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األخالق السيئة ادلزعومة يف احلروب اإلسالمية والرد عليها



حممد زید لكهوي

War in human society is an old phenomenon. It is as old as the human
presence. War had been remained the symbol of destruction, massacre,
cruelty and brutality. Islamic revolution changed the war completely, its
name, motives, procedures, ethics, results and impact on the human
society. After emergence of Islam, jihad has become a blessing for
humanity. Whole of the world, Islamic or non Islamic, has benefited from
Islamic revolution as it is acknowledged time to time by the balanced
western thinkers. But some fanatic elements of the non Muslim world
often try to tarnish the established noble image of Islam through
spreading misunderstandings. It would not be wrong to say that have
started an Intellectual war against Jihad in Islam. They have raised many
ethical objections on the different aspects of Islamic jihad. I have
presented some of these objections in lines below. So, in the current
scenario, I felt it very necessary to refute their so called blames of
ethical vices of the jihad in Islam. It is what I tried to do in this humble
article.

االسبلـ قد قلب العقلیة البشریة قلبا ،وشن علی اعباىلیة حربا ،ورسم لبلجتماع مثبل اعلی
خيالف مالفوه ،ویناقض ما عرفوه ػ فالشجاعة ،والشهامة ،والکم اؼبويف الی السرؼ والتلف،
والتفانی يف االخبلص للقبیلة ،والقسوة يف االنتقاـ ،والثار فبن تعدی علی النفس أو علی
االىل بالقوؿ او بالفعل ،ىی اصوؿ الفضائل عند اعباىلیة ػ اما االسبلـ فقد جعل اؼبثل
االعلی لبلنساف اػبضوع هلل واالنقیاد المره ،والقناعة والتواضع وؾبانبة التکاثر والتفاخر مث
الصرب ػ
اإلسبلـ دین إؽبامي و جامع یشتمل علی العلم و اغبکمة الکاملة الربانیة ال یُعلم
خلق قبیح قط ػ بل الذین ال یفهموف اغبقیقة ؽبذا الدین القیم ،یسعوف أف یشاعوا مزاعمهم
الباطلة و الکاذبة لتشویة الشهرة النقیة للدین الطیب ػ فاآلف نقدـ بعض اؼبزاعم اؼبتعصبة يف
دین هللا اغبق والرد علیها ػ
 -۱اجلهاد وسيلة النهب والسلب :إف السامع ؽبذه الشبهة من العواـ سریعاً ما تتكوف لدیو
فكرة عن اؼبتَح َد ِ
ث عنو بأنو قد صبع من مساوئ األخبلؽ ما فاؽ بو غريه من القسوة واغبقد
َُ
والدمویة وحب الدنیا واالستئثار  ،وأنو ال بد أف یعیش حیاة تتناسب مع ما یقاتل من أجلو ،
وىو اؼباؿ .


الباحث لشهادة الدكتوراة بقسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة البنجاب ،الىور
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والرد على ىذه الشبهة من وجهني ،األوؿ بطبلف إطبلؽ لفظ النهب على الغنائم
وبیاف أف الغنائم كانت ىف األمم السابقة ،فما یظفر بو اجملاىدوف ىف اغبرب غنیمة أحلها هللا
ؽبم  ،فالفرؽ بني الغنائم والنهب كالفرؽ بني البیع والربا  ،فكما أحل هللا البیع وحرـ الربا ،
فقد أحل هللا عز وجل الغنائم للمجاىدین منذ األدیاف السماویة السابقة وحرـ النهب والسرقة
وأكل أمواؿ الناس بالباطل .
فلم ینفرد اإلسبلـ وحده بأخذ الغنائم ىف اغبروب  ،بل قد ورد ذلك ىف الشرائع
السماویة السابقة  ،فقد ورد ىف العهد القدًن ىف سفر التثنیة "(واذا دفعها الرب اؽبك اىل یدؾ
فاضرب صبیع ذكورىا حبد السیف واما النساء واالطفاؿ والبهائم وكل ما ىف اؼبدینة كل غنیمتها

فتغتنمها لنفسك وتاكل غنیمة اعدائك الىت اعطاؾ الرب اؽبك)"  ، 1وجاء أیضاً ىف سفر
2
التكوین أنو من صفات بنیامني "يف الصباح یاكل غنیمة وعند اؼبساء یقسم هنبا"
ﷺ یناىف التهمة الىت یتهمو هبا اؼببطلوف بنهب أمواؿ
والثاىن أف حاؿ النىب
الناس  ،وأكلها بالباطل ىو وأصحابو  ،وأف جهادىم ما كاف إال إبتغاء عرض اغبیاة الدنیا

