب لــه الرمحــة يف الدنيــا واآلخــرة، ومــن مل يؤمــن بــاهلل 

ــة يف  ــه H كان رمح ــذف")2(؛ فإن ــف والق ــن اخلس ــم م ــاب األَُم ــا أص ــويف مم ــوله ُع ورس

ــل  ــة، وأه ــة وضالل ــاس يف جاهلي ــث والن ــه H ُبع ــن فألن ــا يف الدي ــا، أم ــن ويف الدني الدي

الكتابــني كانــوا يف حــرة مــن أمــر دينهــم، وأمــا يف الدنيــا فألهنــم ختلصــوا بســببه مــن كثــر مــن الــذل 

والقتــال واحلــروب وُنــِروا بربكــة دينــه، ثــم إنــم ينتفــع هبــذه الرمحــة َمــن كانــت مهتــه طلــب احلــق 

فــال يركــن إىل التقليــد وال إىل العنــاد واالســتكبار، وكان التوفيــق قرينًــا لــه)3(.

)11  تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )385/5(.
)12  أخرجــه ابــن جريــر الطــربي مــن طريقــني) 16/ 440 (، والطــرباين يف املعجــم الكبــر) 23/ 12 ( مــن طريــق ثالــث كلهــا عــن 

ســعيد بــن جبــر عنــه.
)	1  التفسري الكبري، للرازي، )80/11(.
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ــة  ــدى والرمح ــم إىل اهل ــذ بأيدهي ــة؛ ليأخ ــاس كاف ــة للن ــوله H رمح ــل رس ــاهلل أرس ف

تتحقــق جلميــع مــن يدعوهــم؛ فاملنهــج الــذي جــاء بــه ُيســعد البرشيــة ويقودهــا إىل الكــمل املرتقــب 

هلــا يف هــذه احليــاة.

ــد  ــالة حمم ــت رس ــة؛ فكان ــاة البرشي ــتقامة احلي ــول اس ــاملًة ألص ــة ش ــالة للبرشي ــاءت الرس فج

H رمحــة لقومــه، ورمحــة للبرشيــة كلهــا؛ يف زمنــه ومــن بعــده، مــن آمــن بــه ومــن مل يؤمــن 

يــن الــذي جــاء بــه طائعــة أو كارهــة، شــعرت بذلك  بــه عــى الســواء، فالبرشيــة كلهــا قــد تأثــرت بالدِّ

أو مل تشــعر.

	- األصل يف اإلصالح أن يكون بني كل الناس:

قــال تعــاىل:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[، و«النجــَوى: هــو اإِلرَساُر؛ فأبــان تعــاىل أنَّــه ال خــَر يف كثــٍر 

ون بــه إالَّ أن يكــون ذلــك أمــًرا بصدقــٍة أو أمــًرا بمعــروٍف أو إصــالٍح بــني النَّــاس -وكلُّ  مِمَّــا يتســارُّ

، وتنكــُر الباطــل«)1(. أعــمِل الــرِبِّ معــروٌف - العــرتاف العقــول هبــا؛ ألنَّ العقــول تعــرتُف باحلــقِّ

قــال القرطبــي: "واألمــر باإلصــالح ماَطــب بــه جيــع النــاس مــن ذكــر وأنثــى")2(، فلفــظ الناس 

ــوز أن  ــا، فيج ــق مجيًع ــاب اهلل للخل ــم خط ــرآن الكري ــط، والق ــلمني فق ــص املس ــم خَي ــام، فل ــا ع هن

ــم  ــادة، ك ــني بالعب ــر املؤمن ــر غ ــوز أن يأم ــم جي ــهم، ك ــمهم وجنس ــم وباس ــون بصفته ــب املؤمن خُياط

يؤمــر املؤمنــون باالســتمرار عليهــا)3(، فتعميــم اللفــظ للنــاس مجيًعــا يفيــد أن اإلصــالح كــم يكــون 

بــني املســلمني يكــون بــني غــر املســلمني. 

)11  أحكام القرآن، للجصاص، )136/5(.
)12  اجلامع ألحكام القرآن، )181/14(.

)	1  مباحث يف علوم القرآن، )ص62(.
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	- اإلصالح بني الناس من املعروف الذي حثَّ اهلل عليه:

ــني   ــالح ب ــرة  263[؛ فاإلص ــاىل:  ڤڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ٹ ]البق ــال تع ق

ــاب  ــال الضحــاك: "نزلــت يف إصــالح ذات البــني")1(، وهــو مــن ب ــاس مــن القــول املعــروف، ق الن

ــُروِف  ــْن امْلَْع ــَرنَّ ِم ِق ــول: »اَل َتْ ــي H يق ــر، والنب ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع األم

ــْيًئا«)2(. َش

وعــى هــذا، فاإلصــالح بــني غــر املســلمني داخــل يف املعــروف؛ حيــث إنــه يســاعد عــى فــك 

املنازعــات الواقعــة بــني غــر املســلمني التــي تــؤدي إىل ظهــور الفــوىض والقالقــل يف املجتمــع، فقيــام 

املســلم بالصلــح بينهــم ُيوفــر مــن املعــروف الوقائــي الــذي يقــي املجتمــع الفســاد والفــوىض.

	- اإلصالح بني غري املسلمني من القول السديد:

ــديد:  ــول الس ــاين الق ــن مع ــزاب 70[، وم ــاىل:  ڤۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ٹ ]األح ــال تع ق

اإلصــالح بــني املتشــاجرين)3(، وهــذا َيُعــمُّ اجلميــع، فاإلصــالح بــني النــاس مــن بــاب العــدل الــذي 

جــاء بــه اإلســالم للنــاس.

	- اإلصالح بني غري املسلمني يدخل يف الشفاعة احلسنة:

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ڤې  تعــاىل:   قــال 

ــاس،  ــني الن ــالح ب ــي اإلص ــنة: ه ــفاعة احلس ــاس : "الش ــال ابن عب ــاء 85[، ق ی یٹ ]النس

ــاس")4(. ــني الن ــة ب ــش بالنميم ــي امل ــيئة: ه ــفاعة الس والش

)11  معامل التنزيل، للبغوي، )326/1(.
)12  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، ح)2626(.

)	1  اجلامع ألحكام القرآن، )253/14(.
)	1  معامل التنزيل، للبغوي، )256/2(.
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	- اإلصالح بني غري املسلمني من التعاون عى اخلري:

عالقــة املســلمني بغرهــم -كــم بيَّنَّــا مــن قبــل- تعــاوٌن عــى اخلــر؛ فــاهلل ســبحانه يقــول:  ڤڄ 

ألن  13[؛  ]احلجــرات  ژٹ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

التعــارف مــن أهدافــه التعــاون عــى اخلــر.

فاإلصالح بني الناس من باب اإلحسان الذي حثَّ عليه اإلسالم.

نَّة: ثانًيا: األدلة من السُّ

1- موقف النبي H ِمن حلف الُفضول:

ــه  ــا إلي ــه ودع ــم ب ــن تكل ــرب، وكان أول َم ــه يف الع ــف وأرشف ــرم حل ــول أك ــف الفض كان حل

الزبر بــن عبد املطلــب، وكان ســببه أن رجــاًل مــن زبيــد قــدم مكــة ببضاعــة؛ فاشــرتاها منــه 

ــا  ــدار ومزوًم ــدي األحــالف )عبد ال ــه الزبي ــه، فاســتعدى علي ــه حقَّ ــل، فحبــس عن ــن وائ العاص ب

ومجًحــا وســهًم وعدي بــن كعــب(، فأبــوا أن يعينــوا عــى العاص بــن وائــل، وَزَبــُروه - أي: انتهــروه 

َّ أْوَف عــى أيب ُقَبْيــس عنــد طلــوع الشــمس - وقريــش يف أنديتهــم حــول  - فلــم رأى الزبيــدي الــرشَّ

ــه: ض يف مظلمت ــرِّ ــات ُيَع ــه ببعــض األبي ــادى بأعــى صوت ــة - فن الكعب

بضاعتــــه ملظلــوم  فهــر  آل  والنــــفر يــا  الــدار  نائــي  مكــة   ببطــن 

عمرتــه يقــض  مل  أشــعث  واحَلَجــِر وحمــرم  احِلْجــِر  وبــني  للرجــال   يــا 

كـرامتـــه متــت  ملــن  احلــرام  الغـــدر إن  الفاجــر  لثــوب  حــرام   وال 

ــرة  ــم وزه ــت هاش ــرتك! فاجتمع ــذا ُم ــا هل ــال: م ــب، وق ــن عبد املطل ــك الزبر ب ــام يف ذل فق

وتيم بــن مــرة يف دار عبد اهلل بــن جدعــان، فصنــع هلــم طعاًمــا وحتالفــوا وتعاقــدوا وتعاهــدوا بــاهلل؛ 
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ــم  ــة، ث ــٌر ُصوَف ــلَّ َبْح ــا َب ــه م ــه حق ــؤدي إلي ــى ي ــوم عــى الظــامل، حت ــًدا واحــدًة مــع املظل ــن ي ليكون

ــه)1(. ــا إلي ــدي؛ فدفعوه ــلعة الزبي ــه س ــوا من ــل، فانتزع ــن وائ ــوا إىل العاص ب مش

وقــال رســول اهلل H: »لقــد شــهدُت يف دار عبد اهلل بــن جدعــان ِحْلًفــا مــا أحــب أن 

ــر النََّعــم، ولــو ُدِعــَي بــه يف اإلســالم ألَجْبــُت«)2(. يل بــه مُحْ

وال شــك أن العــدل قيمــة مطلقــة وليســت نســبية، وأن الرســول H يظهــر اعتــزازه 

باملشــاركة يف تعزيــز مبــدأ العــدل قبــل بعثتــه بعقديــن، فالقيــم اإلجيابيــة تســتحق اإلشــادة هبــا حتــى 

لــو صــدرت مــن أهــل اجلاهليــة)3(.

2- عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل H: »الصلــُح جائــٌز بني املســلمني 

م حــالاًل«)4(. إال صلًحــا َأَحــلَّ حراًمــا أو َحرَّ

ــا  ــَر منه ــى أكث ــَم ع ــن دراه ــٍة م ــم؛ كُمَصاحل ــاُر مثُله ــم، وإالَّ فالكف ــلمني النقياده ــصَّ املس وَخ

ــٍر)5(. ــو مخ ــى نح ــح ع ــا، وكأن ُيصال ــرُم للرب فيح

ــه:  ــُمَراَضاة؛ لقولِ ــِه الـ ــال اإلمــام الصنعــاين: "ففــي احلديــث: أن وضــع الصلــح مــرشوٌط فِي ق

ــه َلْيــس بُحْكــم اَلِزم َيْقــِي بــه وإْن مل َيــْرض بــه اخلصــم، َوهــو جائــز -َأْيًضــا- َبــنْي  »َجائِــٌز«، َأي: َأنَّ

ْكــِر؛ أِلهنُــْم  ــَم خــص امْلُْســِلُمون بِالذِّ ْلــِح بينهــم، َوإِن َغــري امْلُســلمنَي ِمــن اْلُكَفــاِر، فتعتــرُب َأْحــَكام الصُّ

ــنَِّة َواْلكتــاب")6(. ــَكاِم السُّ وَن يِف اخلطــاب امْلنقــادوَن أِلَْح ــرَبُ امْلُْعَت

ــن كثــري ،)259/1(؛  ــن هشــام، )186/1(؛ وســرية اب )11  الســنن الكــرى للبيهقــي، )367/6( ح)12859(؛ والقصــة يف ســرية اب
ــة، )111/1(. ــة الصحيح ــرية النبوي ــاين، )35/1، 36(؛ والس ــرية، لأللب ــح الس وصحي

)12  السنن الكرى، للبيهقي، )367/6( ح)12859(؛ وصححه األلباين يف تعليقه عى فقه السرية، للغزايل، )ص67(.
)	1  السرية النبوية الصحيحة، )112/1(.

ــن            ــاء ع ــا ج ــاب م ــكام، ب ــاب األح ــذي، كت ــح، )5/ 445( ح)3594(؛ والرتم ــاب الصل ــة، ب ــاب األقضي ــنن أيب داود، كت )	1  س
ــاب الصلــح، )3/  ــاب األحــكام، ب ــن ماجــه، كت ــاس، )3/ 27( ح)1352(؛ واب ــني الن رســول اهلل H يف اإلصــالح ب
ــر: اإلرواء، )142/5- 144(. ــه، )261/2( ح)1919(، وانظ ــن ماج ــنن اب ــح س ــاين يف صحي ــه األلب 440( ح)2353(؛ وصحح

)	1  فيض القدير، )240/4(.
)	1  سبل السالم، )64/3(.
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كــر؛ النقيادهــم إىل األحــكام غالًبــا«)1(؛ قــال  »والكفــار كاملســلمني يف ذلــك، وإنــم خصهــم بالذِّ

الشــافعي  : »فــم جــاز يف البيــع جــاز يف الصلــح، ومــا بطــل فيــه بطــل يف الصلــح«)2(.

3- قــال رســول اهلل H: »أال أخركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــالة 

والصدقــة؟. قالــوا: بــى، قــال: صــالح ذات البــني؛ فــإن فســاد ذات البــني هــي احلالقــة«)3(.

اب الــذي ُيصلــح بــني النــاس يقــول - أو ُينمــي-  وقــال رســول اهلل H: »ليــس الكـــذَّ

ــول  ــا يق ــص يف يشء مم ــمع ُيرخ ــَهاٍب: ومل أس ــاَل اْبُن ِش ــلم وأيب داود: "َق ــادة ملس ــرًيا«)4(، ويف زي خ

النــاس كــذٌب إال يف ثــالث، احلــرب، واإلصــالح بــني النــاس، وحديــث الرجــل امرأتــه، وحديــث 

املــرأة زوجهــا")5(.

يقــال يف هــذه األحاديــث مثــل مــا ذكرنــا يف النقطــة الســابقة، ونزيــد أن لفــظ النــاس عــام يدخــل 

فيــه املســلمون وغــر املســلمني، واهلل تعــاىل أعلــم.

ــة دافــع للقــول بجــواز الصلــح بــني غــر املســلمني وحــل املشــاكل  فــكلُّ مــا ســبق مــن األدل

املتأزمــة بينهــم، فعــى املســلم أن يكــون جماهــًدا حريًصــا عــى جمتمعــه مــن ُفُشــو االنحــالل والظلــم 

والبغــي، حتــى ولــو كان هــذا الظلــم والبغــي بــني غــر املســلمني بعضهــم مــع بعــض.

ــالح  ــن اإلص ــابًقا يف ميادي ــه، مس ــع جمتمع ــاة بنف ــذه احلي ــارًكا يف ه ــون مش ــلم أن يك ــى املس وع

ــُمَوا  ــه لَيْس ت ــتوى ُأمَّ ــع مس ــقاق، وَيرف ــار الش ــاء ن ــى إطف ــاعد ع ــا ُيس ــارًعا إىل م ــر، مس ــل املثم والعم

)1(  مغني املحتاج، )177/2(.
)2(  خمترص املزين، )115/1(.

)3(  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، كتــاب األدب، بــاب يف إصــالح ذات البــني، )280/7( ح)4919(؛ والرتمــذي يف اجلامــع، كتــاب 
صفــة القيامــة، بــاب 56، )279/4( ح)2509(، وقــال الرتمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وصححــه األلبــاين يف صحيــح 

الرتغيــب والرتهيــب، )3/ 23( ح)2695(.
)4(  أخرجــه البخــاري يف الصحيــح، كتــاب الصلــح، بــاب ليــس الكــذاب الذي ُيصلــح بــني النــاس، )958/2(، ح)2546(؛ ومســلم 

يف كتــاب الــرب والصلــة، بــاب حتريــم الكــذب وبيــان املبــاح منــه، )8/ 28( ح )2605(.
)5(  أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة، باب حتريم الكذب وبيان املباح منه )8/ 28(  ح)2605(. 
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بــني الــورى بُحســن الثنــاء، وَيســعد يف آخرتــه عنــد اهلل؛ قــال تعــاىل:  ڤھ ھ ھ ے ے ۓ ٹ          

]التوبــة 120[، فاإلصــالح بــني النــاس رضب مــن رضوب اإلصــالح العــام الــذي حــثَّ عليه اإلســالم.

 املطلب الثالث: كل الكفار جيوز اإلصالح بينهم

ــذه  ــدل ه ــان، وال تتب ــدل واإلحس ــر والع ــاملة وال ــم: املس ــلمني بغره ــة املس ــل يف عالق األص

العالقــة إال إذا عمــل غــر املســلمني - مــن جانبهــم - عــى تقويــض هــذه العالقــة ومتزيقهــا بعداوهتــم 

ــا إســالميًّا، فضــاًل عــن  ــا وواجًب للمســلمني، وإعالهنــم احلــرب عليهــم، فتكــون املقاطعــة أمــًرا دينيًّ

ــة،  ــذه احلقيق ــه إىل ه ــار أتباع ــه أنظ ــرآن ُيَوجِّ ــل، والق ــة باملث ــي معامل ــادل، فه ــيايس ع ــل س ــا عم أهن

وحيكــم فيهــا احلكــم الفصــل، فيقــول:  ڤۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ٹ ]آل عمــران 28[، وقــال:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ 

ــران 118[. ڱ ں ٹ ]آل عم

وطبيعــة اإليــمن تأبــى عــى املؤمــن أن يــوايل عــدوه الــذي يرتبــص بــه الدوائــر ولــو كان أقــرَب 

ــاىل:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ــال تع ــه؛ ق ــاس إلي الن

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ]املجادلــة 22[ )1(.

ــاىل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــول اهلل تع ــول يف ق ــص الق ــن أن نلخ ــا يمك ــن هن وم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ــة 8-9[، أي: ال ينهاكــم اهلل عــن الــرب والصلــة،  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ٹ ]املمتحن

ــوا  ــوا بحــال مل ينتصب واملكافــأة باملعــروف، والقســط للمرشكــني مــن أقاربكــم وغرهــم؛ حيــث كان

)11  فقه السنة، )106/3- 109( متًرا.
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لقتالكــم يف الديــن واإلخــراج مــن دياركــم، فليــس عليكــم جنــاح أن َتِصُلوهــم؛ فــإن صلتهــم يف هــذه 

احلالــة ال حمــذور فيهــا وال مفســدة.

 ڤک ک گ گ گ گ ڳ ڳٹ أي: ألجــل دينكــم، عــداوة لدين اهلل وملــن قام به،  ڤڳ 

ڳ ڱ ڱٹ أي: عاونــوا غرهــم  ڤڱ ڱٹ هناكــم اهلل  ڤں ںٹ باملــودة والنــرة، بالقــول 

ــا بِركــم وإحســانكم -الــذي ليــس بَتــَولٍّ للمرشكــني- فلــم ينهكــم اهلل عنــه، بــل ذلــك  والفعــل، وأمَّ

داخــل يف عمــوم األمــر باإلحســان إىل األقــارب وغرهــم مــن اآلدميــني، وغرهــم.  ڤڻ ڻ ڻ ۀ 

ــا صــار ذلــك كفــًرا مرًجــا عــن  ًيــا تامًّ ۀ ٹ ، وذلــك الظلــم يكــون بحســب التــويل، فــإن كان َتَولِّ

دائــرة اإلســالم، وحتــت ذلــك مــن املراتــب مــا هــو غليظ، ومــا هــو دون ذلــك)1(.