وزخرفها  .لكننا بتتبعنا غبیاة ىذا النىب الكرًن قبدىا تتنايف سباما مع ىذه الفریة من أوجو تالیة ػ
ﷺ ما عرضو علیو اؼبشركوف من اؼباؿ واعباه حني جهر
فلماذا یرفض النىب
بدعوتو للتوحید بدالً من أف خيوض اؼبعارؾ والصعاب الىت تودي بو للهبلؾ  ،وال یقبل اؼباؿ
اؼبتحصل دوف شقاء وعناء؟
أ ََوَمن كاف حریصاً على الدنیا یأمر أصحابو أف یدعو لعبادة هللا وحده ویزرع فیهم
ِ
س َعْب ُد
أف ىدایة الناس خري من ضبر النعم  ،ویوضح ؽبم إمث من كاف مهو الدنیا قائبلً " تَع َ
ط س ِخ َ ِ
اػبَ ِم َ ِ ِ ِ ِ ِ
س َ ،وإِذَا
ال ِّدینَا ِر َو َعْب ُد ال ِّد ْرَى ِم َو َعْب ُد ْ
یصة إ ْف أ ُْعط َي َرض َي َوإ ْف ََلْ یػُ ْع َ َ
س َوانْػتَ َك َ
ط تَع َ
ِ
شیك فَبلَ انْػتَػ َقش طُوَب لِعب ٍد ِ
آخ ٍذ بِعِنَ ِ
ث َرأْ ُسوُ ُم ْغبَػَّرةٍ قَ َد َماهُ إِ ْف َكا َف
اف فَػَرِس ِو ِيف َسبِ ِیل هللا أَ ْش َع َ
َ
َ َ َْ
اغبِراس ِة َكا َف ِيف ِْ
الساقَِة َكا َف ِيف َّ ِ ِ
استَأْ َذ َف ََلْ یػُ ْؤ َذ ْف لَوُ َوإِ ْف َش َف َع
اس ِة َوإِ ْف َكا َف ِيف َّ
الساقَة إِف ْ
اغبَر َ
ِيف ْ َ َ
3
َّع" .
ََلْ یُ َشف ْ
أ ََوَمن كاف حریصاً على الدنیا والغنیمة یؤثر غريه على نفسو  ،وال یستأثر بالشطر
األكرب من الغنیمة مث یقسم علیهم ما شاء مىت شاء وأینما شاء؟
أ ََولَو كاف حيب الدنیا حریصاً علیها  ،أكاف یُ ْس ِك ُن نسائَو ىف حجرات بسیطة جبوار
مسجده بدالً من أف یتخذ القصور وأفخر الدور ؟
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أ ََوَمن كاف حریصاً على الدنیا حيث أصحابو على ترؾ متاعها واالزدیاد من زاد
اآلخرة قائبلً "أال إف الدنیا ملعونة ملعوف ما فیها  ،إال ذكر هللا وما وااله  ،وعاَل  ،أو
متعلم)" 4؟
أولو كاف حيب الدنیا  ،حریصاً علیها  ،أكاف ال ديلك الزاد لبیتو  ،وسبر علیو األیاـ

ما یرى فیها اللحم كما یرى سائر األناـ  ،تقوؿ عائشة رضى هللا عنها " ُكنَّا لَنَػْنظُُر إِ َىل ا ْؽبِبلَ ِؿ
ِ
ِ ِ ِ
ٍِ
ت َما َكا َف
ثَبلَثَةَ أَىلَّة ِيف َش ْهَریْ ِن َوَما أُوق َد ْ
ت ِيف أَبْػیَات َر ُسوؿ هللا صلى هللا علیو وسلم نَ ٌار فَػ ُق ْل ُ
ِ
َس َوَد ِاف الت َّْمُر َوالْ َماءُ" 5؟
یُعِ ُ
یش ُك ْم قَالَت األ ْ
أ ََوَمن كاف حریصاً على الدنیا واؼباؿ  ،یرى أف اؼباؿ والغنائم خري لو وألىلو كما
تزعموف  ،أمعقوؿ منو أال یورث أبنائو ما كاف لو من ماؿ ىف الدنیا  ،فیحرمهم فبا كاف یرجوه
لنفسو من اػبري؟  ،فقد أخرج اإلماـ البخارى رضبو هللا من حدیث عائشة رضى هللا عنو أـ
اؼبؤمنني رضى هللا عنها " عن عائِ َشةَ أ َّ ِ
السبلَـ والْعبَّاس أَتَػیا أَبا ب ْك ٍر یػ ْلتَ ِمس ِ
اف
َْ َ
َف فَاط َمةَ َعلَْیػ َها َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َِّب صلى هللا علیو وسلم
ضوُ ِم ْن فَ َد ٍؾ َو َس ْه َموُ م ْن َخْیبَػَر .فَػ َق َ
م َرياثػَ ُه َما أ َْر َ
ت النِ َّ
اؿ أَبُو بَ ْك ٍر َظب ْع ُ
وؿ الَ نُورث ما تَػرْكنا صدقَةٌ إََِّّنَا یأْ ُكل ُ ٍ
اَّللِ لََقرابةُ رس ِ
ِ
وؿ هللاِ صلى هللا
یَػ ُق ُ
َ ُ َ َ َ ََ
آؿ ُؿبَ َّمد ِيف َى َذا الْ َماؿ َو َّ َ َ َ ُ
َ ُ
6
ب إِ ََّ أَ ْف أ ِ
َص َل ِم ْن قَػَرابَِ  ".ویرفض كل ما عرض علیو من خري الدنیا ؟
َح ُّب
علیو وسلم أ َ
إذا كاف حيب الدنیا  ،حریصاً علیها  ،أديوت ودرعو مرىونة لدى یهودي ىف طعاـ
ألىلو ال ديلك شبنو ؟
ِ
وؿ هللاِ صلى هللا علیو وسلم
يف َر ُس ُ
فقد قالت السیدة عائشة أـ اؼبؤمنني رضى هللا عنها" تُػ ُو َّ
ٍِ 7
ِ
ِ
ود ٍ ِ
ِ
اعا ِم ْن َشعري".
صً
ي بِثَبلَث َ
ني َ
َود ْر ُعوُ َم ْرُىونَةٌ عْن َد یَػ ُه ّ