ــول  ــع أص ــق م ــي تتف ــد الت ــن القواع ــو م ــلمني ه ــر املس ــة غ ــرآين يف معامل ــم الق ــك احلك وذل

ــلم  اإلســالم ووجهتــه ونظرتــه إىل احليــاة اإلنســانية، وُيَمثِّــل نظرتــه للوجــود، وهــي جتعــل حالــة السِّ

ه، أو خــوف  هــا إال وقــوع االعتــداء ورضورة َردِّ بينــه وبــني النــاس مجيًعــا هــي احلالــة الثابتــة، ال ُيَغرِّ

ــة بعــد املعاهــدة، وهــي هتديــد باالعتــداء؛ أو الوقــوف بالقــوة يف وجــه الدعــوة للحــق، وهــو  اخليان

ــلم واملــودة والــرب والعــدل للنــاس أمجعــني، ولكــن ُينَْتبــه  مــن االعتــداء، وفيــم عــدا هــذا فهــي السِّ

ــاىل:  ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  ــول اهلل تع ــا إىل ق هن

.]2 ]املائــدة   ٹ  ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

فقولــه تعــاىل:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــُض  ــم بغ ــدة 8[، أي: ال حيملنك ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]املائ

أقــوام عــى تــرك العــدل، فــإن العــدل واجــب عــى كل أحــد، يف كل أحــد يف كل حــال)2(، فأمــر تعــاىل 

بالتعــاون عــى الــرب والتقــوى والعــدل حتــى ولــو أســاء أحــٌد إلينــا.

)11  تيسري الكريم الرمحن، )ص857(.
)12  تفسري القرآن العظيم، )12/2(.



38

 املبحث الثالث
أمهية اإلصالح بني غري املسلمني واحلاجة إليه وثمرته

ــا، ويربطــون بينــه  لــكلِّ أمــٍر رشعــيٍّ هــدٌف ُيظهــر اهتــمم الشــارع بــه، ويلتمســه العلــمء أحياًن

ــه يف  ــه، وُنبين ــة إلي ــة األم ــر حاج ــًرا إالَّ وَتظه ــرشع اهلل أم ــا، ومل ي ــة وهداياهت ــات الرشيع ــني كلي وب

ــني: مطلب

  املطلب األول: أمهية اإلصالح بني غري املسلمني واحلاجة إليه

تتلخص أمهية اإلصالح بني غر املسلمني يف النقاط التالية:

ــاىل:  ڤۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــال تع ــم؛ ق ــاس ببعضه ــن الن ــرش ع ــع ال ــاىل يدف 1- أنَّ اهلل تع

ســبحانه:   وقــال   ،]251 ]البقــرة  ٹ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڤٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ]احلــج 40[؛ فبــني اهلل 

تعــاىل أنَّ مــن فضلــه ورمحتــه أنــه يدفــع الــرش عــن النــاس ببعضهــم، وال شــك أن الُفرقة واخلــالف رَشٌّ 

بــني النــاس، فــإذا مل ُتدفــع ببعــض جهــود بعضهــم ظهــر الفســاد يف األرض، وأنَّ التدافــع بــني الظلمــة 

مــن أســباب التــوازن يف األرض؛ ففــي ذلــك رمحــٌة وختفيــٌف عــى العبــاد، ومــن الرمحــة والتخفيــف 

أن يكــون املســلم خــر َمــن ُيصلــح بــني النــاس.

ــاج  ــالم حيت ــاىل؛ فاإلس ــوة إىل اهلل تع ــاط الدع ــبٌب يف نش ــلمني س ــري املس ــني غ ــالح ب 2- أنَّ اإلص

ــمَّ اهلل هــذا األمــر، وإذا حصــل خــالٌف أو خصومــة بــني  إىل عمــٍل، وحيتــاج جلهــد كل مســلم؛ لكــي ُيتِ

مســتهديف الدعــوة مــن غــر املســلمني ترتــب عــى ذلــك تعطيــل الســر يف الدعــوة إىل اهلل، إالَّ أن يصطلــح 

اخلصــوم؛ فاملجتمــع الــذي تســود فيــه البغضــاء والكراهيــة واملقاتلــة لــن تنمــو فيــه الدعــوة؛ فالدعــوة 

اإلســالمية حتتــاج جلــوٍّ هــادٍئ مســاملٍ، ولــذا انتــرش اإلســالم بعــد ُصلــح احلديبيــة انتشــاًرا واســًعا.



اإِلصَلح َبني َغري امُلسِلِمني ِف آِي الِكَتاب امُلُبنِي

39

3- تنميــة حركــة االســتخالف يف األرض يف اإلصــالح؛ فــإنَّ وجــود خصومــة بــني أفــراد املجتمع 

- وغــر املســلمني جــزء مــن املجتمــع - يــؤدي إىل ضعــف حركــة االســتخالف يف األرض، وإعمرها؛ 

فُتــرف طاقــاٌت وأفــكاٌر وأمــواٌل وأوقــاٌت وأمــوٌر كثــرٌة؛ لكــي تعــوض هــذا النقص.

ــٌة رائــدٌة وقائــدٌة لغرهــا مــن األَُمــم يف اخلــر والــرب واملعــروف، وِمــن َثــمَّ فهــي  ــة اإلســالم ُأمَّ فُأمَّ

أجــدر بــأن تكــون ُمصِلحــًة دافِعــًة للــرشور ومطفئــًة للحــروب.

4- ويف اإلصــالح درٌء ملــا حيصــل يف اخلصومــات واملشــادات مــن األرضار العظيمــة؛ مــن ســفك 

ــن  ــا م ــذه كله ــهاهلا، وه ــذاء واستس ــاءة واإلي ــداوات واإلس ــرة الع ــوق، وكث ــاب احلق ــاء، وذه الدم

األمــور التــي هنــى اإلســالم عنهــا وحــث املســلمني عــى أن يزيلوهــا، وحُيلــوا حملهــا العــدل والســالم؛ 

قــال تعــاىل:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]املائــدة 8[.

ــن  ــري، وم ــر واخل ــى ال ــاون ع ــح والتع ــلمني: التناص ــى املس ــلمني ع ــري املس ــوق غ ــن حق 5- م

ــم: ــالح بينه ــك اإلص ذل

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڤڃ  تعــاىل:   قــال 

ــلمني. ــر املس ــني غ ــالح ب ــم اإلص ــك يف حك ــاُن ذل ــبق بي ــة 8[، وس کٹ ]املمتحن

وإذا مل يصلــح املســلمون بــني غــري املســلمني عــى الــر واخلــري والعــدل، فقــد يــأيت مــن يســعى 

بينهــم باإلثــم والعــدوان؛ فيجــب عــى املســلمني املبــادرة إىل ذلــك؛ قــال تعــاىل:  ڤۅ ۉ ۉ 

]املائــدة 2[. ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئٹ 

6- تقديــم املســلمني خدمــاٍت لغريهــم ممَّــا ينفعهــم يف حياهتــم العامــة وتقديرهــم واحرتامهــم- 

دعــوٌة هلــم لإلســالم:

ــٌر ومســاعٌد مــن عوامــل دعوهتــم  ــم اخلدمــات اإلنســانية لغــر املســلمني عامــٌل مؤث ــإّن تقدي ف
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إىل اهلل، كــم حصــل لرســول اهلل H يف قصــة بنــاء الكعبــة؛ فقــد ورد أنــه ملــا َبنَــت قريــش 

ــة، فوصلــوا إىل موضــع احلجــر األســود تشــاجروا فيمــن يضــع احلجــر موضعــه، فقالــت كل  الكعب

 H قبيلــة: نحــن نضعــه! ثــم اتفقــوا عــى أن يضعــه أول داخــل عليهــم؛ فــكان رســول اهلل

فقالــوا: جــاء األمــني. فرضــوا بــه؛ فأمــر بثــوب فوضــع احلجــر يف وســطه، وأمــر كل قبيلــة أن ترفــع 

.)1(H بجانــب مــن جوانــب الثــوب، ثــم أخــذ احلجــر فوضعــه موضعــه

7- اإلصــالح بــني غــري املســلمني يدخــل يف بــاب املســارعة يف اخلــريات؛ قــال تعــاىل:  ڤڑ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ٹ ]املائــدة 48[.

ــك  ــاب، ويف ذل ــل الكت ــني أه ــم ب ــر باحلك ــد األم ــرات بع ــابقة يف اخل ــاىل املس ــر اهلل تع ــد ذك فق

ــرات. ــارعة يف اخل ــن املس ــك م ــارة إىل أن ذل إش

 ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا؛ فــإن اخلــرات الشــاملة لــكل فــرض ومســتحب 

- مــن حقــوق اهلل وحقــوق عبــاده - ال يصــر فاعلهــا ســابًقا لغــره مســتولًيا عــى األمــر، إال بأمريــن:

- املبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حني جييء وقتها وَيعرض عارضها.

- واالجتهاد يف أدائها كاملة عى الوجه املأمور به)2(.

وقــال تعــاىل: ڤڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ٹ 

]البقــرة  148[؛ ملــا أمــر اهلل تعــاىل رســوله خصوًصــا -واملؤمنــني عموًمــا- باســتقبال بيتــه احلــرام؛ أخــرب 

ــات  ــل والِوْجَه ــأن يف الُقَب ــس الش ــم، ولي ــا يف عباداهت ــون إليه ــة يتوجه ــم وجه ــن هل ــل دي أن كل أه

ــة، ويدخلهــا النســخ والنقــل مــن جهــة  ــع التــي ختتلــف باختــالف األزمن ــة؛ فإهنــا مــن الرشائ املعيَّن

)11  انظــر: ســرية ابــن هشــام، )209/1- 214(؛ مســند أمحــد، )425/3(؛ املســتدرك، )628/1( ح)1683(، وانظــر: الســرية النبويــة 
.)116  -115/1( الصحيحة، 

)12  تيسري الكريم الرمحن، )234(.
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إىل أخــرى، ولكــن الشــأن كل الشــأن يف امتثــال طاعــة اهلل عــى اإلطــالق، والتقــرب إليــه، وطلــب 

الزلفــى عنــده)1(.

فالنكتــة يف التعبــر بــه إشــارة إىل أن ميــدان اخلــرات هــم الســابقون فيــه، ال غــر)2(، بــادروا إىل 

االنقيــاد إىل الطاعــات واتبــاع احلــق واخلضــوع ملــن جــاء بــه أينــم ظهــر؛ انتهــاًزا للفرصــة، وحَيــازة 

لفضــل الســبق والتقــدم)3(؛ ألن بذلــك االســتباق يكــون ظهــور أثــر التوفيــق أوضــح وأجــى)4(.

وليحــرص كل منكــم عــى ســبق غــره إليــه؛ باتبــاع اإلمــام املرشــد - الشــارع احلكيــم - ال باتباع 

اهلــوى، وهــذا األمــر عــام موجــه إىل ُأمة الدعــوة، ال خــاص باملؤمنــني املســتجيبني هلل والرســول)5(.

ــس  ــور، والرئي ــر واملأم ــوم - واألم ــم واملحك ــد أنَّ احلاك ــاىل: ڤڦ ڦٹ يفي ــه تع وقول

واملــرؤوس، واحلــر والعبــد، والرجــل واملــرأة، والغنــى والفقــر، والصغــر والكبــر يف اإلســالم- يف 

موقــف ســواء؛ مــن حيــث جريــان القانــون الدينــي يف حقهــم، ومــن حيــث انتفــاء فواصــل الطبقــات 

بينهــم يف الشــؤون االجتمعيــة، عــى مــا تــدل عليــه الســرة النبويــة عــى ســائرها الســالم والتحيــة)6(.

 ڤے ۓ ۓٹ: اســتئناف يف معنــى التعليــل الســتباق اخلــرات؛  ڤڭٹ: فيخربكــم بــم 

طكــم يف العمــل)7(. كــم وُمْبطِِلُكــم، وعاملكــم وُمفرِّ قِّ ال تشــكون معــه؛ مــن اجلــزاء الفاصــل بــني حُمِ

واهلل تعاىل أعلم وأحكم وأعدل

)11  تيسري اللطيف املنَّان، )ص72(.
)12  حاشية الشهاب عى البيضاوي، )255/2(.

)	1  البحر املديد، )47/2(.
)	1  التحرير والتنوير، )224/6(.

)	1  تفسري املنار، )19/2(.
)	1  امليزان، )92/4- 123(؛ جامع لطائف التفسري، )291/19(.

)	1  الكشاف، )640/1(.
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 املطلب الثاين: ثمرات اإلصالح بني غري املسلمني

ــر  ــني غ ــالح ب ــك اإلص ــه، وكذل ــٍل فضل ــكلِّ فض ــره، ول ــٍد أج ــكل جه ــمره، ول ــل ث ــكل عم ل

املســلمني، فكــم فيــه الفضــل ففيــه األجــر وفيــه الثمــرة الطيبــة يف الدنيــا واآلخــرة، ويمكــن أن نجمــل 

تلــك الثــمر يف النقــاط التاليــة:

:E 1-حصول األجر العظيم من اهلل

قــال تعــاىل:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[؛ فأخــرب -  جــل ثنــاؤه -  بــم وعــد بــه َمــن قــام باإلصــالح 

بــني النــاس بقولــه:  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ أي: ومــن يأمــر بصدقــة أو معــروف مــن األمــر، أو يصلــح 

ــه ذلــك؛  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ يقــول:  ــي: طلــب رضــا اهلل بفعل ــاس  ڤٹ ٹ ٹٹ يعن ــني الن ب

فســوف نعطيــه جــزاًء ملــا فعــل مــن ذلــك أجــًرا عظيــًم، وال حــدَّ ملبلــغ مــا ســمى اهلل عظيــًم يعلمــه 

ســواه)1(.

ــالَمى من  ــال: »كلُّ ُس ــي H ق ــد ورد أن النب ــة؛ فق ــاس صدق ــني الن ــالح ب 2- اإلص
ــه الشــمس: تعــدل بــني اثنــني صدقــة...«)2(. ــٌة كلَّ يــوم َتطلــع في النــاس عليه صدق

ــاىل:  ڤک ک گ گ  ــال تع ــم؛ ق ــح بينه ــني واملصل ــاىل باملصلح ــة اهلل تع ــق رمح 	- تق
گ ٹ ]األنبيــاء 107[، فالنبــي H رمحــة للعاملــني وأمتــه مــن بعــده جيــب عليهــا أن تقــوم 

بواجــب الرمحــة للعاملــني كذلــك، ومــن ذلــك اإلصــالح بــني كل النــاس، ويدخــل فيهــم اإلصــالح 

بــني غــر املســلمني، فــإذا فعلــوا ذلــك حتققــت الرمحــة لــه ولقومهــم.

)11  جامع البيان، )482/7(.
)12  صحيــح البخــاري، كتــاب الصلــح، بــاب فضــل الصلــح بــني النــاس والعــدل بينهــم، )3/ 1090( ح)2827(؛ صحيــح مســلم، 

كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن املعــروف، )83/3( ح)1009(.



اإِلصَلح َبني َغري امُلسِلِمني ِف آِي الِكَتاب امُلُبنِي

43

ــاىل:   ــال تع ــة؛ ق ــد الرشيع ــق مقاص ــه، وتقي ــدب إلي ــا ُين ــاىل وم ــريض اهلل تع ــا ي ــق م 	- تقي
ــق  ــه، وتتحق ــر ب ــه، ويأم ــث علي ــح، وحي ــد الصل ــبحانه - يري ــاهلل – س ــاء 128[، ف ڤٺ ٿٹ ]النس

ــه: ــرٌي؛ ألن ــح خ ــا، فالصل ــاس مجيًع ــم والن ــح بينه ــح واملصل ــة للمصل اخلري

حُيل املودة حمل القطيعة، واملحبة حمل الكراهية.  -

َر اجلميل. َيغرس يف نفوس املتخاصمني واملتنازعان فضيلَة العفو وَتَذكُّ  -

ها التسامح والرضا والصرب. ُيثمر حياة ُمطمئنة طيبة حيفُّ  -

ُيوفــر الطاقــات العقليــة والذهنيــة، التــي هتــدر طاقاهتــم وطاقــات املصلحــني بينهــم؛ ســواء   -

ــي. ــب النف ــر والتع ــة أو يف التفك ــة أو وقتي ــات ذهني ــذه الطاق ــت ه كان

ــال حيصــل اضطــراب يف املجتمــع  ــني غــري املســلمني مصلحــة للمســلمني؛ لكي 	- اإلصــالح ب
ــلٍّ  ــر َح ــن غ ــت م ــاس إذا ترك ــني الن ــة ب ــكالت العام ــال يف املش ــك احل ــالمية، وكذل ــدان اإلس والبل

ــم ال  ــن؛ ألهن ــون باألم ــع حيلم ــراد املجتم ــش أف ــة، فيعي ــب والرسق ــل والنه ــتجد القت ــالح، فس وإص

ــر  ــني غ ــالح ب ــا؛ فاإلص ــن ُيزيله ــد َم ــع ال جت ــراد املجتم ــني أف ــكالت ب ــود مش ــبب وج ــه بس جيدون

ــة. ــرتاٍز ووقاي ــيلة اح ــلمني وس املس

ــش  ــى الفواح ــال تتفش ــلمني؛ لكي ــة للمس ــلمني مصلح ــري املس ــني غ ــني الزوج ــالح ب 	- اإلص
ــيقع  ــع، وس ــة يف املجتم ــو الفاحش ــن أن تفش ــد م ــلمة ال ب ــر املس ــت األرس غ ــإذا تفرق ــع، ف يف املجتم

الــرر عــى املجتمــع الــذي حييــط بــه؛ فتكثــر الفواحــش وخصوًصــا مــع عــدم وجــود رادع دينــي 

ــؤدب. ــر راٍع وال م ــن غ ــأ األوالد م ــك ينش ــذا، وكذل ــن ه ــم ع حيجزه

	- اإلصــالح بــني غــري املســلمني وســيلة دعويــة كبــرة لتآلــف القلــوب، وللتعريــف باإلســالم 
ــم  ــم، وجيعله ــالح- بينه ــا اإلص ــاعد - ومنه ــات يس ــم اخلدم ــة؛ فتقدي ــة واألخروي ــه الدنيوي ومنافع

ة  قريبــني مــن أهــل الصــالح الذيــن هــم املصلحــون بينهــم، وجيعلهــم يــرون النــمذج الفريــدة واخلــرِّ
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والطيبــة يف املجتمــع مــن أهــل اإلســالم؛ فيتأثــرون هبــم وبمعامالهتــم.

وذلــك يعطــي فرصــة ألهــل اإلســالم والدعــوة واإلصــالح أن يؤثــروا فيهــم بالكلمــة الطيبــة 

ــذا  ــر ه ــرون يف أم ــم يفك ــي جتعله ــاؤالت؛ الت ــات والتس ــارات والتنبيه ــنة واإلش ــاعدة احلس واملس

ــن. الدي

ــلمة  ــخصية املس ــر الش ــي ُتظه ــة الت ــمذج العملي ــن الن ــاس م ــني الن ــالح ب ــار؛ فاإلص وباختص

. ــرِّ ــم اخل ــح احلكي ــة املصل ــورة الداعي ــة يف ص الصحيح

	- اإلصــالح بــني غــري املســلمني يرتقــي بمســتوى املجتمــع احلضــاري، وجيعلــه جمتمًعــا منتًجــا 
صاحــب رســالة وهــدف، فعندمــا يعمــل املســلمون عــى اإلصــالح بــني غــر املســلمني يوفــرون عــى 

ــهم،  ــم وبأنفس ــاء بمجتمعه ــم يتفرغــون لالرتق ــذي جيعله ــي ال ــدوء االجتمع ــن اهل ا م ــوًّ ــهم ج أنفس

وينتجــون وحيققــون مبــدأ االســتخالف يف األرض؛ بالعمــل والتعــاون عــى املصلحــة العامــة 

ــع. للمجتم

ــه  ــأ عن ــرج - ينش ــلمني كاملتف ــوف املس ــلمني - ووق ــر املس ــني غ ــات ب ــول اخلالف ــع حص ــا م أم

ــالف. ــَدِث واخل ــاه احلَ ــلبيتهم جت ــع بس ــى املجتم ــلمني وع ــى املس ــر ورضٌر ع ــوس أكث ــاٌد يف النف فس
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 املبحث الرابع
أحوال اإلصالح بني غري املسلمني

ــر  ــني التخي ــٌر ب ــو دائ ــابًقا، فه ــرَّ س ــم م ــٌة ك ــواٌل متلف ــه أح ــلمني ل ــر املس ــني غ ــالح ب إنَّ اإلص

واإلجيــاب، وقــد يكــون فيــم يوافــق الرشيعــة، وقــد يكــون فيــم خيالفهــا، ومــا هــي األحــكام التــي 

ــم التــي جــاء هبــا اإلســالم يف اإلصــالح بــني غــر املســلمني،  ــد إرادة اإلصــالح، ومــا الِقي تقــام عن

وأخــًرا مــا خالصــة أحــكام اإلصــالح بــني غــر املســلمني؟ ونحــاول يف هــذا املبحــث بيــان ذلــك:

 املطلب األول:الصلح بني غري املسلمني بني التخيري واإلجياب

قــال تعــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ: إن جــاء هــؤالء 

ــة - حمتكمــني إليــك،  ڤپ پٹ  القــوم اآلخــرون الذيــن مل يأتــوك بعــد - وهــم قــوُم املــرأة البغّي

إن شــئت باحلــقِّ الــذي جعلــه اهلل ُحكــًم لــه فيمــن فعــل فِْعــل املــرأة البغيَّــة منهــم،  ڤٱڀ ڀ ڀڀٹ: 

فــدع احلكــم بينهــم إن شــئت، واخليــار إليــك يف ذلــك)1(، واآليــة نــصٌّ يف التخيــر)2(.

بيان ذلك التخيري يف النقاط التالية:

ــاب إذا حّكموهــم؛ ألنَّ  ــني أهــل الكت ام املســلمني يف احلكــم ب ــكَّ ــر ُح ــة تقتــي ختي أواًل: واآلي

ــه للرســول)3(. ام مســاٍو إباحت إباحــة ذلــك التخيــر لغــر الرســول مــن احلــكَّ

قــال ابُن َحَجــر: "قــال املالكيــة: احلاكــم مــر إذا حتاكــم إليــه أهــل الذمــة بــني أن حيكــم فيهــم 

ــة أن  ــذه الواقع ــار H يف ه ــة؛ فاخت ــر اآلي ــى ظاه ــم ع ــرض عنه ــني أن ُيع ــم اهلل وب بحك

حيكــم بينهــم")4(.

)11  جامع البيان، )325/10(.
)12  اجلامع ألحكام القرآن، )179/6(.

)	1  التحرير والتنوير، )202/6( متًرا.
)	1  فتح الباري، )177/12(.
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قــال قتــادة: "إن جــاءوك فاحكــم بينهــم بــم أنــزل اهلل، أو أعــرض عنهــم؛ فجعــل اهلل لــه يف ذلــك 

ُرْخصــة؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم")1(.

ــر  ــت م ــم؛ فأن ــم بينه ــاءوك للحك ــإن ج ــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ أي: ف ــال تع ق

بــني أن حتكــم أو ُتعــرض، والظاهــر: بقــاء هــذا احلكــم مــن التخيــر حلــكام املســلمني. وعــن عطــاء 

والنخعــي والشــعبي وقتــادة واألصــم وأيب مســلم وأيب ثــور: أهنــم إذا ارتفعــوا إىل حــكام املســلمني، 

فــإن شــاءوا حكمــوا وإن شــاءوا أعرضــوا)2(.

وقــد أمجعــوا أن أهــل الكتــاب إذا حتاكمــوا إىل اإلمــام فلــه أن َينظــر بينهــم، وأنــه إذا نظــر بينهــم 

مصيــب عنــد اجلمعــة، وأال ُيعــرض عنهــم؛ فيكــون عنــد بعــض العلــمء تــارًكا فرًضــا، فاعــاًل مــا ال 

حيــل وال َيســعه)3(.

ثانًيــا: قــد دلَّ االســتقراء عــى أنَّ األصــل يف احلكــم بــني غــر املســلمني إذا تنــازع بعضهــم مــع 

ام ِملَّتهــم)4(. بعــض: أن حيكــم بينهــم ُحــكَّ

ام املسلمني يف خصومات غر املسلمني: ثالًثا: واختلف العلمء يف مسألة حكم ُحكَّ

ــم؛ -  ــل الظل ــن قبي ــدث م ــا ح ــإن كان م ــلمني، ف ام املس ــكَّ ــلمني إىل ح ــر املس ــم غ ــإذا حتاك ف

ــه يــب احلكــُم بينهــم، وعــى  كالقتــل والغصــب وكلِّ مــا ينتــرش منــه فســاد، فــال خــالف أنَّ

ــة مصــوص باإلمجــاع. ــر الــذي يف اآلي هــذا، فالتخي

وإن مل يكــن كذلــك؛ كالنــزاع يف الطــالق واملعامــالت، فمــن العلــمء مــن قــال: حكــم هــذا - 

تــي رواهــا البخــاري  التخيــر حُمْكــم غــر منســوخ، وقالــوا: اآليــة نزلــت يف قّصــة الرجــم -الَّ

)11  جامع البيان، )330/10(.
)12  البحر املحيط، )431/4(.

)	1  اجلامع ألحكام القرآن، )186/6(.
)	1  من هنا يبدأ التلخيص من التحرير والتنوير، )202/6- 206(.
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ــًدا  ــة، فقــال مجيعهــم: لنســأل حممَّ ــى بامــرأة هيوديَّ ــا زن ومســلم وغرمهــا- وذلــك أنَّ هيوديًّ

ه اهلل تعــاىل)1(. عــن ذلــك، فتحاكمــوا إليــه؛ فخــرَّ

رابًعــا: واختلــف أصحــاب هــذا القــول؛ فقــال فريــق منهــم: كان اليهــود باملدينــة يومئــٍذ أهــل 

ــة اإلســالم،  ــة؛ فالّتخيــر بــاق مــع أمثاهلــم ممَّــن ليــس داخــاًل حتــت ذمَّ موادعــة ومل يكونــوا أهــل ذمَّ

ــة اإلســالم، فهــؤالء إذا حتاكمــوا إىل املســلمني وجــب احلكــم بينهــم.  بخــالف الَّذيــن دخلــوا يف ذمَّ

ــَدك،  ــا مــن أهــل خيــرب أو َف ــار؛ ألنَّ اليهوديــني كان ــة عيســى بن دين وهــو قــول ابن القاســم يف رواي

ــٍذ مــن دار احلــرب يف موادعــة. ومهــا يومئ

ــة  ــد احلنفيَّ ــا - عن ــم – أيًض ــم بينه ــب احلك ــة؛ فيج مَّ ــل الذِّ ــن أه ــم م ــا إذا كان كلُّه ــا: أمَّ خامًس

ــٍة  ــاىل:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ، ويف رواي ــه تع ــل قول ــة؛ بدلي ــد احلنابل ــة عن ــو رواي ــافعيَّة، وه والشَّ

ــاىل:  ڤپ  ــه تع ــل قول ــراض؛ بدلي ــم أو اإلع ــن: احلك ــني األمري ــرَّ ب ــايض م ــة: الق ــرى للحنابل أخ

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

سادًسا: هل ُيرسل اإلمام َمن يصلح بينهم؟

قــال ابن خويــز منــداد: "وال ُيرســل اإلمــام إليهــم إذا اســتعدى بعُضهــم عــى بعــض، وال حيــر 

اخلصــم جملســه، إال أن يكــون فيــم يتعلــق باملظــامل التــي ينتــرش منهــا الفســاد؛ كالقتــل وهنــب املنــازل 

وأشــباه ذلك")2(.

عــاوى، ويف هــذه  افــع مــن قبــل اخلَْصمــني يف مجيــع الدَّ ــة فقــد اشــرتطوا الرتَّ ــا املالكيَّ ســابًعا: أمَّ

عــوى أو عــدم النَّظــر فيهــا)3(. احلالــة خُيــرَّ القــايض يف النَّظــر يف الدَّ

)11  تقدم ذكر الروايتني يف مبحث سبب نزول اآليات.
)12  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، )185/6(.

)	1  التحرير والتنوير، )202/6- 206( متًرا.
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ــو  ــل: ل ــذا قي ــراض، وهل ــم واإِلع ــني احلك ــه ب ــوا إلي ــول اهلل H إذا حتاكم ــر لرس ختي

ــه إذا كان  ــه احلكــُم، وهــو قــول للشــافعي. واألصــح وجوب ــان إىل القــايض مل جَيــب علي حتاكــم كتابي

ــا التزمنــا الــذب عنهــم ودفــع الظلــم منهــم، واآليــة ليســت يف أهــل  ــا؛ ألنَّ يًّ املرتافعــان أو أحدمهــا ِذمِّ

ــا)1(. الذمــة. وعنــد أيب حنيفــة جيــب مطلًق

قــال القرطبــي: "وال جيــب علينــا احلكــم بــني الكفــار إذا مل يكونــوا أهــل ذمــة، بــل جيــوز احلكــم 

إن أردنــا، وكذلــك أهــل الذمــة إذا ترافعــوا إلينــا؛ فقــد ذهــب بعضهــم إىل أن اآليــة حمكمــة وأن احلاكم 

مر)2(.

واجلمهــور قالــوا: "إن مــا كان مــن بــاب التظــامل والتعــدي، فــإن احلاكــم يتعــرض هبــم ويبحــث 

، وإن  ٌ عنــه، وأمــا النــوازل التــي ال ظلــم فيهــا؛ وإنــم هي دعــاوى: فــإن رضــوا بحكمنــا؛ فاإلمــام ُمـَـرَّ

ض هلــم")3(. مل يرضــوا فــال نتعرَّ

 املطلب الثاين:أحوال اإلصالح فيام يوافق الرشيعة أو خيالفها

لبيان هذا املوضوع نتطرق إىل عدة نقاط:

ــة  يع ــم إالَّ بالرشَّ ــلمني ال حَيك ــر املس ــني غ ــلم ب ــايض املس ــم الق ــوال إذا حك ــع األح أواًل: يف مجي

اإلســالميَّة؛ لقوله تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ )4(.

ثانًيــا: مــن كفالــة احلريــة الدينيــة لغــر املســلمني: أن أبــاح هلــم اإلســالم مــا أباحــه هلــم دينهــم 

مــن الطعــام وغــره؛ فــال ُيقتــل هلــم خنزيــر، وال ُتــراق هلــم مخــر، مــا دام ذلــك جائــًزا عندهــم.. وهلــم 

)11  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )79/2(.
)12  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، )187/6(.

)	1  البحر املديد، )68/2(.
)	1  املوسوعة الفقهية، )2509/2(.
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احلريــة يف قضايــا الــزواج، والطــالق، والنفقــة، وهلــم أن يترفــوا كــم يشــاءون فيهــا، دون أن ُتوضــع 

هلــم قيــود أو حــدود)1(.

ــا: التحكيــم ال يكــون إال لغــر احلاكــم«)2(، وذلــك أن اإلمــام ونائبــه كالقــايض يف وجــوب  ثالًث

ى  ــمَّ ــذا ُيس ــرتايض، وه ــاب ال ــن ب ــو م ــالح فه ــم واإلص ــا التحكي ــي، وأم ــم الرشع ــذ بحكمه األخ

ــدون حاجــة  ــه يلــزم اخلصمــني ب ــكاد يتفــق الفقهــاء عــى أن حكــم املحتكــم إلي ــة احلكــم؛ في إلزامي

إىل رضــاء جديــد، مثلــه يف ذلــك مثــل حكــم القــايض)3(، واختيــار املــزين: أنــه ال يلــزم حكمــه مــا مل 

ــا بعــد احلكــم؛ لضعفــه)4(. يرتاضي

وإلزاميــة احلكــم تقتــر عــى اخلصمــني، فــال تتعدامهــا إىل غرمهــا؛ ألن مصــدر احلكــم اتفاقهــم 

عــى التحكيــم، وهــو اتفــاق ال يمتــد أثــره إىل الغــر)5(.

ــا..؛ مــا مل  ــا رشٌع لن ــن قبلن : رشع َم ــا "عــى أنَّ ــن َزَني ــني اللذي ــا: واســتدل بحديــث اليهودي رابًع

َيثبــت نســخه برشيعــة نبيِّنــا أو نبيِّهــم أو رشيعتهــم، وعــى هــذا فُيحمــل مــا وقــع يف هــذه القصــة عــى 

أن النبــي H َعِلــَم أن هــذا احلكــم مل ُينَْســخ مــن التــوراة أصــاًل")6(.

ــا وغــره، فليــس َيلزمهــم أن  ــه دينهــم مــن الطــالق والزن خامًســا: وأمــا احلكــم فيــم خيتــص ب

يتدينــوا بديننــا، ويف احلكــم بينهــم بذلــك إرضار بحكامهــم وتغيــر ملتهــم، وليــس كذلــك الديــون 

ــا مــن املظــامل وقطــع الفســاد. واملعامــالت؛ ألن فيهــا وجًه

)11  فقه السنة، )105/2( متًرا.
)12  فتح الباري، )177/12(.

)	1  البحر الرائق، )26/7، 27(؛ وتبرصة احلكام، )43/1(؛ ومغني املحتاج، )379/4(؛ واملغني، )484/11(.
)	1  كتاب أدب القضاء، البن أيب الدم، )329/1(.

)	1  البحر الرائق، )26/7(؛ ومغني املحتاج، )379/4(؛ وكشاف القناع، )303/6(.
)	1  فتح الباري، )178/12(.
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ــنَُّة أن ُيــَردَّ أهــل الكتــاب يف حقوقهــم ومواريثهــم إىل أهــل دينهــم،  وقــال الزهــري: مضــت السُّ

إال أن يأتــوا راغبــني يف حكــم اهلل؛ فُيحكــم بينهــم بكتــاب اهلل)1(.

سادًسا: وهذا يستلزم سمع أقواهلم، وشهادة بعضهم عى بعض؛ ويف املسألة أقواٌل:

القــول األول: قبــول شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ فمــن خــالل حديــث الزانيــني اليهوديــني ظهر 

جــواز قبــول شــهادة أهــل الذمــة بعضهــم عــى بعــض؛ لقولــه: »فرجهــام بشــهادة الشــهود«، وبقولــه 

ــهادة  ــح يف أن الش ــو رصي ــة«، وه ــل يف املكحل ــا؛ كاملي ــره يف فرجه ــم رأوا َذَك ــث: »أهن ــس احلدي يف نف

باملشــاهدة ال باالعــرتاف.

القــول الثــاين: ال تقبــل شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ قــال القرطبــي: »اجلمهــور عــى أن الكافــر 

ال ُتقبــل شــهادته عــى مســلم وال عــى كافــر؛ ال يف َحــدٍّ وال يف غــره، وال فــرق بــني الســفر واحلــر 

يف ذلــك«.

ــلٌم،  ــد مس ــاء؛ إذا مل يوج ــض الفقه ــني وبع ــن التابع ــٌة م ــهادهَتم مجاع ــَل ش ــث: َقبِ ــول الثال الق

ــداء)2(. ــن ب ــة عديِّ ب ــتناًدا إىل قص ــلٌم؛ اس ــد مس ــَفر إذا مل يوج ــَة السَّ ــد حال ــتثنى أمح واس

ــك  ــربوا بذل ــهود أخ ــون الش ــل أن يك ــلمني، وحيتم ــوا مس ــم كان ــت أهن ــر:" مل َيثب ــال ابن حج ق

ــا  ــتنًدا مل ــم إال مس ــم فيه ــم ومل حيك ــي H كالمه ــمع النب ــم، فس ــود هل ــة اليه ــؤال بقي لس

أطلعــه اهلل تعــاىل، فحكــم يف ذلــك بالوحــي، وألزمهــم احلجــة بينهــم؛ كــم قــال تعــاىل:  ڤڻ ڻ 

ۀ ۀٹ ]يوســف 26[، وأن شــهودهم شــهدوا عليهــم عنــد أحبارهــم بــم ذكــر، فلــم رفعــوا األمــر إىل 

النبــي H اســتعلم القصــة عــى وجههــا، فذكــر كلُّ َمــن حــره مــن الــرواة مــا حفظــه يف 

ذلــك، ومل يكــن مســتند حكــم النبــي H إال مــا أطلعــه اهلل عليــه" )3(.

)11  اجلامع ألحكام القرآن، )187/6(.
)12  أخرجه البخاري، كتاب التفسر، باب قول اهلل تعاىل: ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ )4/ 1022( ح)2628(.

)	1  فتح الباري، )178/12( متًرا.
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 املطلب الثالث: إقامة األحكام عند إرادة اإلصالح

وملخص هذا األمر يف عدة نقاط:

أواًل: إِْن َحَكــَم بــني غــر املســلمني أحــٌد مــن املســلمني َحَكــم بُحكــم اإلســالم، وإجبارهــم عــى 

ــع  ــٌب قط ــد، وواج ــتحقوا العه ــاد اس ــى الفس ــس ع ــاد؛ فلي ــه الفس ــرش من ــم ينت ــلمني في ــم املس حك

الفســاد عنهــم؛ منهــم ومــن غرهــم؛ ألن يف ذلــك حفــظ أمواهلــم ودمائهــم حتقيًقــا للعهــد، وإن كان 

ــوا  ــارع أن يبيع ــم الش ــه؛ فمنعه ــوا من ــلمني ُمنع ــني املس ــاد ب ــه الفس ــرش من ــا ينت ــتباحة م ــم اس يف دينه

اخلمــر جهــاًرا، وأن ُيظهــروا الزنــا، وغــر ذلــك مــن القــاذورات؛ لئــال يفســد هبــم ســفهاء املســلمني.

روي عــن اإلمــام مالــك يف تــرك إقامــة احلــد عــى أهــل الكتــاب يف الزنا، وهــو مذهــب أيب حنيفة 

وحممد بــن احلســن وغرمهــا.