ؼباذا َل ديت ملكا كسائر اؼبلوؾ  ،فقد فتح الفتوح  ،وغزا الغزوات  ،وملكت
جیوشو الدنیا  ،فما وجدناه ىو وأصحابو ومن تبعهم غارقني فیما غرؽ فیو اؼبلوؾ من الرتؼ
والرغد واؼبلذات ؟
فقد روى اإلماـ البخارى من حدیث أنس بن مالك رضى هللا عنو أنو قاؿ" َكا َف
رس ُ ِ
ِ
صبِ َح فَِإ ْف َِظب َع أَذَانًا أ َْم َس َ
وؿ هللا صلى هللا علیو وسلم إِذَا َغَزا قَػ ْوًما ََلْ یُغ ْر َح َّىت یُ ْ
ك َوإِ ْف ََلْ
َُ
یسمع أَ َذانًا أَ َغار بػع َد ما یصبِح فَػنَػزلْنَا خیبػر لَیبلً .ح َّدثَػنَا قُػتَػیبةُ  ،ح َّدثَػنَا إِ ْظب ِ
یل بْ ُن َج ْع َف ٍر ،
اع
ََْْ
َْ َ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َْ َ ْ َ
َ ُ
8
ٍ
َع ْن ُضبَْید َ ،ع ْن أَنَ ٍ
س أ َّ
َِّب صلى هللا علیو وسلم َكا َف إِ َذا َغَزا بِنَا ، ".وىف روایة أخرى رسوؿ
َف النِ َّ
وؿ َِّ
اَّلل صلى هللا علیو وسلم
اؿ َر ُس ُ
اَّللُ أَ ْكبَػُر .فَػ َق َ
اَّللُ أَ ْكبَػُر َّ
وؿ َّ
هللاَ ﷺ قد ظبع رجبلً " یَػ ُق ُ

القلم  ---جوف 2015ء

األخالق السيئة ادلزعومة يف احلروب اإلسالمية والرد عليها )(371

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَّللِ صلى هللا
وؿ َّ
اؿ َر ُس ُ
اَّللُ .فَػ َق َ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْف الَ إِلَوَ إِالَّ َّ
اؿ أَ ْش َه ُد أَ ْف الَ إِلَوَ إِالَّ َّ
َعلَى الْ ِفطَْرةِ ُ .مثَّ قَ َ
9
علیو وسلم خرجت ِمن النَّا ِر  .فَػنَظَروا فَِإذَا ىو ر ِ
اعى ِم ْعًزى".
َُ َ
ََ ْ َ َ
ُ
ففى ىذین اغبدیثني یوضح لنا أحد صحابة رسوؿ هللاَ

ﷺ منهج السلف

الصاحل ىف التثبت من اغبكم على القوـ بقرینة تدؿ على اإلسبلـ  ،فإف النىب ﷺ كاف قبل
إغارتو على أى قوـ یتثبت من إسبلمهم حىت یكف عنهم  ،فإنو ال بد من ظهور شعائر الدین
علیهم  ،وأكثرىا ظهوراً الصبلة  ،وعبلمتها النداء  ،فكاف ﷺ إذا ظبع النداء كف عنهم
وعلم أف ىذه الدیار دیار إسبلـ ال یصح وطئها .
فأرسل النىب ﷺ خالد بن الولید رضى هللا عنو جبیش من اؼبسلمني وأمرىم
بالتأين وأال یتسرعوا ىف قتاؿ بىن اؼبصطلق حىت یتبینوا حقیقة األمر  ،فأرسل خالد إلیهم بعض
الرجاؿ لیعرؼ أحواؽبم قبل أف یهاصبهم  ،فعاد الرجاؿ وىم یؤكدوف أف بىن اؼبصطلق ال یزالوف
ﷺ دوف

على اإلسبلـ  ،وقد ظبعوىم یؤذنوف للصبلة ویقیموهنا  ،فعاد خالد إىل النىب
قتاؿ  ،لیخربه أف بىن اؼبصطلق ما یزالوف على إسبلمهم .
لقد ذكر اإلماـ البخارى رضبو هللا ىف صحیحة من حدیث عبدهللا بن عمر رضى هللا
ِ
ِِ
ِ
اى ْم إِ َىل
عنهما أنو قاؿ"بَػ َع َ
ث النِ ُّب
َِّب صلى هللا علیو وسلم َخال َد بْ َن الْ َولید إِ َىل بَِِن َجذديَةَ فَ َد َع ُ
ِ
صبَأْنَا فَ َج َع َل َخالِ ٌد یَػ ْقتُ ُل ِمْنػ ُه ْم
ا ِإل ْسبلَِـ فَػلَ ْم ُْحيسنُوا أَ ْف یَػ ُقولُوا أ ْ
صبَأْنَا َ
َسلَ ْمنَا فَ َج َعلُوا یَػ ُقولُو َف َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َویَأْسُر َوَدفَ َع إِ َىل ُك ِّل َر ُج ٍل منَّا أَس َريهُ َح َّىت إِذَا َكا َف یَػ ْوٌـ أ ََمَر َخال ٌد أَ ْف یَػ ْقتُ َل ُك ُّبل َر ُج ٍل منَّا أَس َريهُ
ِ
اَّللِ الَ أَقْػتُل أ َِس ِريي  ،والَ یػ ْقتُل رجل ِمن أ ِ ِ
ِ
َِّب صلى هللا
ت َو َّ
َ َ ُ َُ ٌ ْ ْ
فَػ ُق ْل ُ
ُ
َص َحاِب أَس َريهُ َح َّىت قَد ْمنَا َعلَى الن ِّ
ِ
صنَ َع
َِّب صلى هللا علیو وسلم یَ َدهُ  ،فَػ َق َ
اؿ  :اللَّ ُه َّم إِِّين أَبْػَرأُ إِلَْی َ
علیو وسلم فَ َذ َك ْرنَاهُ فَػَرفَ َع النِ ُّب
ك فبَّا َ
ِ 10
َخالِ ٌد َمَّرتَػ ْني.".
ﷺ ىف ىذه القصة أنكر على خالد رضى هللا عنو أنو َل یأخذ ىف
إف النىب
اعتباره قصد اؼبتكلم  ،فإف قصد اؼبتكلم شرط من شروط اغبكم علیو  ،فإهنم قصدوا أف یقولوا
أسلمنا وَل یقصدوا أف یقولوا ارتددنا عن دین هللا  ،ولذلك تربأ رسوؿ هللا ﷺ من صنیع
خالد رضى هللا عنو وىو سیف هللا اؼبسلوؿ ىف زمن اإلسبلـ  ،ىف زمن خري قرف زمن العلم
والوحي .



ىل ىذا النىب ﷺ ىو من من ديیل للسیف ویعشق القتل؟
لو كاف كذلك فلم ینكر على خالد بن الولید رضى هللا عنو صنیعو؟
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أىذا النىب من یرغب ىف غنیمة القوـ؟ لو كاف كذلك لكاف حریصاً على كفرىم إذ
یستحل بو دیارىم وأمواؽبم  ،وؼبا تثبت من أحواؽبم.
فلماذا ینكر على أصحابو تأویلهم الذى استحلوا بو دماء وأمواؿ ىؤالء القوـ ؟
وؼباذا ینكر علیهم أصبلً إف كانت الغنائم ستأتیو وىو ىف زعمكم ما حيرص إال

علیها؟

وداع إىل اغبق  ،حریص على ىدایة
والرد على ذلك أنو نىب مرسل بوحي السماء ٍ ،
اػبلق  ،دعوتو دعوة سائر األنبیاء  ،یسري ىف درهبم الذى بَػیَػنَوُ لو رهبم .
نىب یأمر باؼبعروؼ وینهي عن اؼبنكر  ،ویقیم التوحید وینهى عن الشرؾ والتندید
ویأمر بالفضائل وینهي عن الرذائل  ،وحيل الطیبات وحيرـ اػببائث  ،ویأمر بإطعاـ الطعاـ
وإفشاء السبلـ والصبلة والناس نیاـ والصدقة والصیاـ  ،واإلحساف إىل سائر األناـ  ،أمثل
ذلك یُبلـ؟
ﷺ نفى ذلك ىف قولو ألصحابو" َوالَ َِحي ُّبل ِىل ِم ْن َغنَائِ ِم ُك ْم ِمثْ ُل َى َذا
أف النىب
ود فِی ُك ْم ،11 ".فهو ال یسعى لغنیمة كما یظن اؼبفرتوف  ،فإف اػبمس
س َو ْ
إِالَّ ْ
س َم ْرُد ٌ
اػبُ ُم ُ
اػبُ ُم َ
الذى من لو بني أنو مردود ىف مصاحل اؼبسلمني ومنافعهم  ،فما جاء یسعى لغنیمة ولكنو
یسعى لنشر عقیدة التوحید واالنقیاد لرب العبید.
فمن َل یتبني لو اغبق فبا عرضنا من سرية سید اػبلق  ،فهم كمن اختار الضبلؿ من
اؼبشركني الذین قاؿ هللا عز وجل فیهم" أَفَ لَ ْم یَ ِسريُوا ىف ْاأل َْر ِ
وب یَ ْع ِقلُو َن ِِبَا
ض فَ تَ ُكو َن َذلُ ْم قُلُ ٌ
ِ
ِ
وب الىت ىف
ار َولَك ْن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
أ َْو َآذَا ٌن یَ ْس َم ُعو َن ِبَا فَِإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاألَبْ َ
صُ
الص ُدور"(اغبج.)۲۲:۴۶
ُّ
الزـ قوؿ ىذه
 -۲ادلسلمون ىم بدؤا احلرب علی قریش مکة بقطع الطریق لعريىم:
الشبهة أف اؼبسلمني ىم اؼبعتدوف على اؼبشركني  ،وأف سعیهم لیس لعقیدة تدفعهم  ،بل ىو
اؼباؿ والدنیا الىت كانت أكرب مههم  ،وأهنم َل یكونوا مساؼبني  ،بل ىم صباعة من قطاع الطرؽ
یسعوف للسلب والنهب .ولئلجابة على ىذه الشبهة  ،ینبغى لنا أف ندرس األحداث السابقة
لئلغارة على ىذه القوافل  ،حىت یتبني اغبق  ،وتقوـ اغبجة  ،وتتضح احملجة .
ﷺ برسالتو ودعوة الناس إىل توحید هللا عز وجل واػبروج من
فحینما ظهر النىب
عبادة األوثاف إىل توحید الرضبن  ،فما كاف من اؼبشركني إال أف ضیقوا علیو ىف دعوتو  ،وكادوا
لو وتعرضوا لو وؼبن آمن معو باألذى  ،فعذبوىم ونكلوا هبم وقتلوىم  ،وقاطعوىم بإتفاقیة
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عقدوىا بینهم دبنع التعامل معهم أو البیع والشراء منهم أو نكاحهم  ،وحاصروىم ىف شعب
ضوا ؽبم
وعَّر ُ
بىن طالب ثبلث سنوات ببل زاد  ،وأَلَّبُوا علیهم األمصار حىت ال تُقبَل دعوهتم َ ،
سفهائهم  ،وبكل ىذه األنواع من االضطهاد أصبح ال سبیل للمسلمني إال اؽبجرة ىف سبیل
هللا فراراً بدینهم  ،بعد أف صادر اؼبشركوف أمبلكهم واستباحوا دمائهم وأمواؽبم .