ــافعي  ــام الش ــال اإلم ــان". وق ــدان، وال ُيرمج ــال: "جُيل ــة ق ــام أيب حنيف ــن اإلم ــد روي ع وق

َأَتَيــا راضيــني بحكمنــا«. وأبو يوســف وأبو ثــور وغرهــم: »عليهــم احلــد إن 

يــون والطــالق وســائر املعامــالت؛ فــال حيكــم بينهــم إال بعــد الــرتايض، وجيــوز أن ال  فأمــا الدُّ

حيكــم ويردهــم إىل حكامهــم.

ومــن قــال بــأن اآليــة منســوخة قــوٌل آخــر؛ فمنهــم مــن يقــول: عــى اإلمــام إذا علــم مــن أهــل 

ا مــن حــدود اهلل D أن ُيقيمــه وإن مل يتحاكمــوا إليــه، وحيتــج بــأن قــول اهلل تعــاىل:   الكتــاب حــدًّ

ــن: ــل أمري ڤۆ ۈ ۈٹ حيتم

أحدمها: احكم بينهم إذا حتاكموا إليك.

واآلخر: احكم بينهم وإن مل يتحاكموا إليك؛ إذا علمت ذلك منهم.

قالــوا: فوجدنــا يف كتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله H مــا يوجــب إقامــة احلــدِّ عليهــم 
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وإن مل يتحاكمــوا إلينــا؛ فمــن كتــاب اهلل قولــه تعــاىل:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ــنَّة: حديــث الرباء بــن عــازب قــال: »ُمــرَّ عــى  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹ ]النســاء135[، ومــن السُّ

ــوا:  ــزاين عندكــم؟. فقال ــال: َأَهكــذا حــدُّ ال ــَم؛ فق ــد ومُحِّ ــد ُجل رســول اهلل H بيهــوديٍّ ق

نعــم، فدعــا رجــاًل مــن علامئهــم، فقــال: ســألُت بــاهلل: أهكــذا َحــدُّ الــزاين فيكــم؟. فقــال: ال« )1(.

قال النحاس: »فاحتجوا بأن النبيَّ H َحَكم بينهم ومل يتحاكموا إليه يف هذا احلديث.

ــيَّ  ــوا النب ــود أت ــر: أنَّ اليه ــن ابن عم ــع ع ــن ناف ــك ع ــث مال ــي حدي ــل: فف ــال قائ ــإن ق ف

ــا باحلكــم، وقــد  ــا َرِضَي H.. قيــل لــه: ليــس يف حديــث مالــك – أيًضــا - أن اللذيــن َزَنَي

.H ُّرمجهــم النبــي

قــال أبو عمر بــن عبد الــرب: "لــو تدبــر َمــن احتــج بحديــث الــرباء مل حيتــج؛ ألن يف درج 

احلديــث تفســر قولــه D:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅٹ ؛ يقــول:  إن أفتاكــم باجللــد 

ٌ يف حديث  مــوه، وذلــك بــنيِّ والتحميــم فخــذوه، وإن أفتاكــم بالرجــم فاحــذروا؛ دليــل عــى أهنــم َحكَّ

ــره". ــر وغ ابن عم

ــول اهلل H وال  ــم رس ــني َحكَّ ــر أنَّ الزاني ــث ابن عم ــس يف حدي ــل: لي ــال قائ ــإن ق ف

ــا بحكمــه. َرِضَي

قيل له: حدُّ الزاين حقٌّ من حقوق اهلل تعاىل، عى احلاكم إقامُته.

ــم  ومعلــوم: أن اليهــود كان هلــم حاكــم حيكــم بينهــم، ويقيــم حدودهــم عليهــم، وهــو الــذي َحكَّ

ــوَل اهلل H، واهلل أعلم«)2(. رس

)11  أخرجه مسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا، ح)1700(.
)12  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، )187/6(، بترف.
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 املطلب الرابع: قيٌم إسالميٌة يف اإلصالح بني غري املسلمني

القيمة األوىل: قيمة العدل:

قــال تعــاىل:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ]النســاء  58[.

إن احلكــم بالعــدل بــني النــاس ُيطلقــه النــص هكــذا عــداًل شــاماًل  ڤۉ ېٹ مجيًعــا، ال عــداًل 

بــني املســلمني بعضهــم وبعــض فحســب، وال عــداًل مــع أهــل الكتــاب، دون ســائر النــاس.. وإنــم 

هــو حــق لــكل إنســان بوصفــه إنســاًنا، فصفــة اإلنســانية هــي التــي يرتتــب عليهــا حــق العــدل يف 

املنهــج الربــاين، وهــذه الصفــة يلتقــي عليهــا البــرش مجيًعــا؛ مؤمنــني وكفــاًرا، أصدقــاء وأعــداء.

ــال  ــم-؛ ق ــت يف أمره ــى َحَكم ــدل -مت ــاس بالع ــني الن ــم ب ــى احلك ــة ع ــلمة قيِّم ــة املس واألُمَّ

تعــاىل:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ]املائــدة42[، وقــال تعــاىل:  ڤہ ہ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ــاىل:  ڤے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ٹ  ــال تع ــدة8[، وق ې ې ې ٹ ]املائ

ــعراء 183[. ــود 85، والش ــراف 85، وه ــور  األع ــاىل:  ڤژ ژ ڑ ڑٹ ]س ــال تع ــاء112[، وق ]النس

هــذا العــدل الــذي عرفتــه البشـــرية - بأهبــى صــورٍة - يف اإلســالم، وظهــر يف حكــم املســلمني 

ــذق لــه طعــًم قــط، يف مثــل هــذه  للبرشيــة، وقــد افتقدتــه مــن قبــل ومــن بعــد هــذا احلكــم؛ فلــم َت

ــدة عــن األصــل  ــاره صفــة أخــرى زائ ــا، وليــس يف اعتب ــاس مجيًع ــاح للن ــي ُتت الصــورة الكريمــة الت

الــذي يشــرتك فيــه النــاس!

القيمة الثانية: املعاملة احلسنة:

ــوا  ــو كان ــى ول ــاس حت ــكل الن ــن ل ــول احلس ــرة 83[؛ فالق ــاىل:  ڤې ې ىٹ ]البق ــال تع ق

ــا يــيء إليهــم،  ــإذا جــاءوا للحكــم بينهــم؛ ال نشــدد عليهــم وال نخاطبهــم خطاًب غــر مســلمني، ف
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بــل ُأمرنــا بالقــول احلســن لــكل النــاس، ولذلــك هُنــَي املســلمون عــن اســتثارهتم وتســفيههم؛ قــال 

تعــاىل:  ڤھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ــام 108[. ې ې ٹ ]األنع

القيمة الثالثة: ضبط النفس والسامحة واملعاملة بالعدل لوجه اهلل:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ڤہ  تعــاىل:   قــال 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]املائــدة8[: هنــى اهلل الذيــن آمنــوا أن 

وهــم عــن املســجد احلــرام عــى االعتــداء، وهــذه قمــة ضبــط النفــس وقــوة  حيملهــم الُبغــض ملــن َصدُّ

الســمحة التــي َيرفعهــم اهلل إليهــا، ويزكيهــم هبــا بمنهجــه القويــم.

ــى،  ــى ُمرتق ــذه أع ــدل، وه ــن الع ــوا ع ــى أن يميل ــض ع ــك الُبغ ــم ذل ــم اهلل أن حيمله وينهاه

ــل تتجــاوزه إىل إقامــة العــدل  ــداء، ب ــة وراء عــدم االعت ، فهــي مرحل وأصعــب عــى النفــس وأشــقُّ

ــوى هلل. والتق

ــف  ــا التكلي ــداء، فأم ــن االعت ــف ع ــد الك ــي عن ــه ينته ــاين؛ ألن ــن الث ــرس م ــف األول أي فالتكلي

ــني. ــداء الظامل ــع األع ــدل م ــارشة الع ــى مب ــس ع ــل النف ــايب حيم ــراٌء إجي ــه إج ؛ ألن ــقُّ ــاين فأش الث

إن النفــس البرشيــة ال ترتقــي هــذا املرتقــى إال حــني تتعامــل يف هــذا األمر مبــارشة مــع اهلل؛ فتقوم 

هلل متجــردة عــن كل يشء، وتستشــعر تقــواه، وحتــسُّ أن عينــه عى خفايــا الضمــر وذات الصدور.

ــق،  ــذا األف ــة إىل ه ــس البرشي ــع النف ــن أن يرف ــا يمك ــام يف األرض كله ــدٍة أو نظ ــن عقي ــا م وم

ــذا  ــوا هلل يف ه ــه أن يقوم ــني ب ــر املؤمن ــن؛ فأم ــذا الدي ــه ه ــم كفل ــداء، ك ــق لألع ــدل املطل ــل الع ويكف

ــار. ــن كل اعتب ــن ع ــه؛ متجردي ــوا مع ــر، وأن يتعامل األم

ــاس  ــات؛ فكفــل نظامــه للن ــع والديان ــٌم للرشائ ــيٌّ إنســاينٌّ خات ــٌن عامل وهبــذا صــار اإلســالم دي

ــه؛ يتعاملــون فيهــا  ــا أن يتمتعــوا يف ظلــه بالعــدل، وأن يكــون هــذا العــدل فريضــًة عــى ُمعتنقي مجيًع

ــر ُبغًضــا وشــنآًنا. مــع رهبــم، مهــم القــوا مــن النــاس مــن ظلــٍم أثَّ
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 املطلب اخلامس:خالصة أحكام اإلصالح بني غري املسلمني

ــة أمجعــت عــى أنَّ  ــذي ُيســتخلص يف مســألة احلكــم بــني غــر املســلمني دون حتكيــم: أنَّ األُمَّ والَّ

ــة قضــت بإبقائهــم عــى مــا تقتضيــه  ــة داخلــون حتــت ســلطان اإلســالم، وأنَّ عهــود الذمَّ أهــل الذمَّ

ِمَلُلهــم يف الشــؤون اجلاريــة بــني بعضهــم مــع بعــض؛ بــم حــددْت هلــم رشائعهــم، ولذلــك فاألمــور 

تــي يأتوهنــا تنقســم إىل أربعــة أقســام: الَّ

ــيِّ مــن عبادتــه؛ كصالتــه وذبحــه وغرهــا ممَّــا هــو مــن  ل: مــا هــو خــاصٌّ بــذات الذمِّ القســم األوَّ

ضــون هلــم بتعطيلــه إالَّ  احلــالل واحلــرام، وهــذا ال اختــالف بــني العلــمء يف أنَّ أئمــة املســلمني ال يتعرَّ

؛ كقتــل النَّفــس. إذا كان فيــه فســاد عــامٌّ

القســم الثَّــاين: مــا جيــري بينهــم مــن املعامــالت الراجعــة إىل احلــالل واحلــرام يف اإلســالم؛ كأنواع 

ــذه –  ــالم، وه ــا اإلس ُمه ــتحلُّوهنا وحيرِّ ــي يس ت ــمل الَّ ــر واألع ــالق ورشب اخلم ــة والط ــن األنكح م

ــدُّ  ون عليهــا؛ قــال مالــك: "ال يقــام َحــدُّ الزنــا عــى الذميَّــنْي؛ فــإن زنــا مســلٌم بكتابيــٍة حُيَ أيًضــا - يقــرُّ

ــدُّ الكتابيــة، وال ُيرســل اإلمــام إليهــم رســواًل، وال حُيــِر اخلصــَم جملســه". املســلُم، وال حُتَ

ــوس  ــى النف ــداء ع ــة واالعت ــد؛ كالرسق ــن املفاس ــم م ــم إىل غره ــا يتجاوزه ــث: م ــم الثَّال القس

ــا مل  ــالم؛ ألنَّ ــكام اإلس ــى أح ــري ع ــم جي ــذا القس ــى أنَّ ه ــة ع ــمء األُمَّ ــع عل ــد أمج ــراض، وق واألع

ُنعاهدهــم عــى الفســاِد، وقــد قــال تعــاىل:  ڤڑ ڑ ک ک ٹ ]البقــرة 205[، ولذلــك نمنعهــم مــن بيــع 

اخلمــر للمســلمني ومــن التظاهــر باملحّرمــات.

ــض؛  ــى بع ــم ع ــداء بعضه ــا اعت ــي فيه ت ــالت الَّ ــن املعام ــم م ــري بينه ــا جي ــع: م ــم الّراب القس

ــم،  ض هل ــرَّ ــم ال نتع ــه بينه ــوا في ــم إذا تراض ــذا القس ــني، فه ــم الزوج ــون، وختاص ــات، والدي كاجلناي

ــلمني: ــم املس ــر بحاك ــى اآلخ ــم ع ــتعدى أحده ــإن اس ف
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ــم  ــن الظل ــا م ــداء رضًب ــا؛ ألنَّ يف االعت ــه وجوًب ــم في ــلم بينه ــم املس ــي احلاك ــك: "يق ــال مال ق

ــر. ــد وزف ــف وحمّم ــافعي وأبو يوس ــال الش ــك ق ــاد«، وكذل والفس

وقال أبو حنيفة:"ال حَيكم بينهم حتَّى يرتاىض اخلصمن مًعا" )1(.

ــاص، )87/4(؛  ــرآن، للجص ــكام الق ــر: أح ــان. وانظ ــه روايت ــد عن ــام أمح ــًرا، واإلم ــر، )205/6، 206( مت ــر والتنوي )11  التحري
ــري،  ــاوي الكب ــافعي، )139/6(؛ واحل ــرب، )389/14(؛ واألم، للش ــد ال ــن عب ــد، الب ــرى، )369/14(؛ والتمهي ــة الك واملدون

ــة، )365/4(. ــن قدام ــكايف، الب ــموردي، )306/9(؛ وال لل
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 املبحث اخلامس

احلكمة من اإلصالح بني غري املسلمني بحكم اهلل دون غريه

يتبادر إىل الذهن بعد بيان هذه األحكام السابقة سؤال، وهو:

ملــاذا احلكــم واإلصــالح والتقــايض جيــب أن يكــون حســب مواثيــق اهلل وعقــوده ورشائعــه التــي 

اســتحفظ عليهــا أصحــاب الديانــات الســموية واحــدة بعــد األخــرى؛ وكتبهــا عــى الرســل وعــى 

َمــن يتولــون األمــر بعدهــم؛ ليســروا عــى هداهــم؟

واجلواب عى هذا السؤال فيه تفصيل وإجال:

أمــا اإلجــال: فــإنَّ أيَّ ُصْلــٍح أو قضــاٍء بــني البــرش ال يســتند إىل رشع اهلل يكــون ُحْكــًم باألهــواء 

املتقلبــة، وتبًعــا للمصالــح التــي ال ترجــع إىل أصــٍل ثابــت؛ فالُعــْرُف الــذي قــد يصطلــح عليــه جيــٌل 

أو أجيــاٌل ال يمكــن أن يصطلــح عليــه كل األجيــال، وأّمــا اإلســالم؛ فقواعــده العامــة تســتوعب مجيــع 

األجيــال عــى اختــالف مســتوياهتا وأماكنهــا وأزماهنــا.

أما اجلواب التفصييل فيمكن إجاله يف النقاط التالية التي قررهتا اآليات:

أواًل: توافــق الرشائــع التــي جــاءت مــن عنــد اهلل كلهــا عــى رضورة أن يكــون احلكــم والصلــح 

بــم أنزلــه اهلل فقــط، ال بغــره؛ فتقــوم احليــاة كلهــا عــى رشيعــة اهلل.

ثانًيــا: القطــع اجلــازم بأفضليــة رشيعــة اهلل عــى قوانــني النــاس:  ڤی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 

ٹ. حب خب مب 

ــاة اإلنســان، وعــى الكــون كلــه: ڤۉ ې  ــا: خطــورة احلكــم بغــر مــا أنــزل اهلل عــى حي ثالًث

ــه  ــون من ــزل اهلل يك ــا أن ــر م ــم بغ ــون 71[؛ فاحلك ې ې ې ى ى ائ ائەئٹ ]املؤمن

الــرش والفســاد العاجــل واآلجــل، فيشــمل مجيــع الكائنــات.
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ــا: دار اإلســالم ُيعمــل فيهــا بشـــريعة اهلل، وأهلهــا ملزمــون بالتحاكــم إىل هــذه الرشيعــة،  رابًع

ومنــه مــا خيــص املعاهديــن مــن أهــل الكتــاب وغرهــم - الذيــن يعيشــون يف كنــف املجتمــع املســلم 

- يف دار اإلســالم؛ فــال جُيــربوا إال عــى مــا هــو وارد يف رشيعتهــم مــن األحــكام، ومــا خيتــص بالنظــام 

العــام؛ فيبــاح هلــم مــا هــو مبــاح يف رشائعهــم؛ كامتــالك اخلنزيــر وأكلــه، ومتلــك اخلمــر ورشبــه، دون 

بيعــه للمســلم أو إظهــاره واجلهــر به.

ــا والرسقــة؛  وحيــرم عليهــم التعامــل الربــوي؛ ألنــه حمــرم عندهــم، وُتوقــع عليهــم حــدود الزن

ألهنــا واردة يف كتاهبــم، وهكــذا، وُتوقــع عليهــم عقوبــات اخلــروج عــى النظــام العــام، واإلفســاد يف 

األرض كاملســلمني ســواء؛ ألن هــذا رضوري ألمــن دار اإلســالم ومــن فيهــا مجيًعــا، فــال ُيتســامح يف 

ذلــك مــع أحــٍد؛ قــال تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 

ٹ. حب خب مب 

خامًســا: أكمــل اهلل ديــن اإلســالم، وأتــمَّ بــه النعمــة عــى النــاس أمجعــني، ورضيــه هلــم رشيعــة 

ــة حاجــٌة  حيــاة؛ ألنــه يســع النــاس مجيًعــا، فصــار مرجًعــا حاكــًم حيقــق اخلــر للنــاس مجيًعــا، فليــس ثمَّ

لتعديــل يشٍء منــه أو تبديلــه، وال لــرتك يشٍء مــن ُحكمــه.

ــا  ــن يشء مم ــدول ع ــون للع ــا املخالف ــُيربر هب ــرة س ــر كث ــة معاذي ــم اهلل أن َثمَّ ــد عل ــا: ق سادًس

أنــزل اهلل، واتبــاع أهــواء الـــُمَتحاكمني، ومــن ذلــك الرغبــة البرشيــة اخلفيــة يف تأليــف القلــوب بــني 

عــة يف بلــد واحــد، ومســايرة بعــض رغباهتــم عندمــا  الطوائــف املتعــددة واالجتاهــات والعقائــد املتَجمِّ

ــا  ــون أهن ــي يظن ــة، أو الت ــور الطفيف ــاهل يف األم ــل إىل التس ــة، واملي ــكام الرشيع ــض أح ــدم ببع تصط

ليســت مــن أساســيات الرشيعــة! فحســم اهلل األمــر، وقطــع الطريــق عليهــم؛ فقــال لنبيــه:      ڤٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ٹ ]هــود 118[، و ڤڱ ڱ ڱ ڱ ںںٹ ؛ فــال جيــوز أن 

يفكــر يف التســاهل يف يشء مــن الرشيعــة جلمــع املختلفــني؛ فإهنــم ال يتجمعــون:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ 
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ٹ. وحلكمــٍة مــن ِحَكــِم اهلل ُخلقــوا هكــذا متلفــني؛ فمحاولــة جتميعهــم عــى حســاب صالح 

ــاة البرشيــة وفالحهــا فاشــلة، والعــدول أو التعديــل يف رشيعــة اهلل ال يعنــي شــيًئا إال الفســاد يف  احلي

ــرك  ــن ت ــي ع ــه النه ــذ في األرض:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ ، وه

رشيعــة اهلل كلهــا إىل أهوائهــم، ثــم كــرره ليحــذر مــن فتنتهــم للحاكــم عــن بعــض مــا أنــزل اهلل إليــه:  

ــه  ــا أنَّ ــنّي ثالًث ــم ب ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ ، ث

ــل:  ڤی ی جئحئ مئ  ــني وال بدي ــني الطرف ــط ب ــة، وال وس ــم اجلاهلي ــا حك ــم اهلل وإم ــا حك إم

ٹ. مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
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 املبحث السادس
نموذج من القرآن يف اإلصالح بني غري املسلمني)1(

قال تعــاىل:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ]القصــص19-14[.