فأى عداوة أشد من ذلك  ،وأى سبب أقوى من ىذا الظلم الذى وقع علیهم حىت

یأذف هللا ؽبم بأف یقاتلوا من أخرجوىم من دیارىم وأمواؽبم وعذبوىم  ،فأعلنوا اغبرب علیهم
ِ ِِ
ص ِرِى ْم
ین یُ َقاتَلُو َن بِأَنَّ ُه ْم ظُلِ ُموا َوإِ َّن َّ
اَّللَ َعلَى نَ ْ
بإذف من هللا تعاىل حني قاؿ ؽبم" أُذ َن للَّذ َ
اَّلل ولَوَال َدفْع َِّ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّاس
ُ
ین أُ ْخ ِر ُجوا م ْن دیَا ِرى ْم بِغَ ِْري َح ٍّق إَِّال أَ ْن یَ ُقولُوا َربُّنَا َُّ َ ْ
لََقد ٌیر  الذ َ
اَّلل الن َ
ت ِ
ِ
ضهم بِب ع ٍ ِ
اسم َِّ ِ
ات ومس ِ
ص َر َّن
بَ ْع َ ُ ْ َ ْ
اج ُد یُ ْذ َك ُر ف َ
ريا َولَيَ ْن ُ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ض َذلُّد َم ْ َ
اَّلل َكث ً
يها ْ ُ
صلَ َو ٌ َ َ َ
ي َع ِز ٌیز "(اغبج. )۲۲:۳۹،۴۰
ص ُرهُ إِ َّن َّ
َّ
اَّللَ لََق ِو ٌّ
اَّللُ َم ْن یَ ْن ُ
وخيَر ٌج من دیاره ومالو ویُقتَ ُل أىلو ،
ب ىف نفسو ودینو ویػُ َقاطَ ُع بالسنني ُ
فهل من یػُ َع َّذ ُ
َخ َذهُ منو ىذا العدو الغاشم الذى فعل بو كل ىذه
ال یكوف لو اغبق ىف أخذ حقو الذى أ َ
األفاعیل؟
علی الرغم من مساعي األمن والسلم أما الذین ناصبوه العداء ،وأعلنوا حالة اغبرب
علی الدولة اإلسبلمیة ،وأىلها ،فهم قریش ،وذلك فور انتقاؿ الرسوؿ ﷺ إلی اؼبدینة،
وإقامة الدولة فیها ػ و أما القبائل اؼبنتشرة يف اعبزیرة العربیة فإهنا ترظبت خطا قریش فیما بعد
يف عدائها للدولة اعبدیدة ػ
وال نعِن ىنا  ،بالنسبة إلعبلف قریش اغبرب علی اؼبدینة ىو ما کاف من قریش من
إیذاء للمسلمني ،وتعذیبهم ،وىم يف مکة ،حتی اضطروىم إلی اؽبجرة منها ػ النعِن ىذا ىنا ػ
وإَّنا نعِن ،بغض النظر عن إساءات قریش السابقة علی إقامة الدولة  ،أف ما بدر من رؤساء
قریش يف مکة من تصرفات بعد قیاـ الدولة اإلسبلمیة يف اؼبدینة تدؿ علی مبادرة مکة يف
إعبلف اغبرب علی الدولة اعبدیدة يف اؼبدینة ،واعتبار أىلها أىل حرب ػ
ِ
ٍ ِ
والدلیل علی ذلك ما جاء يف صحیح البخاري ،أف َعْب َد هللا بْ َن َم ْس ُعود َرض َي هللاُ
اؿ َكا َف ص ِدی ًقا ِألُمیَّةَ ب ِن َخلَ ٍ
ف َوَكا َف أ َُمیَّةُ إِ َذا َمَّر بِالْ َم ِدینَ ِة
َّث َع ْن َس ْع ِد بْ ِن ُم َع ٍاذ أَنَّوُ قَ َ
َعْنوُ َحد َ
َ ْ
َ
نَػزَؿ علَى سع ٍد وَكا َف سع ٌد إِ َذا مَّر ِدب َّكةَ نَػزَؿ علَى أُمیَّةَ فَػلَ َّما قَ ِدـ رس ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْی ِو َو َسلَّ َم
َ َ َْ َ َْ
وؿ هللا َ
َ َُ
َ َ َ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
اعةَ َخ ْل َوة لَ َعلّي أَ ْف
الْ َم ِدینَةَ انْطَلَ َق َس ْع ٌد ُم ْعتَمًرا فَػنَػَزَؿ َعلَى أ َُمیَّةَ دبَكةَ فَػ َق َ
اؿ أل َُمیَّةَ انْظُْر ِ َس َ
وؼ بِالْبػی ِ
ت فَ َخرج بِِو قَ ِریبا ِمن نِ ْ ِ
ص ْف َوا َف َم ْن َى َذا
َّها ِر فَػلَ ِقیَػ ُه َما أَبُو َج ْه ٍل فَػ َق َ
أَطُ َ َ ْ
اؿ یَا أَبَا َ
صف النػ َ
ً ْ
ََ
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الصبَاةَ َوَز َع ْمتُ ْم
اؿ َى َذا َس ْع ٌد فَػ َق َ
ك فَػ َق َ
وؼ ِدبَ َّكةَ ِآمنًا َوقَ ْد أ ََویْػتُ ُم ُّب
اؿ لَوُ أَبُو َج ْه ٍل أََال أ ََر َاؾ تَطُ ُ
َم َع َ
ِ
ِ
ِ
اؿ
ك َسالِ ًما فَػ َق َ
ت إِ َىل أ َْىل َ
صُرونػَ ُه ْم َوتُعینُونػَ ُه ْم أ ََما َوهللا لَ ْوَال أَن َ
ص ْف َوا َف َما َر َج ْع َ
َّك َم َع أَِِب َ
أَنَّ ُك ْم تَػْن ُ
َش ُّبد علَی ِ
ِ ِ
ِ
ك
ك مْنوُ طَ ِری َق َ
َّك َما ُى َو أ َ َ ْ َ
ص ْوتَوُ َعلَْیو أ ََما َوهللا لَئ ْن َمنَػ ْعتَِِن َى َذا َأل َْمنَػ َعن َ
لَوُ َس ْع ٌد َوَرفَ َع َ
َعلَى الْ َم ِدینَ ِة 12ػ ػ ػ ومعنی ىذا أف األیدي اؼبمسکة بزماـ األمور يف مکة ىي ال بادرت،
وأعلنت اغبرب علی الدولة اإلسبلمیة يف اؼبدینة ،واعربت اؼبسلمني أىل حرب ال یسمح ؽبم
13