 املطلب األول:املعني اإلمجايل لآليات

 ڤٱ ٻ ٻٹ مــن القــوة والعقــل، وذلــك نحــو أربعــني ســنة يف الغالــب،  ڤٻٹ: كملــت 

ــني  ــه ب ــم ب ــة، وحيك ــكام الرشعي ــه األح ــرف ب ــًم يع ــور؛  ڤٻ پ پٹ أي: حك ــك األم ــه تل في

النــاس، وعلــًم كثــًرا.

ــب  ــًم بحس ــًم وحك ــم عل ــق اهللّ؛ نعطيه ــنني خلل ــادة اهللّ املحس  ڤپ ڀ ڀ ٹ يف عب

.S ــى ــان موس ــمل إحس ــى ك ــذا ع ــاهنم، ودل ه إحس

ــا  ــي هب ــات الت ــن األوق ــك م ــر ذل ــة، أو غ ــت القائل ــا وق  ڤڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ؛ إمَّ

ــان)2(،  ڤٹ ٹ ڤٹ أي:  ــمن ويتضارب ــار،  ڤٿ ٿ ٹ ٹٹ أي: يتخاص ــن االنتش ــون ع يغفل

)11  إيراد القصة هنا إنم هو بناء عى قول مقاتل والسدي - W - أن الرجلني كافران، ويؤيده السياق.
)12  اختلــف العلــمء يف دينهــم؛ فقــال إســمعيل الســدي: "وكانــا كافريــن". أخرجــه ابــن جريــر، )45/20(، وابــن أيب حاتــم معلًقــا، 
)87/11( ح)125(؛ وينظــر: موســوعة التفســري باملأثــور، )50/17( ح)58314(، وقــال مقاتــل: "  ڤٿ ٿ ٹٹ: 



اإِلصَلح َبني َغري امُلسِلِمني ِف آِي الِكَتاب امُلُبنِي

61

ــون. ــوم فرع ــن ق ــط م ــل،  ڤڤ ڤ ڤٹ: القب ــي إرسائي ــن بن م

 ڤڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃٹ ؛ ألنــه قــد اشــتهر وعلــم النــاس أنــه مــن بنــي إرسائيــل، 

واســتغاثته ملوســى دليــٌل عــى أن موســى S بلــغ مبلًغــا خُيــاف منــه وُيرجــى مــن بيــت اململكــة 

والسلطان.

ــه  ــم بأن ــه َعِل ــي، وأن ــتغاثة اإلرسائي ــتجابة الس ــدوه؛ اس ــن ع ــذي م ــز ال  ڤڃ ڃٹ أي: وك

.S ــى ــوة موس ــدهتا وق ــزة؛ لش ــك الوك ــن تل ــه م ــك،  ڤڃ چٹ أي: أمات ــوم كذل مظل

فنــدم موســى S عــى مــا جــرى منــه، و ڤچ چ ڇ ڇ ڇٹ أي: مــن تزيينــه 

ووسوســته؛ حيــث إنــه مل يكــن يقصــد القتــل، وإنــم نــرة املظلــوم، وهــذا القتــل خطــأ، والشــيطان 

ــك  ــه  ڤڍ ڍ ڌ ڌ ٹ ؛ فلذل ــه بقول ــك وصف ــيطان، ولذل ــل إىل الش ــب القت ــل؛ فنس ــب القت حي

ــالل. ــى اإلض ــه ع ــة وحرص ــه البين ــبب عداوت ــت بس ــا أجري ــت م أجري

ثــم اســتغفر ربــه؛  ڤڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ٹ خصوًصــا للمخبتني، 

.S املبادريــن لإلنابــة والتوبــة، كــم جــرى من موســى

 ڤڳٹ موســى:  ڤڳ ڳ ڳ ڱٹ بالتوبــة واملغفــرة والنعــم الكثــرة،  ڤڱ ڱ ڱٹ أي: 

 S ــة، وهــذا وعــد مــن موســى ــا ومســاعًدا  ڤٱںٹ أي: ال ُأعــني أحــًدا عــى معصي معينً

-بســبب منــة اهللَّ عليــه- أن ال يعــني جمرًمــا، كــم فعــل يف قتــل القبطــي، فلــم جــرى منــه قتــُل الــذي 

كافريــن" تفســري مقاتــل، )339/3(، وقــال ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ: "عوًنــا للكافريــن". قــال 
ابــن اجلــوزي يف زاد املســري، )209/6(: "وهــذا يــدل عــى أن اإلرسائيــي الــذي أعانــه موســى كان كافــًرا". وقــال الواحــدي يف 
البســيط، )330/17( عنــد قولــه تعــاىل:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ ؛ »قــال مقاتــل: إنــم قــال ذلــك؛ ألن الــذي نــره موســى 
كان كافــًرا، وقــد حكينــا عــن ابــن إســحاق: أنــه كان مســلًم، وســياق اللفــظ يــدل عــى صحــة قــول مقاتــل". وقــال الــرازي يف 
التفســري الكبــري، )585/24(: "اختلفــوا؛ فقــال مقاتــل: الرجــالن كانــا كافريــن، إال أن أحدمهــا مــن بنــي إرسائيــل واآلخــر مــن 
القبــط، واحُتــجَّ عليــه بــأن موســى S قــال لــه يف اليــوم الثــاين:  ڤے ے ۓٹ ، واملشــهور: أن الــذي ِمــن شــيعته كان 
مســلًم؛ ألنــه ال يقــال فيمــن خيالــف الرجــل يف دينــه وطريقــه: إنــه ِمــن شــيعته". وقــال أبــو حيــان يف البحــر، )292/8(: "قيــل: 
ــو  ــه، وه ــى دين ــايعه ع ــن ش ــي.. ڤٹ ٹ ڤٹ: أي مم ــر قبط ــن، واآلخ ــي مؤم ــا إرسائي ــن؛ إذ أحدمه ي ــالن يف الدِّ ــا يقتت كان

ــاب، )226/15(. ــر: اللب ــي". وانظ اإلرسائي
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هــو ِمــن عــدوه؛  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀٹ ؛ هــل يشــعر بــه آل فرعــون أم ال؟ وإنــم خــاف؛ ألنــه قد 

علــم أنــه ال يتجــرأ أحــٌد عــى مثــل هــذه احلــال ســوى موســى مــن بنــي إرسائيــل.

ــيٍّ  ــى قبط ــدوه  ڤہٹ ع ــى ع ــال،  ڤۀ ہ ہ ہٹ ع ــك احل ــى تل ــو ع ــم ه فبين

آخــر،  ڤھ ھ ھٹ موبًخــا لــه عــى حالــه:  ڤے ے ۓ ٹ أي: َبــنيِّ الغوايــة ظاهــر اجلــراءة،  ڤڭ 

ــاج  ــزل اللج ــترخ، أي: مل َي ــم املس ــه وللمخاص ــى  ڤۇ ۆ ۆ ۈٹ أي: ل ڭ ڭ ڭ ۇٹ موس

ــمَّ أن يبطــش  ــة للحــق، حتــى َه ــه احلمي بــني القبطــي واإلرسائيــي وهــو يســتغيث بموســى، فأخذت

بالقبطــي،  ڤۈٹ لــه القبطــي زاجــًرا لــه عــن قتلــه:  ڤٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئٹ ؛ ألن مــن أعظــم أفعــال اجلبــار يف األرض: قتــل النفــس بغــر حــق،  ڤوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ٹ ، وإال فلــو أردت اإلصــالح حلُلــت بينــي وبينــه مــن غــر قتــل أحــد؛ فانكــف موســى عن 

ــه، وارعــوى لوعظــه وزجــره، وشــاع اخلــرُب بــم جــرى مــن موســى يف هاتــني القضيتــني،  البطــش ب

حتــى تــراود مــأُل فرعــوَن وفرعــوُن عــى قتلــه، وتشــاوروا عــى ذلــك)1(.

  املطلب الثاين)12:الفوائد العملية لإلصالح يف القصة)13

1- أغــاث موســى اإلرسائيــيَّ الــذي ِمــن شــيعته، وإنــم أغاثــه؛ ألن نــرة املظلــوم ديــٌن يف امللــل 

كلهــا عــى األَُمــم، وفــرٌض يف مجيــع الرشائــع)4(، فهــو إصــالح بنــرة املظلــوم عــى الظــامل وإرجــاع 

حقــه لــه، وإن مل ُيفعــل ذلــك النتــرش الظلــم والفســاد الــذي يــؤدي إىل فســاد عالقــة النــاس ببعضهــم.

)11  تيسري الكريم الرمحن، )ص613( متًرا.
)12  هذا املطلب مستفاد من موسوعة التفسري املوضوعي، مركز تفسري، )359/3، 360( بترف.

)	1  هذه الفوائد منها العام، ومنها اخلاص املتعلق بموضوع اإلصالح بني غر املسلمني.
)	1  اجلامع ألحكام القرآن، )260/13(.
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2- وكــُز موســى للمعتــدي مل يكــن عــن قصــد القتــل، وإنــم الزجــر؛ فالوكــز: الــرب بجمــع 

الكــف جمموعــة عــى الصــدر)1(، فــال جيــوز أن ُيســتدل هبــذه يف اإلصــالح بــني غــر املســلمني عــى 

أنــه جيــوز للمصلــح القتــل عــى ســبيل اإلصــالح يف مثــل هــذه املواقــف، ولكــن األمــر لــه ضوابــط، 

ولذلــك قــال موســى S بعدمــا قتــل القبطــي:  ڤچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ٹ.

3- "شــأن العقــاب أن يكــون لــه حــدٌّ مناســٌب للذنــب املعاقــب عليــه؛ بــال إفــراٍط وال تفريــٍط يف 

البطــش اســتخفاًفا بحقوق اخللــق")2(.

ــل  ــب أه ــالح يف األرض وهتيي ــد اإلص ــه يري ــم أن ــق وزع ــر ح ــوس بغ ــل النف ــن قت 4- "أن َم

ــي:  ڤې ې ى ى ائ ائ  ــوَل القبط ــى اهللُّ ق ــم حك ــد، ك ــو مفس ــك، وه ــه كاذب يف ذل ــايص، فإن املع

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ")3(، أي: "ال تريــد أن تكــون ِمــن الذيــن يصلحــون بــني النــاس")4(؛ 

ــح  ــل صال ــه رج ــه أن ــرف ب ــلًكا ُيع ــاة مس ــذ يف احلي ــد اخت ــى كان ق ــم أن موس ــي َعِل ــذا القبط ــإن ه ف

ــذا. ــره هب ــي ُيذك ــذا القبط ــرب؛ فه ــي والتج ــب البغ ــح، ال حي ُمصل

5- عــى املصلــح أن يدفــع اخلــالف والقتــال بالتــي هــي أحســن؛ قــال البيضــاوي: " ڤوئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ، أي: فتدفــع التخاصــم بالتــي هــي أحســن")5(.

6- أن يكــون متصًفــا بكظــم الغيــظ، كــم قــال:  ڤوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ، أي: "ومــا تريــد أن 

تكــون مــن املصلحــني يف كظــم الغيــظ")6(، ولقــد كظــم موســى S غيَظــه ومل يقتلــه.

7- جيــب عــى املصلــح أن يســعى بالصلــح بــني اخلصمــني بالــرتايض بينهــم؛ قــال:  ڤوئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ، أي: "إنــك حتــاول أن تكــون مترًفــا باالنتقــام وبالشــدة، وال حتــاول أن تكــون مــن 

)1(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن ،)260/13، 261( متًرا.
)2(  التحرير والتنوير، )168/19(.

)3(  تيسري الكريم الرمحن، )ص618(.
)	1  اجلامع ألحكام القرآن، )365/13(.

)5(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )287/1(.
)6(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، )231/3(.
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املصلحــني بــني اخلصمــني بــأن تســعى يف الــرتايض بينهــام")1(.

ــل  ــد فع ــن العب ــي م ــم تقت ــد: "أن النع ــه يفي ــد توبت ــاءه بع ــى S ودع ــل موس 8- أن فع

ــاد")2(. ــرش واإلفس ــرك ال ــر، وت اخل

ــا يف اإلصــالح ويف احلديــث مــع املختصمــني؛ فإنــه ملــا اســتغاثه  9- عــى املصلــح أن يكــون حياديًّ

ــر  ــٌل كث ــه رج ــن قوم ــذي م ــك ال ــى S أن ذل ــم موس ــرى عل ــرة أخ ــيعته م ــن ش ــذي م ال

ــه:  ڤے ے ۓ ٹ. ــال ل ــاج؛ فق ــة واللج املخاصم

ــٌر  ــه خ ــٍد- إذا كان في ــن أيِّ أح ــر -م ــظ والتذك ــل الوع ــح أن يتقب ــى املصل ــك ع 10- وكذل

ــر أن  ــاىل:  ڤې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ؛ "فيظه ــال تع ــع؛ ق ــاس واملجتم للن

كالم القبطــي زجــٌر ملوســى عــن البطــش بــه")3(؛ فقــد هنــاه القبطــي عــن القتــل، وَذّكــَره بــأن ذلــك 

ــه  ــر علي ــة، ومل ينك ــك النصيح ــى لتل ــتجاب موس ــا اس ــان م ــالح؛ فرسع ــه يف اإلص ــن أهداف ــس م لي

ــن. ــه يف الدي ــه ُمعــاٍد ل ــه ألنَّ نصيحت

11- عــى املجتمــع وَمــن يريــد اخلــر للنــاس: أن يكــون حريًصا عــى املصلح مــن أن يمســه أذى؛ 

قــال تعــاىل:  ڤۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ٹ 

]القصــص20[، أي فجــاء الرجــل مبــادًرا مســتعجاًل مــن أقــى املدينــة، حمــذًرا ملوســى - عليــه الصــالة 

والســالم - مــا حُيــاك لــه؛ "إنَّ القــوم يتشــاورون يف قتلــك بالقبطــي الــذي قتلتــه باألمــس")4(.

)11  التحرير والتنوير، )94/20(.
)2(  تيسري الكريم الرمحن، )ص618(.

)3(  التحرير والتنوير، )94/20(.
)4(  اجلامع ألحكام القرآن، )266/13(.
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 املبحث السابع
معوقات اإلصالح بني غري املسلمني

ال خيلــو عمــٌل مــن معوقــات أو أمــوٍر قــد يظــنُّ فيهــا مالفــة األمــر والتعــارض معــه، وموضــوع 

اإلصــالح بــني غــر املســلمني تكتنفــه عــدٌد مــن األمــور يف ذلــك؛ منهــا مــا يرجــع للُمســلم املصلــح 

بينهــم، ومنهــا مــا يرجــع إىل املتخاصمــني مــن غــر املســلمني، وإليــك بياهنــا:

أواًل: ما يرجع للُمسلم املصلح بينهم:

11 التحرج العقدي:

ومدار هذا سؤال: ما العالقة بني الراءة من املرشكني وبني اإلصالح بينهم؟

فمــن املفاهيــم اخلاطئــة عنــد البعــض: أن عالقــة املســلم بالكافــر هــي عالقة عنــٍف وشــدٍة وغلظٍة 

بإطــالق، وهــذا خــالف هــدي النبــي H يف التعامــل مــع الكفــار: أهنــم ليســوا ســواًء، وقد 

وضــع H آداًبــا وضوابــط تقــوم عليهــا العالقــة مــع الكفــار والتعامــل معهــم، وهــي آداٌب 

وضوابــُط مبنيــٌة عــى العــدل وعــدم الظلــم؛ كــم قــال اهلل تعــاىل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]املمتحنة  8[.

ــال  ــم؛ فق ــل بحقوقه ــن أخ ــد َم ــل توعَّ ــن، ب ــول اهلل H باملعاهدي ــد أوىص رس وق

رســول اهلل H: »َأاَل َمــن ظلــم معاهــًدا أو انتقصــه أو َكلَّفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيًئا 

بغــري طِيــب نفــس؛ فأنــا حجيُجــه يــوم القيامــة«)1(، ومــن أعظــم مــا ُيشــار إليــه يف هــذا البــاب: مــا 

مــة وعيــًدا شــديًدا؛  ــد َمــن قتــل ُمعاهــًدا مــن أهــل الذِّ ثبــت بالصحيــح أنَّ النبــيَّ H توعَّ

ــَل  ففــي احلديــث عــن عبد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنهــم: عــن النبــي H قــال: »َمــن قت

)11  أخرجــه أبــو داود، كتــاب اخلــراج، بــاب يف تعشــر أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارات )4/ 658( ح)3052(، وصححــه األلبــاين 
يف صحيــح ســنن أيب داود، )2626(.
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ــا«)1(. ــِرح رائحــة اجلنــة، وإن رحيهــا توجــد مــن مســرية أربعــني عاًم معاهــًدا مل َي

مــن املعلــوم: أن املؤمــن ال يكــون والؤه إال هلل تعــاىل ولرســوله H وللمؤمنــني، كــم 

قــال اهلل تعــاىل:  ڤې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ٹ ]املائــدة 55[.

والــوالء للمؤمنــني يكــون بمحبتهــم ونرهتــم إليمهنــم، والنصــح والدعــاء هلــم، وغــر ذلــك 

مــن حقــوق، والــرباء مــن الكفــار يكــون ببغضهــم، وعــدم الركــون إليهــم، أو التشــبه هبــم، وحتقيــق 

ــد  ــاء بالعه ــدل والوف ــم بالع ــع معاملته ــداوة يف اهلل، م ــات الع ــن مقتضي ــك م ــو ذل ــم، ونح مالفته

ــاىل:  ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇٹ  ــال اهلل تع ــش؛ ق ــدم الغ ــة وع واألمان

ــدة  8[. ]املائ

ــًم عــى العــدل والرمحــة  وكان رســول اهلل H يتعامــل مــع غــر املســلمني تعامــاًل قائ

والتســامح معهــم واإلحســان إليهــم، وكذلــك فــإن ســرته H خــر شــاهد عــى متتــع غــر 

املســلم باحلريــة والعــدل؛ فاإلســالم ديــن التســامح، وهــو أســاس العالقــة يف التَّعامــل مــع املســاملني 

مــن غــر املســلمني؛ انطالًقــا مــن قــول اهلل تعــاىل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]املمتحنــة  8[، أي: أنَّ معاملتهــم قائمــٌة عــى الــرِبّ والِقســط واحلــوار 

ــب  ــم، إىل جان ــرة معه ــات املصاه ــة عالق ــم وإقام ــن ذبائحه ــالم األكل م ــاح اإلس ــم أب ــنى، ك باحلُس

ــة مــع املســلمني)2(. وجــوب محايتهــم مــن أيِّ ُعــدوان أو ظلــٍم يقــع عليهــم وهــم يف عهــِد ذمَّ

ــركني  ــار واملشـ ــن الكف ــرباءة م ــني ال ــارض ب ــه ال تع ــم أن ــة عل ــوص الرشيع ــل نص ــن تأم وَم

ــوا حماربــني للمســلمني  وبــني اإلصــالح بينهــم والعــدل معهــم، بــل واإلحســان إليهــم؛ مــا مل يكون

ــم ال  ــان إليه ــم، واإلحس ــلمني وأذيته ــم املس ــى ظل ــك ع ــتعينون بذل ــرب، أو يس ــن احل ــوٍع م ــأيِّ ن ب

)11  أخرجه البخاري، أبواب اجلزية واملوادعة، باب إثم َمن قتل معاهًدا بغر جرم، )3/ 1155( ح)2995(.
https://shortest.link/4HC4   ،لغري املسلمني، لشرين عي، بترف H 12  معاملة النبي(

اّطلع عليه بتاريخ 21- 2- 2020.

https://shortest.link/4HC4
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َيســتلزم حمبتهــم وتفضيلهــم، فضــاًل عــن طاعتهــم واالســتجابة هلــم يف مالفــة الــرشع، وأمــا نرهتــم 

. ــدُّ ــم فأش وتقديمه

12 العداء والكره القلبي املستحكم بني املسلمني وغري املسلمني:

ومدار هذا سؤال: هل نسعى لنفعهم وهم يسعون لرضرنا؟

فنقول وباهلل نستعني:

 D قــدوة للنــاس وأســوة حســنة يف تعاملــه وأخالقــه، ووصفــه اهلل H كان النبــي

ــرج  ــالة؛ ليخ ــي والرس ــاء بالوح ــذي ج ــر ال ــرساج املن ــم وال ــق العظي ــب اخلل ــه صاح ــه بأن يف كتاب

ــد، واملتأمــل يف ســرة النبــي حممــد  ــة والتوحي ــور اهلداي النــاس مــن ظلــمت الــرشك والضــالل إىل ن

H ُيــدرك كثــًرا مــن الــدروس والعــرب يف هنــج حياتــه وســرته العطــرة، ومــن بــني تلــك 

الــدروس التــي يســتفيد منهــا املســلم وهيتــدي هبدهيــا: كيفيــة تعاملــه مــع أعدائــه الذيــن كان يعايشــهم 

أو جياورهــم أو يتعامــل معهــم.

ــى  ــرص ع ــني؛ فح ــق أمجع ــة اخلل ــدف هداي ــه ه ــب عيني ــي H نص ــع النب ــد وض فق

التعــرض لزعــمء الكفــار يف األســواق واملجالــس حتــى يدعوهــم إىل ديــن اإلســالم، ومل َتلــن عزيمتــه 

أو تضعــف قوتــه، وبلــغ اهتــمم النبــي H بدعــوة الكفــار إىل ديــن اهلل مبلًغــا كبــًرا جعلــه 

ــغاله  ــبب انش ــاه؛ بس ــوم أت ــى  ي ــوم األعم ــن أم مكت ــن اب ــد - ع ــر قص ــن غ ــرض - م ُيع

بدعــوة زعــمء الكفــار)1(.

ــد  ــا ض ــا أهن ــدا يف ظاهره ــار وإن ب ــود الكف ــرتام عه ــم H باح ــي الكري ــر النب وأم

  املســلمني، كــم يف قصــة عهــد احلديبيــة، وملــا فــكَّ املشـــركون أرَس حذيفة بــن اليــمن وأبيــه

)11  عــن عائشــة  قالــت: "ُأنزلــت ڤٱ ٻٹ يف ابــن أم مكتــوم األعمــى..."، أخرجــه الرّتمــذي، كتــاب تفســر القــرآن، 
بــاب ومــن ســورة عبــس، )357/5( ح)3331(؛ وأبــو يعــى املوصــي يف املســند، )261/8(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )2/ 558( 

ح)3896(؛ والواحــدي يف أســباب النــزول، )ص449(؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح الرتمــذي، ح)2651(.
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بــرشط عــدم املشــاركة يف قتاهلــم، وأعلــم النبــي H بذلك ملــا َقِدمــا املدينــة؛ أمرهــم باحرتام 

عهدهــم وعــدم اخلــروج لقتــال املرشكــني يف بــدر؛ فعــن حذيفة بــن اليــمن  قــال: »مــا منعنــي 

أن أشــهد بــدًرا إال أين خرجــت أنــا وأيب حســيل؛ قــال: فأخذنــا كفــار قريــش قالــوا: إنكــم تريــدون 

حممــًدا! فقلنــا: مــا نريــده، مــا نريــد إال املدينــة. فأخــذوا منــا عهــد اهلل وميثاقــه؛ لننرصفــن إىل املدينــة 

ــم،  ــي بعهده ــا؛ َنِف ــال: انرصف ــر، فق ــاه اخل ــول اهلل H فأخرن ــا رس ــه، فأتين ــل مع وال ُنقات

ونســتعني اهلل عليهــم«)1(.

ة رســول اهلل  وال خيفــى مــا عهــد بــه النبــي H إىل أهــل نجــران: أنَّ هلــم جــوار اهلل وذمَّ

عــى أمواهلــم وملَّتهــم)2(، وكان مــن ُســنَّة النبــيِّ H احــرتام مشــهد جنائــز موتاهــم؛ فعــن 

ت بــه جنــازة  ســهل بن حنيــف وقيس بــن ســعد ريض اهلل عنهــم قــاال: »إن النبــي H َمــرَّ

  فقــام؛ فقيــل لــه: إهنــا جنــازة هيــودي! فقــال: أليســت نفًســا؟«)3(، وعــن جابر بــن عبــد اهلل

قــال: »مــرت بنــا جنــازة، فقــام هلــا النبــي H وقمنــا لــه، فقلنــا: يــا رســول اهلل، إهنــا جنــازة 

هيــودي؟ قــال: إذا رأيتــم اجلنــازة فقومــوا«)4(.

	1 غياب الرؤية املستقبلية حُلسن العالقة واإلصالح بينهم:

كانــت عالقــة النبــيِّ H مــع غــر املســلمني يف درجــٍة أعــى مــن جمــرد الســالم والوئام؛ 

ه H يف تعاُملــه مــع اخلــادم الغــالم  ، وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك: بِــرُّ إذ ارتقــت إىل مرحلــة الــرِبّ

؛ إذ عــاَده حــني َمــِرض، ودعــاه إىل اإلســالم، فأســلم؛ فعــن أنس بــن مالــك  قــال:  اليهــوديِّ

)11  أخرجه مسلم، كتاب اجلهاد والسر، باب الوفاء بالعهد، ح)1787(.
)12  أخرجــه أبــو عبيــد يف األمــوال، )ص244- 246(، )503- 506(، وابــن زنجويــه يف األمــوال، )447/2(، )732- 733(؛ وهــو 
مرســٌل، وانظــر: زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، البــن القيــم، )85/3(؛ والبدايــة والنهايــة، البــن كثــر، )52/5- 56(؛ وأبــو 

يوســف يف اخلــراج، )ص72، 73(، بتــرف.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم يف اجلنائ ــودي، )441/1(، ح)1250(؛ ومس ــازة هي ــام جلن ــن ق ــاب َم ــز، ب ــاب اجلنائ ــاري، كت ــه البخ )	1  أخرج

للجنــازة )3/ 58( ح)961(.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم يف اجلنائ ــودي، )441/1( ح)1249(؛ ومس ــازة هي ــام جلن ــن ق ــاب م ــز، ب ــاب اجلنائ ــاري، كت ــه البخ )	1  أخرج

للجنــازة )3/ 57( ح)960(.
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»كان غــالم هيــودي خيــدم النبــي H فمــرض، فأتــاه النبــي H يعــوده، فقعــد عند 

 !H رأســه، فقــال لــه: »أســلم«، فنظــر إىل أبيــه وهــو عنــده، فقــال لــه: أطــع أبا القاســم

فأســلم، فخــرج النبــي H وهــو يقــول: احلمــد هلل الــذي أنقــذه مــن النــار«)1(.

ــدة أســمء بنــت أيب بكــر هلــا؛  ــارة وال ــروى يف ذلــك: زي ــا ُي ، وممّ ــرِبِّ كــم كان يأمــر املســلمني بال

ــا  ــمء ريض اهلل عنه ــن أس ــة؛ فع ــول املدين ــن دخ ــع األمَّ م ــة، ومل يمن ــا املرشك ــة أّمه ــمء بِصل ــَر أس فأم

قالــت: »قدمــت أمــي وهــي مرشكــة - يف عهــد قريــش ومدهتــم إذ عاهــدوا النبــي H- مــع 

ــي؟ قــال:  أبيهــا؛ فاســتفتيت النبــي H، فقلــت: إن ُأمــي َقِدمــت وهــي راغبــة؛ َأَفَأِصــُل ُأمِّ

ــك«)2()3(. »نعــم؛ ِصــيل ُأمَّ

جتــدُر اإلشــارة إىل أنَّ املواقــف املرشقــة يف تعامــل النبــّي H مــع أهــل الّذمــة، والتــي 

ُل فرصــًة للّتحــاور  ســبق اإلشــارة إىل بعضهــا تنبــُع مــن الثابــت الّراســخ يف اإلســالم: أنَّ ذلــك ُيشــكِّ

، ومــن ُمنطلــق الفهــم لســنَّة  وصــواًل إىل كلمــة ســواء، بعيــًدا عــن العنــف واالعتــداء دون وجــه حــقٍّ

االختــالف بــني البــرش أبــاح اإلســالم طعــاَم وهدايــا أهــل الكتــاب، وأحــلَّ الــزواج مــن نســائهم)4(، 

وغــر ذلــك مــن األحــكام التــي هلــا أثرهــا العاجــل واآلجــل؛ فــال ينبغــي أن نغفــل عنهــا.

	1 ضعف واضمحالل معنى املبادرة وروحها يف اإلصالح وأثره:

إذا علــم املصلــح بوجــود خــالف بــني األفــراد أو اجلمعــات وإن مل ُيدعــى لــه، فعليــه أن يذهــب 

هــو باجتهــاٍد منــه إليهــم؛ إذا علــم أن وجــوده ســيحل املشــكلة، أو خيفــف منهــا، وذلــك لقــول النبــي 

)11  أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، بــاب إذا أســلم الصبــي فــمت، )455/1( ح)1290(، وكتــاب املــرىض، بــاب عيــادة املــرشك 
)2142/5( ح)5333(.

ــة  ــل النفق ــاب فض ــزكاة، ب ــلم يف ال ــني، )924/2( ح)2477(؛ ومس ــة للمرشك ــاب اهلدي ــز، ب ــاب اجلنائ ــاري، كت ــه البخ )12  أخرج
ــني )81/3( ح)1003(. ــى األقرب ــة ع والصدق

ف. )	1  فن التعامل النبوي مع غري املسلمني، )ص154- 157(، بترُّ
ف. )	1  موقف اإلسالم من التعايش مع أهل الكتاب، )ص47- 52( بترُّ
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H عندمــا علــم بخــالف بــني أهــل قبــاء: »اذهبــوا بنــا ُنصلــح بينهــم«)1(، وملــا ســبق ذكــُره 

مــن النصــوص.

ومن صور التفريط يف اإلحسان: قلُة احلرص عى إصالح ذات البني إذا فسدت بني اجلران.

	1 عدم العلم بطرق اإلصالح:

إذا مل تنتــه املشــكلة بــني املختصمــني - بعــد الوعــظ والتذكــر هلــم - فإنــه يســتعان بمــن ُعــرف 

ــة؛ لُيصلــح بينهــم. بالصــالح يف الديــن والعقــل واألمان

واختيــار املرجعيــة يف اإلصــالح لــه أثــره، فــال ُيســتعان يف اإلصــالح إال بمــن لــه ديــن وخلــق 

ــا  ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــني والبيئ ــع املختلف ــالح وواق ــرق اإلص ــور وط ــن األم ــم ببواط ــة وعل وجترب

ــياهتم. ونفس

ــة  ــاء الكعب ــددوا بن ــا أرادوا أن جُي ــود عندم ــر األس ــع احلج ــن يض ــف فيم ــل ختتل ــذه القبائ فه

-وذلــك قبــل بعثــة الرســول H - حتــى كادوا أن يقتتلــوا؛ فيتفقــون عــى أن حيكــم بينهــم 

ــذا  ــوا: »ه ــم رأوه قال ــي H، فل ــم النب ــل عليه ــجد؛ فدخ ــاب املس ــن ب ــل م ــن يدخ أول م

األمــني؛ قــد رضينــا«، فلــم أخــربوه اخلــرب قــال: »هلمــوا ثوًبــا«؛ فأتــوه بــه، فوضــع الركــن فيــه بيديــه، 

ثــم قــال: »لتأخــذ كل قبيلــة بناحيــة الثــوب، ثــم ارفعــوا جيًعــا«؛ فرفعــوه، حتــى إذا بلغــوا موضعــه 

وضعــه بيــده، ثــم بنــي عليــه«)2(.

فهــذا املصلــح رســول اهلل H َتــرىض بــه القبائــل املختلفــة كلهــا مــن غــر اســتثناء؛ ملــا 

علمــوا عنــه مــن األمانــة، فهــو األمــني الــذي ال َيظلــم، وهــو األمــني الــذي ال حيــايب، وهــو األمــني 

)11  أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول اإلمام ألصحابه: »اذهبوا بنا ُنصلح«، )958/2( ح)2547(.
)12  انظــر: مســند أمحــد، )425/3(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )628/1( ح)1683( وصححــه، وأقــره الذهبــي؛ قــال د. أكــرم العمــري 
يف الســرية النبويــة الصحيحــة، )116/1(: »احلديــث مــن روايــة عبــد اهلل بــن الســائب، وَيرقــى حلََســن لغــره، ولــه شــواهد مرســلة 

يه«. ُتَقوِّ
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عــى البيــت واألرواح والدمــاء.

	1 قلة وجود املصلحني املؤهلني:

إنَّ هــؤالء املصلحــني الذيــن حيبــون للنــاس مــا حيبــون ألنفســهم، ويكرهــون هلــم مــا يكرهــون 

ألنفســهم نــدرٌة؛ كــم قــال رســول اهلل H: »ال يؤمــن أحدكــم حتــى حيــبَّ ألخيــه مــا حيــب 

لنفســه«، ويف روايــة مســلم: »جلــاره«)1(، وقــال H: »كل ُســالمى عليــه صدقــة كل يــوم؛ 

ُيعــني الرجــل يف دابتــه حياملــه عليهــا، أو يرفــع متاعــه صدقــة، والكلمــة الطيبــة، وكل خطــوة يمشــيها 

إىل الصــالة صدقــة، ودل الطريــق صدقــة«)2(، وقــال H: »يعــني ذا احلاجــة امللهــوف«)3(.

ــى  ــوة؛ حت ــوم األخ ــى عم ــه« ع ــب ألخي ــى حي ــه: »حت ــل قول ــمد:" األوىل أن حيم ــال ابن الع وق

يشــمل الكافــر واملســلم، فيحــب ألخيــه الكافــر مــا حيــب لنفســه مــن الدخــول يف اإلســالم، ولذلــك 

نــدب الدعــاء لــه باهلدايــة)4(، وقــد كان النبــي H يدعــو لكفــار قريــش باخلــر، وحُيبــه هلــم، 

ويقــول: »اللهــم اْهــِد قومــي؛ فإهنــم ال يعلمــون«)5(، وممــا يؤكــد أن املــراد حمبــة اخلــر للنــاس مجيًعــا ال 

فــرق بــني مســلم وكافــر: قولــه H: »أفضــل اإليــامن: أن تــب للنــاس مــا تــب لنفســك، 

ة للمســلمني،  وتكــره هلــم مــا تكــره لنفســك«)6(، ولكــن هــذا إذا مل يكــن يف اخلــر الــذي ُيصيبهم َمــَرَّ

)11  أخرجــه البخــاري، كتــاب اإليــمن، بــاب ِمــن اإليــمن: أن حيــب ألخيه مــا حيــب لنفســه )14/1( ح)13(، ومســلم، كتــاب اإليمن، 
بــاب الدليــل عــى أن مــن خصــال اإليــمن: أن حيــب ألخيــه مــا حيــب لنفســه مــن اخلــر )1/ 49( ح)45(.

ــاب  ــلم، كت ــفر )1059/3( ح)2734(، ومس ــه يف الس ــاع صاحب ــل مت ــن مح ــل َم ــاب فض ــح، ب ــاب الصل ــاري، كت ــه البخ )12  أخرج
ــوع مــن املعــروف )83/3( ح)1009(. ــة يقــع عــى كل ن ــان أن اســم الصدق ــاب بي ــزكاة، ب ال

)	1  أخرجــه البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب عــى كل مســلم صدقــة )524/2( ح)1376(، ومســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن 
اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن املعــروف )83/3( ح)1008(.

)	1  هكذا يف املصدر ويف دليل الفاحلني )26/3(.
ــي«،  ــر لقوم ــظ: »اغف ــت بلف ــني ثب ــل«، ويف الصحيح ــال: »مرس ــامن )164/2( ح)1447( وق ــعب اإلي ــي يف ش ــه البيهق )	1  أخرج
البخــاري، كتــاب األنبيــاء، بــاب ڤڍ ڌ ڌ ڎ ڎٹ )1282/3( ح)3290(،  ومســلم يف اجلهــاد والســر، بــاب 

ــد )179/5( ح)1792(. ــزوة ُأُح غ
)	1  أخرجــه أمحــد يف املســند، )445/36، 446( ح)22130 و22132(؛ والطــرباين يف الكبــري، )425/20، 426(، وصححــه حمقــق 

. ملسند ا
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وإالَّ دخــل ذلــك يف مــواالة أعــداء اهلل")1(.

ــي  ــب واألجنب ــدو والقري ــق والع ــق والصدي ــر والفاس ــلم والكاف ــة؛ للمس ــار عام ــة اجل ورواي

ــى  ــو يف أع ــه فه ــر ل ــة اخل ــة ملحب ــات املوجب ــه الصف ــت في ــن اجتمع ــد، فم ــواًرا واألبع ــرب ج واألق

ا إىل اخلصلــة الواحــدة؛ فيعطــى كل ذي  املراتــب، وَمــن كان فيــه أكثرهــا فهــو الٌحــق بــه، وهلــم جــرًّ

ــه)2(. ــب حال ــق بحس ح

ــص  ــالم؛ فالتخصي ــاده إىل اإلس ــٍر بإرش ــلٍم«)3( وكاف ــكل مس ــح ل ــطالين: "»والنص ــال القس ق

للغالــب«)4(، وقــال زكريــا األنصــاري: »والنصــح لــكل مســلم« ُخــصَّ املســلم بالذكــر؛ ألنــه الغالب، 

وإال فالكافــر مثلــه يف ذلــك")5(؛ "فينبغــي لــكل مســلم أن حيــب للكافــر اإلســالَم ومــا يتفــرع عليــه من 

الكــمالت")6(.