بدخوؿ مکة إال بصفة مستأمنني ػ
تقدـ ما أدىل بو كفار مكة من التنكیبلت والویبلت على اؼبسلمني يف مكة ،مث ما
أتوا بو من اعبرائم ال استحقوا ألجلها اؼبصادرة والقتاؿ ،عند اؽبجرة ،مث إهنم َل یفیقوا من
غیهم وال امتنعوا عن عدواهنم بعدىا ،بل زادىم غیظاً أف فاهتم اؼبسلموف ووجدوا مأمناً ومقراً
باؼبدنیة ،فكتبوا إىل عبد هللا بن أِب سلوؿ ،وكاف إذ ذاؾ مشركاً ،بصفتو رئیس األنصار قبل
اؽبجرة ،فمعلوا أهنم كانوا قد اتفقوا علیو ،وكادوا جيعلونو ملكاً على أنفسهم لوال أف ىاجر
رسوؿ هللا صلى هللا علیو وسلم إلیهم ،وآمنوا بو  ،كتبوا إلیو وإىل أصحابو اؼبشركني ،یقولوف ؽبم
يف كلمات باتة:
"إنكم آویتم صاحبنا ،وإنا نقسم باهلل لتقاتلنو أو لتخرجنو ،أو لنسريف إلیكم بأصبعنا
حىت نقتل مقاتلتكم ،ونستبیح نساءكم".
ودبجرد بلوغ ىذا الكتاب قاـ عبد هللا بن أِب لیمتثل أوامر إخوانو اؼبشركني من أىل
مكة ،وقد كاف حيقد على النِب صلى هللا علیو وسلم :ؼبا یراه أنو استبلو ملكو -یقوؿ عبد
الرضبن بن كعب :فلما بلغ ذلك عبد هللا بن أِب ومن كاف معو من عبدة األوثاف اجتمعوا لقتاؿ
رسوؿ هللا صلى هللا علیو وسلم ،فلما بلغ ذلك النِب صلى هللا علیو وسلم لقیهم ،فقاؿ( :لقد
بلغ وعید قریش منكم اؼببالغ ،ما كانت تكیدكم بأكثر ما تریدوف أف تكیدوا بو أنفسكم،
14
تریدوف أف تقالوا أبناءكم وإخوانكم) ،فلما ظبعوا ذلك من النِب صلى هللا علیو وسلم تفرقوا.
يف ىذه الظروؼ اػبطرية ال كانت هتدد كیاف اؼبسلمني باؼبدینة ،وتنبئ عن قریش
أهنم ال یفیقوف عن غیهم وال ديتنعوف عن سبردىم حباؿ ،أنزؿ هللا تعاىل األمر بالقتاؿ " َوقَاتِلُوا
ِ
ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
ث
ین یُ َقاتِلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن َ الَ ُِ ُّ
وى ْم َح ْي ُ
ین  َواقْتُ لُ ُ
َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
يي الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وى ْم ع ْن َد
وى ْم م ْن َح ْي ُ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم َوالْف ْت نَةُ أَ َش ُّد م َن الْ َق ْتي َوَال تُ َقاتلُ ُ
وى ْم َوأَ ْخر ُج ُ
ثَق ْفتُ ُم ُ
ِ
ِِ
ِ
ین  فَِإ ِن
وى ْم َك َذلِ َ
ال َْم ْس ِجد ا ْحلََر ِام َح َّىت یُ َقاتِلُوُك ْم فيو فَِإ ْن قَاتَلُوُك ْم فَاقْتُ لُ ُ
ك َج َزاءُ الْ َكاف ِر َ
اَّلل غَ ُفور رِحيم  وقَاتِلُوىم ح َّىت َال تَ ُكو َن فِ ْت نةٌ وی ُكو َن ال ِّدین َِِّ
َّلل فَِإ ِن انْ تَ َه ْوا
َ ُْ َ
َ ََ
انْ تَ َه ْوا فَِإ َّن ََّ ٌ َ ٌ
ُ
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ِ
ظ أف األمر بالقتاؿ ىنا إَّنا
اؼببلح ُ
فَ َال ُع ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّال ِم َ
ني " (البقرة  )۲:۱۹۰-۱۹۳و َ
جاء حملاربة من بدأ بالقتاؿ فقط ،دوف ِ
اؼبساَل ،وجاء التأكید الشدید على ذلك اؼبعىن بقوؿ هللا
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب
تعاىلَ ( :والَ تَ ْعتَ ُدوا ) ،مث التحذیر للمؤمنني ( :إن َ الَ ُ ُّ
ین ) ،فاهلل ال ُحي ُّب
ب الْ ُم ْعتَد َ
االعتداء ،ولو كاف على غري اؼبسلمني ،ويف ىذا ربجیم كبري الستمرار القتاؿ ،وىذا فیو من
صبیعا ما فیو.
الرضبة باإلنسانیة ً

إف ىذا فبا ال تقره الفطر الصحیحة والعقوؿ السلیمة  ،ولوال ذلك ؼبا عقدت الدوؿ

األلویو للذب عن حیاضها  ،وجهزت اعبیوش لرد أى عدواف ىف حقها .
یتعرضوف لقوافل قریش لقطع الطریق علیها كنوع من اغبرب
وؽبذا كاف اؼبسلموف ّ

االقتصادیة علیها ورغبةً ىف رد حقوؽ اؼبسلمني اؼبسلوبة وأمواؽبم اؼبنهوبة ىف العهد األوؿ من
الدعوة الذى ذاقوا فیو العذاب.
 -۳اإلسالم دین اإلرىاب والتخویف للناس:

ىذه الشبهة یروجها أعداء اإلسبلـ على

خامت األنبیاء واؼبرسلني ﷺ  ،أنو جاء إلرىاب الناس  ،واألمر بتخویفهم وبث الرعب ىف
نفوسهم وقتلهم  ،ویستدلوف بوجود لفظة الرعب ىف الكتاب والسنة .
وللرد على ىذه الفریة ال بد من إستعراض ىذه النصوص الىت وردت ىف الكتاب
الر ْعب ِِبَا أَ ْشرُكوا بِ َِّ
والسنة .قاؿ هللا تعاىل "سنُ ل ِْقي ىف قُلُ ِ َّ ِ
اَّلل َما ََلْ یُنَ ِّز ْل بِ ِو
َ
وب الذ َ
ین َك َف ُروا ُّ َ
َ
ِ
ِ
ك إِ ََل
ني "(العمراف )۳:۱۵۱و قاؿ " إِ ْذ یُوحي َربُّ َ
سلطاناً َوَمأ َْو ُ
َّار َوبِْئ َ َمثْ َو الظَّال ِم َ
اى ُم الن ُ
َّن مع ُكم فَ ثَبِتُوا الَّ ِذین آَمنُوا سأُل ِْقي ىف قُلُ ِ َّ ِ
ِ ِ
ض ِربُوا فَ ْو َق
ین َك َف ُروا ُّ
ب فَا ْ
ال َْم َالئ َكة أِّ َ َ ْ ّ
َ َ َ
وب الذ َ
الر ْع َ
اق وا ْ ِ
َّ ِ
ٍ
ِ
وى ْم ِم ْن أ َْى ِي
اى ُر ُ
ین ظَ َ
ض ِربُوا م ْن ُه ْم ُك َّي بَنَان "(األنفاؿ )۸:۱۲مث قاؿ" َوأَنْ َز َل الذ َ
ْاألَ ْعنَ َ
ِ
اب ِمن صي ِ
ب فَ ِری ًقا تَ ْقتُ لُو َن َوتَأ ِْس ُرو َن
اصي ِه ْم َوقَ َذ َ
ف ىف قُلُوِبِِ ُم ُّ
الْكتَ ِ ْ َ َ
الر ْع َ
فَ ِری ًقا"(األحزاب )۳۳:۲۶مث ورد " ىو الذ أَ ْخرج الَّ ِذین َك َفروا ِمن أ َْى ِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن
ََ َ ُ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اى ُم َّ
صونُ ُه ْم م َن َّ
اَّلل فَأَتَ ُ
اَّللُ
دیَا ِرى ْم أل ََّو ِل ا ْحلَ ْش ِر َما ظَنَ ْنتُ ْم أَ ْن َيَْ ُر ُجوا َوظَنُّوا أَنَّ ُه ْم َمان َعتُ ُه ْم ُح ُ
ِ
ِ
ِ
ني
ث ََلْ َْتَ ِسبُوا َوقَ َذ َ
ف ىف قُلُوِبِِ ُم ُّ
ِم ْن َح ْي ُ
ب َيُْ ِربُو َن بُيُوتَ ُه ْم بِأَیْدی ِه ْم َوأَیْدي ال ُْم ْؤمنِ َ
الر ْع َ
فَا ْعتَِ ُوا یَا أ ِ
صا ِر"(األحزاب )۳۳:۲ػ
ُوو ْاألَبْ َ
من اؼببلحظ ىف كل اآلیات السابقة أهنا جاءت ىف سیاؽ الكبلـ على اعبهاد ،
ولیس على اإلطبلؽ  ،وىذه الشبهة زبرج من نفس اؼبشكاة الىت خرجت منها شبهة أف
اإلسبلـ دین اإلرىاب .
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إف الناظر إىل ىذه األدلة وحدىا وجدىا كافیة لرد ىذه الشبهة من حیث سیاؽ اآلیات ،
فكیف إذا ضم إلیها اآلیات الىت تأمر بالعدؿ مع اؼبخالف واإلحساف ىف معاملتو وإجارتو كما
ىف قولو تعاىل" وإِ ْن أ ِ
َجره ح َّىت یسمع َك َالم َِّ ِ
ِ
ِ
اَّلل ُُثَّ أَبْلغْوُ َمأ َْمنَوُ
َح ٌد م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ني ْ
استَ َج َار َك فَأ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
َّ ِ
ك بِأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم َال یَ ْعلَ ُمو َن "(التوبة .)۹:۶وىف قولو أیضاً " ال یَ ْن َها ُك ُم َّ