ــة هــؤالء ابتعــد النــاس عــن التدخــل يف أمــور بعضهــم التــي فيهــا صــالح حاهلــم يف  فمــع قل

الدنيــا واآلخــرة، بــل وفيهــا صــالح جمتمعهــم، وهــذا مرتتــب عــى عــدم فهــم معنــى األخــوة بــني 

املســلمني؛ ألن كل واحــد منهــم صــار مشــغواًل بنفســه بعيــًدا عــن أحــوال غــره مــن املســلمني، بعيــًدا 

عــن حــب اخلــر لآلخريــن، بعيــًدا عــن نــرة إخوانــه املســلمني.

وعــالج ذلــك بــأن يكــون يف املجتمــع َمــن يتتبــع أحــوال َمــن حولــه، حتــى ال يفاجــأ املجتمــع 

بتصــدٍع يف الصــف بســبب خــالٍف بــني فرديــن أو جمموعــة مــن املجتمــع، والتنبيــه عــى هــذا األمــر 

ــة  يف مناهــج التعليــم واإلعــالم، وعــرض هــذه القضايــا للحــوار وتبصــر النــاس هبــا، وأن تتعهــد األُمَّ

)1(  منار القاري، )91/1(.
)2(  سبل السالم، )633/2(.

ــلم يف  ــة«، )31/1( ح)57، 58(، ومس ــن النصيح ــي H: »الدي ــول النب ــاب ق ــمن، ب ــاب اإلي ــاري، كت ــه البخ )	1  أخرج
ــة، )1/ 54( ح)56(. ــن النصيح ــان أن الدي ــاب بي ــمن، ب اإلي

)4(  إرشاد الساري، )7/3(.
)5(  منحة الباري، )488/3(.
)6(  فيض القدير، )176/1(.
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بإنشــاء جيــل قــادر عــى اإلصــالح بــني النــاس عامــة وبــني املســلمني خاصــة.

ثانًيا: ما يرجع إىل املتخاصمني من غري املسلمني:

1. عدم الفقه بمذهب وطريقة غري املسلمني يف حياهتم:

مــن أعظــم مــا يواجــه املســلم يف الصلح بني غــر املســلمني: عــدم معرفتــه ألفكارهــم ومعتقداهتم 

التــي هبــا ينظــرون للحيــاة، ومــن خالهلــا يفــرسون مــا حيــدث ويتعاملــون معــه؛ فــإن هــذه املعــارف 

واملعتقــدات هــي التــي حتــرك الفــرد يف حياتــه )أيدلوجيــة(، وَمــن ال يــدرك ذلــك ويفهمــه؛ فإنــه غــر 

ــالح  ــي لإلص ــم يكف ــه ب ــك وفهم ــه ذل ــن فِق ــد م ــذا ال ب ــكالهتم، ول ــلِّ مش ــم وح ــى إقناعه ــادر ع ق

بينهم ودعوهتم لإلسالم. 

2. جهل غري املسلمني باإلسالم، إن مل يكن سوء تصورهم له:

إنَّ تصــور غــر املســلم عــن اإلســالم مشــوٌب بأمــور كثــرة - ال ختلــو مــن أخطــاٍء وتشــوهيات - 

حمورهــا اجلهــل والتقليــد واالتبــاع للســادات والكــرباء منهــم، إضافــة إىل مــا ُيلقيــه اإلعــالم بأجهزتــه 

املتنوعــة ومحــالٍت مغرضــٍة تشــوه اإلســالم وأهلــه بشــكٍل مبــارش أو غــر مبــارش، وقــد يكــون تكوين 

تلــك الصــورة عــى أيــدي بعــض املســلمني - الذيــن جيهلــون الرشيعــة، أو يترفــون وفــق عواطفهــم 

وأهوائهــم دون تعقــٍل وال تفكــر ودون الرجــوع ألهــل العلــم واالختصــاص؛ فــإن العلــمء وأهــل 

ــوهة  ــورة مش ــراز ص ــك إلب ــداء اهلل ذل ــتغل أع ــر - فيس ــم اهلل يف األم ــم حك ــون هل ــاص يبين االختص

عــن اإلســالم.

ــن  ــال ع ــا يق ــلم؛ فهــو يرتقــب عــادة كل م ــر املس ــه نتائجــه عــى غ ــر ال شــك أن ل ــذا التأث فه

ــث  ــن البح ــه م ــد ل ــذا ال ب ــم، ول ــرب منه ــلمني أو بالق ــني املس ــش ب ــيم إن كان يعي ــالم، ال س اإلس

ــالم. ــر يف اإلس ــر والتفك والنظ
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	. مشاعر املتنازعني جتاه اآلخرين الذين جاءوا لإلصالح:

وهذا من الباليا العامة التي تقع يف كل املجتمعات؛ فكيف إذا كان هذا األمر بني املسلم وغره؟!

وإنَّ حتكيــم املشــاعر وتعطيــل العقــل ملــن دواعــي الفســاد، مــع أمهيــة املشــاعر إالَّ أنــه ال بــد مــن 

ــم يوجههــا لوجهتهــا الصحيحــة؛  ضبطهــا بالعقــل، فهــو الــذي حيجــز تلــك املشــاعر ويضبطهــا، ث

. فتكــون إجيابيــة، فــإذا انفلتــت تلــك املشــاعر مــن العقــل حتولــت لســلبية وأنانيــة وهــوٍج وال بــدَّ

فــإذا كانــت مشــاعر املتنازعــني قلقــة ومضطربــة جتــاه املصلــح، فــإنَّ عمليــة الصلــح لــن ُتــؤيت 

ــة؛ بــل فيهــا مــا يشــوهبا مــن الشــك والقلــق واالنحــراف بالصلــح ألمــوٍر  ثمرهــا، أو لــن تكــون تامَّ

أخــرى.

وإذا كانــت مشــاعر املتنازعــني هادئــًة ومطمئنــًة للمصلــح، فإهنــا بــال ريــٍب ســيكون هلــا أثرهــا 

اإلجيــايب يف االســتجابة أواًل للصلــح وتســهيل إجراءاتــه والتجــاوب معــه، وملــا بعــد الصلــح كذلــك؛ 

ــم  ــه في ــح وطاعت ــذا املصل ــر ه ــة بأث ــم القناع ــاة، ث ــا يف احلي ــالح منهًج ــالح واإلص ــاج الص ــن انته م

يدعــو إليــه بعــد ذلــك.

فيجــب عــى املصلــح أن حيــرص عــى مشــاعر املتنازعــني عموًمــا، وعنــد وجــود مــا يدعــو لذلك 

خصوًصــا؛ كاختــالف الديــن كــم يف هذه املســألة.

وأن حيــرص عــى القيــم واألخــالق املثــى التــي جــاء هبــا اإلســالم، وأن هييــأ النفــوس للطمأنينــة 

واالســتقرار - ال النفــور والشــك والريبــة - ولــو اضطــر لــرتك بعــض األمــور أو تأجيلهــا حتــى هتــدأ 

النفــوس وتطمئــن القلــوب.

	. عدم فهم مبدأ العفو والتسامح:

إن تعلــق النــاس اليــوم باملاديــات جعــل كثــًرا منهــم ينظــرون إىل العفــو والتســامح نظــرة ســلبيًَّة 

خاطئــًة؛ فبعضهــم يــراه باًبــا مــن الضعــف واهلزيمــة! بــل قــد ُيلحقــه بالعــار والعيــب الــذي يتنقــص 
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. منــه بســببه؛ فيعــر بــه، وهــذا التصــور فيــه نزعــة شــيطانية بــال شــكٍّ

ــر املــرء مــن حظــوظ نفســه ورغبتــه اجلاحمــة يف  »والعفــو والتســامح قاعــدة أخالقيــة كريمــة؛ تطهِّ

االنتقــام الشــخيص، وجتعلــه قــادًرا عــى قهــر دوافــع الثــأر واالنتصــار للنفــس.

ــن  ــم م نه ــة، ومتكِّ ــس العدال ــم أس ــم هل ــم، وتقي ــاس حقوقه ــل للن ــالمية إذ تكُف ــة اإلس والرشيع

ــب يف التعامــل مــع املعتــدي مــن مقــام الفضــل، وتندب  القصــاص العــادل؛ فإهنــا يف ذات الوقــت ُترغِّ

لــه العفــو والتســامح؛ فجمعــت بــني احلســنيني، وتكاملــت يف مقامــي العــدل والفضــل«)1(.

ــم  ــرب، ورغ ــبل ال ــم س ــر، وأعظ ــلِّ رضوب اخل ــن أج ــاس م ــن الن ــل اهلل  Dالعفو ع وجع

يــن يف املقصــود بكلمــة )النــاس( يف اآليــة، إال أن الراجــح مــن أقواهلــم ومــا يؤيــده  اختــالف املفرسِّ

ظاهــر املعنــى يف هــذه اآليــة ويف مثيالهتــا مــن اآليــات واألحاديــث: أن اآليــة عامــة تشــمل كل بنــي 

ــل. ــرم الفضائ ــن أك ــم - م ــم وصغره ــم، وكبره ــم وفاجره ه ــاس - برِّ ــن الن ــو ع آدم، وأن العف

"التســامح لــه أثــر عظيــم عــى الفــرد؛ مــن ســالمة الصــدر، واملحبــة، والتعــاون، واإلخــاء، ولــه 

فوائــد صحيــة، وشــاهد ذلــك والَحــظ أثــَره علــمُء الطــب الســلوكي، وإذا أردت أن ُتقلــل مــن ضغــط 

ــف التوتــر يف حياتــك؛ فعليــك بالصفــح والتســامح مــع اآلخريــن. احليــاة، وختفِّ

وأشــار اخلــرباء إىل رضورة عــدم إســاءة َفهــم املعــاين الســامية للصفــح والتســامح، فهــو ليــس 

ــة  نســيان مــا حــدث أو التغــايض عنــه أو اإلذعــان، بــل هــو التخــي عــن املشــاعر الســلبية بصــورة وديَّ

ــلبية  ــاعر الس ــى أن للمش ــًدا ع ــا جدي ــف إثباًت ــة تضي ــذه الدراس ــرين إىل أن ه ــاة؛ مش ــة احلي ومتابع

تأثــرات ضــارًة عــى الصحــة العامــة.

وللتســامح آثــار عــى شــخصية الفــرد؛ حيــث يزيــد مــن تقديــر الــذات، وقــوة الشــخصية، ويمأل 

عالقتــه باآلخريــن باملحبــة واجلــود والســخاء، ويرســم عــى حُميَّــاه البشاشــة واالبتســامة، ويكفــي هبــا 

https://shortest.link/4uux.11  القواعد األخالقية للحروب النبوية- العفو والتسامح، إلهياب كمل أمحد(

https://www.alukah.net/sharia/0/52555
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حصــول حمبــة اهلل؛ قــال تعــاىل:  ڤڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ٹ ]النــور  22[.

ــامح  ــامح ُيَتس ــاىض، وَتس ــان ويتغ ــامح اإلنس ــث يتس ــش؛ بحي ــم التعاي ــم ِقَي ــن أعظ ــامح م التس

ــاس معــه. ــا مــا هــو -أيًضــا- بحاجــة إىل أن يتســامح الن ــه ســيكون يوًم معــك، فإن

فحريٌّ بنا أن نتخلَّق هبذا اخللق السامي احلضاري")1(.

https://shortest.link/4HG2     :11  التسامح.. مظاهره وآثاره، مليمونة النارص، رابط املوضوع(
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A

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــى رســول الغــر املحجلــني نبينــا حممــد وعــى آلــه 

وصحبــه أمجعــني، وبعــد؛ فمــن خــالل هــذا البحــث يمكــن أن نخــرج بــام يــيل:

1- وجــوب اإلصــالح بــني غــر املســلمني؛ ملــا فيــه مــن اخلــر، والوقايــة مــن الوقــوع يف الــرش 

يف الدنيــا واآلخــرة.

ــا  ــح هل ــة يف أن تصب ــاح األُمَّ ــات نج ــن عالم ــة م ــلمني عالم ــر املس ــني غ ــالح ب 2- أن اإلص

ــاس. ــدى الن ــة ل ــتاذية واملرجعي األس

3- باألخــذ باإلصــالح بــني غــر املســلمني تتكــون احليــاة االجتمعيــة املســتقرة، والتــي خُتــرج 

لألمــة نــمذج قــادرة عــى العطــاء والبــذل يف خدمــة دينهــا وجمتمعهــا ووطنهــا.

4- جيب أن يكون املسلمون إجيابيني يتحركون خلر أمتهم وأوطاهنم ولكرامة إنسانيتهم.

ــتوى  ــى مس ــلمني؛ ع ــر املس ــني غ ــالح ب ــلمني يف اإلص ــض املس ــص بع ــي أن يتخص 5- ينبغ

األفــراد واملؤسســات، وأن يكــون عندهــم مــن الفقــه واحلنكــة والــذكاء والعلــم مــا ُيؤهلهــم للقيــام 

هبــذه املهمــة.

6- عــى أهــل العلــم واحلنكــة والبصــرة أن يكــون هلــم دور  إجيــايب يف اســتقرار أحــوال املجتمع، 

وأن يكونــوا مصلحــني بــني أفــراده، وليحــذروا أن يكونــوا أداة للمجتمــع؛ فيتجــاوزوا حدود اهلل.

ــة  ــان كلِّ جزئي ــلمني، وبي ــر املس ــة غ ــي H يف معامل ــدي النب ــب ه ــوب تقري 7- وج

ــة،  ــات فقــه التعايــش بــني املســلمني وغــر املســلمني، وواجــب املســلمني يف تلــك اجلزئي مــن جزئي

ــا. ــوة وأكمله ــم أس ــو H أعظ ــا، فه ــه فيه ــا، وهدي ــول H منه ــف الرس وموق
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8- ديــن اإلســالم ديــن الســمحة واليــرس والتعــاون عــى اخلــر والعمــل عــى تكريــم اإلنســان 

لتكريــم اهلل لــه، ولكــن بعــض املســلمني ال يعلمــون أحــكام تلــك املعاملــة وحدودهــا وضوابطهــا، 

ــادات  ــرفات واجته ــالم بتصـ ــوهون اإلس ــلمني يش ــض املس ــط، وبع ــراط وتفري ــني إف ــم ب فتجده

خاطئــة؛ ينتــج عنهــا تصــور خاطــئ عــن اإلســالم واملســلمني عنــد غــر املســلمني؛ فــال حياولــون أن 

يتعرفــوا عــى هــذا الديــن.

وبعــض املســلمني جيهلــون تلــك األحــكام أو ال يفقهــون التعامــل مــع تلــك األحــكام؛ فينتــج 

عــن ذلــك ضيــاٌع لبعــض تعاليــم الديــن وحقــوق النــاس.

9- عــى كل َمــن يريــد احلــق أن يعمــل عــى إقامــة رشع اهلل تعــاىل، وخدمــة املجتمــع كلــه؛ فيــم 

ــط أو  ــه أيُّ تفري ــال يمس ــه ف ــك دين ــا يف ذل ــي، مراعًي ــدل والرق ــر والع ــه باخل ــى أمت ــه وع ــود علي يع

ــد األخــرى املخالفــة لإلســالم. ــه مــن العقائ ــه، أو براءت ــر ذلــك يف عقيدت ــو، وأن ال ُيَؤثِّ غل

ــه املســلمني، وأن  أســأل اهلل تعــاىل أن جيعــل هــذا العمــل خالًصــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ب

ــني. ــم آم ــا ال علينا.. الله ــة لن ــون حج يك

وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعني.
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1- القرآن الكريم.

2- أحــكام القــرآن، أمحــد بــن عــي الــرازي اجلصــاص، أبــو بكــر، حتقيــق: حممــد الصــادق قمحــاوي، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب- بــروت، 1405هـ.

ــن أيب  ــة واحلكومــات، للقــايض شــهاب الدي َرر املنظومــات يف األقضي ــدُّ 	- أدب القضــاء، وهــو: ال

إســحاق املعــروف بابــن أيب الــدم الشــافعي، دار الفكــر، بــروت – لبنــان، ط2، ســنة: 1402هـــ 

- 1982م.

	- األدب املفــرد، حممــد بــن إســمعيل؛ أبــو عبــد اهلل البخــاري، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

البشــائر اإلســالمية -بروت، ط3، 1409 هـــ- 1989م.

ــك  ــد املل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن حمم ــد ب ــاري، أمح ــح البخ ــرشح صحي ــاري ل ــاد الس 	- إرش

ــن )ت: 923هـــ(، املطبعــة الكــربى  ــاس، شــهاب الدي ــو العب ــي املصـــري، أب القســطالين القتيب

ــر ط7، 1323هـــ. ــة، م األمري

	- إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، حممــد نــارص الديــن األلبــاين، املكتــب اإلســالمي، 

ط1، 1399هـ.

ــيوين  ــمل بس ــق: ك ــن، املحق ــو احلس ــابوري أب ــدي النيس ــد الواح ــن أمح ــي ب ــزول، ع ــباب الن 	- أس

ــرش: 1411هـــ - 1991م. ــنة الن ــة، ط1، س ــب العلمي ــول، دار الكت زغل

ــرآن  ــاز الق ــاب إعج ــة بكت ــع املقارن ــة م ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــد ش ــم عن ــرآن الكري ــاز الق 	- إعج

للباقــالين، حممــد بــن عبــد العزيــز العواجــي، مكتبــة دار املنهــاج - الريــاض، ط1، ســنة النــرش: 

1427هـ.



80

	- األُم، الشــافعي أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمن بــن شــافع بــن                                       

ــة - بــروت،  ــي القــريش املكــي )ت: 204هـــ(، دار املعرف ــاف املطلب ــد من ــن عب ــد املطلــب ب عب

1410هـــ-1990م. ــرش:  الن ــنة  س

10- األمــوال البــن زنجويــه، أبــو أمحــد محيــد بــن ملــد بــن قتيبــة بــن عبــد اهلل اخلرســاين املعــروف 

بابــن زنجويــه )ت: 251هـــ(، حتقيــق الدكتــور: شــاكر ذيــب فيــاض األســتاذ املســاعد - بجامعــة 

امللــك ســعود، مركــز امللك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، الســعودية، ط1، 1406هـ 

- 1986م.

11- األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم، مؤسسة نارص للثقافة، بروت، لبان، ط1، 1981م.

ــد اهلل                            ــن عب ــالم ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــامن، تق 12- اإلي

بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، املحقــق: حممــد 

ــمن، األردن، ط5، 1416هـــ-1996م. ــالمي، ع ــب اإلس ــاين، املكت ــن األلب ــارص الدي ن

	1- البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق ومنحــة اخلالــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، املعروف 

بابــن نجيــم املــري )ت: 970هـــ(، ويف آخــره: تكملــة البحــر الرائــق ملحمــد بــن حســني بــن 

عــي الطــوري احلنفــي القــادري )ت بعــد 1138هـــ(، وباحلاشــية: منحــة اخلالــق البــن عابديــن، 

دار الكتــاب اإلســالمي، ط2، بــدون تاريــخ.

	1- البحــر املديــد يف تفســري القــرآن املجيــد، أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن املهــدي بــن عجيبــة 

احلســني األنجــري الفــايس الصــويف )ت: 1224هـــ(، املحقــق: أمحــد عبــد اهلل القــريش رســالن، 

الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهــرة، 1419هـــ.

	1- البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســمعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البصـــري ثــم الدمشــقي، 

املحقــق: عــي شــري، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1، 1408هـــ -1988م.
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ــن  ــد، اب ــن حمم ــي ب ــن ع ــم ب ــكام، إبراهي ــج األح ــة ومناه ــول األقضي ــكام يف أص ــرصة احل 	1- تب

فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ(، مكتبــة الكليــات األزهريــة، ط1، 1406هـــ - 

1986م.

	1- التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنرش - تونس، 1984م.

	1-  ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم؟ حممد نارص الدين األلباين، 

	1- املكتب اإلسالمي - بروت، ط1، 1405هـ.

20-  تفســري البحــر املحيــط، حممــد بــن يوســف، الشــهر بــأيب حيــان األندلــي، دار الفكــر - بروت، 

ط3، 1403هـ.

21- تفســري البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل                                  

بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، املحقــق: حممد عبــد الرمحن املرعشــي، 

ــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 1418هـــ. دار إحي

22-  تفســري الفخــر الــرازي، املشــتهر بالتفســر الكبــر، ومفاتيــح الغيــب، حممــد الــرازي، دار الفكر، 

ط3، 1405هـ.

ــن عــي رضــا بــن حممــد شــمس الديــن  ــار، حممــد رشــيد ب ــم تفســري املن 	2- تفســري القــرآن احلكي

بــن حممــد هبــاء الديــن بــن منــال عــي خليفــة القلمــوين احلســيني )ت: 1354هـــ(، اهليئــة املريــة 

العامــة للكتــاب، ســنة النــرش: 1990م.

	2- تفســري القــرآن العظيــم = تفســري ابــن أيب حاتــم، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس 

ــد  ــعد حمم ــق: أس ــم )ت: 327هـــ(، املحق ــن أيب حات ــرازي اب ــي، ال ــي، احلنظ ــذر التميم ــن املن ب

الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.
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ــامي  ــق: س ــقي، حتقي ــريش الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــمعيل ب ــم، إس ــرآن العظي ــري الق 	2- تفس

ــاض، ط1، 1418هـــ. ــة - الري ــالمة، دار طيب الس

ــنة  ــد س ــوف بع ــي املت ــقي احلنب ــادل الدمش ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــاب، أب ــري اللب 	2- تفس

880هـــ، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

	2- تفســري الوســيط للواحــدي= الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن 

حممــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، حتقيــق وتعليــق: الشــيخ عادل 

أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ عــي حممــد معــوض، الدكتــور أمحــد حممــد صــرة، الدكتــور أمحــد 

عبــد الغنــي اجلمــل، الدكتــور عبــد الرمحــن عويــس، قدمــه وقرظــه: األســتاذ الدكتــور عبــد احلــي 

الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1415 هـــ - 1994م.

	2- التفســري الوســيط، حممــد ســيد طنطــاوي، القاهــرة، دار هنضــة مــر للطباعــة والنــرش والتوزيع، 

ط1، 1997م.

	2- تفســري مقاتــل بــن ســليامن، أبــو احلســن، مقاتــل بــن ســليمن بــن بشــر األزدي البلخــي 150هـ، 

حتقيــق: عبــد اهلل حممــود شــحاته، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــروت، ط1، 1423ه – 2002م.

ــن               ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، أب ــد مل 0	- التمهي

عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيــق: مصطفــى بــن أمحــد العلــوي، 

ــرب، د. ط،  ــالمية – املغ ــؤون اإلس ــاف والش ــوم األوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكب ــد عب حمم

هـ.  1387

ــة  ــعدي، مؤسس ــارص الس ــن ن ــن ب ــد الرمح ــان، عب ــري كالم املن ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري 1	- تيس

ــروت، ط1، 1416هـــ، 1996م. ــالة - ب الرس

ــن  ــعدي، م ــارص الس ــن ن ــن ب ــد الرمح ــرآن، عب ــري الق ــة تفس ــان يف خالص ــف املن ــري اللطي 2	- تيس

إصــدارات وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد، اململكــة العربيــة 
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2001م.  - 1422هـــ  ط1،  الســعودية، 

ــن                           ــد اهلل ب ــق د/ عب ــربي، حتقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، حمم ــري آي الق ــن تفس ــان ع ــع البي 		- جام

ــرة، ط1، 1422هـــ،  ــالمية - القاه ــات اإلس ــوث والدراس ــز البح ــي، مرك ــن الرتك ــد املحس عب

2001م.

ــت  ــة، بي ــكار الدولي ــت األف ــق بي ــاء: فري ــذي، اعتن ــى الرتم ــن عيس ــد ب ــذي، حمم ــع الرتم 		- جام

ــاض، 1419هـــ، 1989م. ــع- الري ــرش والتوزي ــة للن ــكار الدولي األف

		- اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار الكتاب العريب.

ــة اإلمــارات  ــن حممــد القــمش، إمــام وخطيــب بدول ــد الرمحــن ب 		- جامــع لطائــف التفســري، عب

ــة ســابًقا. العربي

		- حاشــية الشــهاب عــى تفســري البيضــاوي، املســمة: عنايــة القــايض وكفايــة الــرايض عــى تفســر 

البيضــاوي، شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر اخلفاجــي املــري احلنفــي)ت: 1069هـ(، 

دار النــرش: دار صــادر – بــروت.

		- احلــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي، أبــو احلســن، عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن 

حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر باملــاَوْردي، حتقيــق: الشــيخ عــي حممــد معــوض، والشــيخ 

عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1999م.

ــاري                       ــة األنص ــن حبت ــعد ب ــن س ــب ب ــن حبي ــم ب ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ــراج، أب 		- اخل

ــن  ــعد حس ــعد، س ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــرتاث، حتقي ــة لل ــة األزهري )ت: 182هـــ(، املكتب

ــة. ــة ومفهرس ــة، حمقق ــدة مضبوط ــة جدي ــد، طبع حمم

0	- دليــل الفاحلــني لطــرق ريــاض الصاحلــني، حممــد عــي بــن حممــد بــن عــالن بــن إبراهيــم البكري 

ــق،  ــد توفي ــع، حمم ــن ربي ــود حس ــق: حمم ــق وتعلي ــافعي )ت: 1057هـــ(، بتحقي ــي الش الصديق
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الطبعــة: األخــرة، 1385هـ.

ــداء  ــو الف ــوىل أب ــويت، امل ــي اخلل ــتانبويل احلنف ــى اإلس ــن مصطف ــي ب ــمعيل حق ــان، إس 1	- روح البي

)ت: 1127هـــ(،  دار الفكــر- بــروت.

ــن                                                                ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــاد، حمم ــري العب ــدي خ ــاد يف ه 2	- زاد املع

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــروت- مكتبة املنــار اإلســالمية، الكويت، 

ط27، 1415هـــ - 1994م.

		- ســبل الســالم رشح بلــوغ املــرام مــن أدلــة األحــكام، الصنعــاين، حتقيــق: د. حســني بــن قاســم، 

مــن مطبوعــات جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود، ط2، 1400هـــ.

		- سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا السلســلة الصحيحــة، حممــد نــارص 

الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف، ســنة النــرش: 1415هـــ- 1995م.

		-  سلســلة األحاديــث الصحيحــة، حممــد نــارص الديــن األلبــاين- املكتــب اإلســالمي- بــروت، 

ط4، 1405هـ، 1985م.

		- ســنن ابن ماجــة، حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، بيــت األفــكار الدوليــة للنــرش والتوزيع 

-الريــاض، اعتناء فريــق بيت األفــكار الدولية، 1419هـــ، 1989م.

		- ســنن أيب داود، ســليمن بــن األشــعث السجســتاين، بيــت األفــكار الدوليــة للنــرش والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: فريــق بيــت األفــكار الدوليــة، 1419هـــ، 1989م.

ــي،                              ــر البيهق ــو بك ــى، أب ــن موس ــي ب ــن ع ــني ب ــن احلس ــد ب ــرى، أمح ــي الك ــنن البيهق 		- س

ـ - 1994م. ــة، ط3، 1414هــ ــة املكرم ــاز - مك ــة دار الب ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: حمم حتقي

		- السرية النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري، مكتبة العبيكان - الرياض ط1، 1416هـ.
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ــق -  ــرآن -دمش ــوم الق ــة عل ــقا، مؤسس ــى الس ــق مصطف ــام، حتقي ــن هش ــة، اب ــرية النبوي 0	- الس

ــدة. ــالمية، ج ــة اإلس ــني للثقاف ــروت، دار القبلت ب

1	- الســرية النبويــة، أبــو الفــداء، إســمعيل بــن كثــر )ت:774هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد الواحد، 

دار املعرفــة للطباعــة والنــرش، بروت، 1393هـــ – 1976م.

ْوِجــردي اخلراســاين،                                      2	- شــعب اإليــامن، أمحــد بــن احلســني بــن عــي بــن موســى اخلرُْسَ

أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور                                       

ــدوي،  ــد الن ــار أمح ــه: مت ــج أحاديث ــه وختري ــى حتقيق ــد، أرشف ع ــد حام ــد احلمي ــي عب ــد الع عب

صاحــب الــدار الســلفية ببومبــاي - اهلنــد، مكتبــة الرشــد للنــرش والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون 

ــد، ط1، 1423هـــ - 2003م. ــاي باهلن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال م

		- صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســمعيل البخــاري، بيــت األفــكار الدوليــة للنــرش والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: أيب صهيــب الكرمــي، 1419هـــ، 1989م.

		- صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف- الرياض، ط5.

ــة اإلســالمية - عــمن - األردن،  ــاين، املكتب ــة، حممــد نــارص الديــن األلب 		- صحيــح الســرية النبوي

ط1.

ــاويش،  ــر الش ــة: زه ــق وفهرس ــاين، تعلي ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــه، حمم ــنن ابن ماج ــح س 		- صحي

املكتــب اإلســالمي - بــروت، ط1، 1408هـــ، 1988م.

		- صحيــح ســنن أيب داود، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، )ت: 1420هـــ(، مؤسســة غــراس للنرش 

والتوزيــع - الكويــت، ط1، عام 1423هـــ - 2002م.

		- صحيــح مســلم، مســلم بــن احلجــاج النيســابوري، اعتنــاء: أيب صهيــب الكرمــي، بيــت األفــكار 

الدوليــة للنــرش والتوزيــع - الرياض، 1419هـــ، 1989م،.
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ــدر  ــاين )ت: 1420هـــ( مص ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــذي، حمم ــنن الرتم ــف س ــح وضعي 		- صحي

ــالم  ــور اإلس ــز ن ــاج مرك ــن إنت ــاين -م ــة - املج ــات احلديثي ــة التحقيق ــج منظوم ــاب: برنام الكت

ــكندرية. ــنة باإلس ــرآن والس ــاث الق ألبح

0	- صفــوة التفاســري، حممــد عــي الصابــوين، دار الصابــوين للطباعــة والنــرش والتوزيــع - القاهــرة، 

ط1، 1417هـ - 1997م.

العســقالين،                                                                   حجــر  بــن  عــي  بــن  أمحــد  البخــاري،  صحيــح  بــرشح  البــاري  فتــح   -	1

ــرة، ط1، 1407هـــ،  ــرتاث- القاه ــان لل ــي، دار الري ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب: حمم ــم وتبوي ترقي

. 1م 9 8 6

2	- فقه السنة، السيد سابق، رشكة منار الدولية - القاهرة، 1416هـ، 1995م.

		- فقــه الســرية، حممــد الغــزايل، حتقيــق: العالمــة املحــدث حممــد نــارص الديــن األلبــاين، دار القلــم 

- دمشــق، ط7، 1998م.

		- فن التعامل النبوي مع غري املسلمني، راغب الرسجاين- مر، دار الكتب املرية، ط1، 2010م.

		- فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــري، عبــد الــرءوف املنــاوي، املكتبــة التجاريــة الكــربى- مــر، 

ط1، 1356هـ.

ــق الديــن، عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة املقــديس،  		- الــكايف يف فقــه اإلمــام أمحــد، ُموفَّ

دار الكتــب العلميــة، ط1، 1414هـــ- 1994م.

ــن  ــن ب ــن حس ــن ب ــالح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن اإلقن ــن مت ــاع ع ــاف القن 		- كش

ــة. ــب العلمي ــي )ت: 1051هـــ(، دار الكت ــويت احلنب ــس البه إدري

		- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزمــرشي 

جــار اهلل )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العريب- بــروت، ط3، 1407هـ.
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		- مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة - بروت، ط17، 1411هـ.

ــم، ط3،                          ــن قاس ــن ب ــد الرمح ــق عب ــراين، حتقي ــم احل ــد احللي ــن عب ــد ب ــاوى، أمح ــوع الفت 0	- جمم

1426هـــ-2005م. ــاء،  الوف دار 

1	- املحيــط يف اللغــة، إســمعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاين، املشــهور بالصاحــب 

ــروت -  ــب - ب ــامل الكت ــني، ع ــن آل ياس ــد حس ــيخ حمم ــق: الش ــاد )ت: 385هـــ(، حتقي ــن عب ب

لبنــان، ط1، 1414هـــ - 1994م.

2	- خمتــرص املــزين مطبــوع ملحًقــا بــاألم للشــافعي، إســمعيل بــن حييــى بــن إســمعيل، أبــو إبراهيــم 

املــزين )ت: 264هـــ(، دار املعرفــة – بروت، ســنة النشـــر: 1410هـ-1990م.

		- املخصــص، أبــو احلســن عــي بــن إســمعيل بــن ســيده املــريس )ت: 458هـــ(، املحقــق: خليــل 

إبراهــم جفــال، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 1417هـــ - 1996م.

		- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، أبــو الــربكات؛ عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود حافــظ الديــن 

النســفي، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب 

مســتو، دار الكلــم الطيــب - بــروت، ط1، 1419هـــ، 1998م.

ــة  ــعودية - مطبع ــاف الس ــس، وزارة األوق ــن أن ــك ب ــحنون، مال ــة س ــرى، رواي ــة الك 		- املدون

الســعادة، 1324هـــ.

ــى                       ــق: مصطف ــابوري، حتقي ــم النيس ــد اهلل احلاك ــن عب ــد ب ــني، حمم ــى الصحيح ــتدرك ع 		- املس

ــروت، ط1، 1411هـــ - 1990م. ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

		- مســند أيب يعــى، أبــو يعــى أمحــد بــن عــي بــن املُثنــى بــن حييــى بــن عيســى بــن هــالل التميمــي، 

ــق، ط1،  ــرتاث - دمش ــون لل ــد، دار املأم ــليم أس ــني س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، املحق املوص

1404هـ - 1984م.
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		- مســند أمحــد، أمحــد بــن حنبــل الشــيباين، مؤسســة قرطبــة - القاهــرة، مذيــل بأحــكام شــعيب 

األرنــؤوط عليهــا.

		- معامل التنزيل، احلسن بن مسعود البغوي، دار طيبة للنرش، والتوزيع - الرياض، ط1، 1409هـ.

0	- املعجــم الكبــري، ســليمن بــن أمحــد الطــرباين، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، مكتبــة 

العلــوم واحلكــم - املوصــل، ط2، 1404هـــ.

ــب  ــد اخلطي ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف ــي املحت 1	- مغن

ــخ: 1415هـــ - 1994م. ــة، ط1، التاري ــب العلمي ــربيني )ت:977هـــ(، دار الكت الشـ

2	- املغنــي، ابــن قدامــه، حتقيــق د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ود. عبــد الفتــاح حممــد احللــو، 

هجــر للنرش والتوزيــع - القاهرة، ط2، 1412هـــ، 1992م.

ــادر  ــد الق ــه: عب ــم، راجع ــد قاس ــزة حمم ــاري، مح ــح البخ ــرص صحي ــاري رشح خمت ــار الق 		- من

األرنــاؤوط، عنــي بتصحيحــه ونــرشه: بشــر حممــد عيــون، مكتبــة دار البيــان، دمشــق-اجلمهورية 

ـ -1990 م. ــد، الطائــف- اململكــة العربية-الســعودية، 1410 هــ ــة املؤي ــة الســورية، ومكتب العربي

		- منحــة البــاري بــرشح صحيــح البخــاري املســمى بـــ تفــة البــاري، زكريــا بــن حممــد األنصاري، 

زيــن الديــن أبــو حييــى الســنيكي املــري الشــافعي، حتقيــق: ســليمن بــن دريــع العازمــي، مكتبــة 

الرشــد للنــرش والتوزيــع - الريــاض، ط1، 1426هـ.

ــرفون: أ.  ــة، املشـ ــات القرآني ــات واملعلوم ــز الدراس ــداد: مرك ــور، إع ــري املأث ــوعة التفس 		- موس

ــى الشــهري، مركــز الدراســات واملعلومــات  ــن حيي ــوح ب ــار - د. ن ــن ســليمن الطي د. مســاعد ب

ــروت، ط1، 1439هـــ - 2017م. ــزم - ب ــن ح ــاطبي- دار اب ــام الش ــد اإلم ــة بمعه القرآني

		- موســوعة التفســري املوضوعــي للقــرآن الكريــم، إعــداد: 166 باحثــًا، و100 حُمّكــًم متخصصــًا، 

ولعــدد 354 موضوعــًا، إرشاف: مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة.
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		- املوسوعة الفقهية الكويتية، املؤلف: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.

		- موقــف اإلســالم مــن التعايــش مــع أهــل الكتــاب، حممــود صالــح عبــد الــرؤوف الدمياطــي - 

غــزة، اجلامعــة اإلســالمية، ط1، 2016م.

		- امليــزان يف تفســري القــرآن، الســيد حممــد حســني الطباطبائــي، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت، 1417هـ.

ــري،                           ــزم الظاه ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أمح ــي ب ــم، ع ــرآن الكري ــوخ يف الق ــخ واملنس 0	- الناس

حتقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمن البنــداري، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1406هـــ.

ــري  ــدادي املق ــي البغ ــن ع ــر ب ــن ن ــالمة ب ــن س ــة اهلل ب ــم هب ــو القاس ــوخ، أب ــخ واملنس 1	- الناس

)ت: 410هـــ(، املحقــق: زهــر الشــاويش، حممــد كنعــان، املكتــب اإلســالمي -بــروت، ط1، 

1404هـ.

أبــو جعفــر،                                            النحــاس،  املــرادي  إســمعيل  بــن  بــن حممــد  أمحــد  واملنســوخ،  الناســخ   -	2

1408هـــ. ط1،  الكويــت،   - الفــالح  مكتبــة  حممــد،  الســالم  عبــد  حممــد  د.  حتقيــق: 

ــو اخلطــاب، حتقيــق: د. حاتــم  ــادة الســدويس، أب ــادة بــن دعامــة بــن قت 		- الناســخ واملنســوخ، قت

صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1404هـــ.

		- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن، أيب الســعادات، املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري، ابــن األثــر، )ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر أمحــد 

الــزاوي - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.

		- نواســخ القــرآن، عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد بــن اجلــوزي، أبــو الفــرج، دار الكتــب العلمية 

- بروت، ط1، 1405هـ.
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