ذَلِ َ
ین ََلْ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِ
ِ ِ
ب
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ ُِ ُّ
یُ َقاتِلُوُك ْم ىف ال ّدی ِن َوََلْ َيُْ ِر ُجوُك ْم م ْن دیَا ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
ِِ
َّ ِ
ین قَاتَلُوُك ْم ىف ال ِّدی ِن َوأَ ْخ َر ُجوُك ْم ِم ْن ِدیَا ِرُك ْم
ني  إِ ََّّنَا یَ ْن َها ُك ُم َّ
ال ُْم ْقسط َ
اَّللُ َع ِن الذ َ
اىروا َعلَى إِ ْخر ِ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َن "(اؼبمتحنة)۶۰:۸،۹
اج ُك ْم أَ ْن تَ َولَّ ْو ُى ْم َوَم ْن یَتَ َوَّذلُ ْم فَأُولَئِ َ
َ
َوظَ َ ُ
ٍ
صدُّوُك ْم َع ِن ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام أَ ْن تَ ْعتَ ُدوا َوتَ َع َاونُوا
ػ وقاؿ أیضاً " َ
وال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوم أَ ْن َ
َعلَى الِْ ِ والتَّ ْقو وال تَعاونُوا َعلَى ا ِإل ُِْث والْع ْدو ِ
اَّللَ َش ِدی ُد
اَّللَ إِ َّن َّ
ان َواتَّ ُقوا َّ
َ ُ َ
َّ َ َ ََ
ٍ
ال ِْع َق ِ
اب"(اؼبائدة )۵:۲ػ وقاؿ أیضاً " َوال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوم َعلَى أَالَّ تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُى َو
اَّللَ َخبِريٌ ِِبَا تَ ْع َملُو َن "(اؼبائدة.)۵:۸
اَّللَ إِ َّن َّ
ب لِلتَّ ْق َو َواتَّ ُقوا َّ
أَق َْر ُ
روى اإلماـ البخارى رضبو هللا ىف صحیحو من حدیث جابر بن عبدهللا رضى هللا
عنو أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ" أ ُْع ِطیت طبَْسا ََل یػعطَه َّن أ ِ
ِ ِ ِ
ت
َح ٌد م َن األَنْبِیَاء قَػْبلي نُص ْر ُ
ُ ً ْ ُْ ُ َ
ِ
ِ
الر ْع ِ ِ
ض َم ْس ِج ًدا َوطَ ُه ًورا َوأُّبَديَا َر ُج ٍل م ْن أ َُّم ِ أ َْد َرَكْتوُ َّ
الصبلَةُ
بِ ُّب
ب َمس َريَة َش ْه ٍر َو ُجعلَ ْ
ت ِ َ األ َْر ُ
ِ
ث إِ َىل قَػوِم ِو خ َّ ِ
ِ
ِ
ت إِ َىل الن ِ
یت
َِّب یػُْبػ َع ُ
ص ِّل َوأُحلَّ ْ
ت ِ َ الْغَنَائ ُم َ ،وَكا َف النِ ُّب
َّاس َكافَّةً َوأ ُْعط ُ
اصةً َوبُعثْ ُ
ْ َ
فَػ ْلیُ َ
15
اعةَ".
َّ
الش َف َ
ﷺ أف ىذا الرعب إَّنا ىو ىف اؼبسري  ،الذى ىو
ففى ىذا اغبدیث یوضح النىب
اػبروج للجهاد  ، ،وىو موافق ؼبا ذكرنا من اآلیات  ،لیس عاماً ىف كل زماف ومكاف  ،وإال ؼبا
تبعو الناس وؼبا القت دعوتو القبوؿ.
ﷺ یوصي أصحابو رضواف هللا علیهم
وىذا التحلیل لیس غریباً  ،فقد كاف النىب
بأقباط مصر من بعده قائبلً "إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خرياً  ،فإف ؽبم ذمة ورضبا ،
16

یعِن أف أـ إظباعیل كانت منهم".
ِ
ِ
أما حدیث "
اؿ الَ إِلَوَ إِالَّ َّ
اَّللُ فَ َم ْن قَ َ
َّاس َح َّىت یَػ ُقولُوا الَ إِلَوَ إِالَّ َّ
أُم ْر ُ
اَّللُ
ت أَ ْف أُقَات َل الن َ
ص َم ِم ِِّن نَػ ْف َسوُ َوَمالَوُ إِالَّ ِحبَ ِّق ِو َو ِح َسابُوُ َعلَى هللاِ"ػ  ،17فلیس اؼبراد منو قتل الناس وإرىاهبم
فَػ َق ْد َع َ
 ،ففرؽ بني القتاؿ والقتل  ،فالقتاؿ بذؿ الطاقة لصرؼ الغري عن إیذاء اؼبسلمني أما القتل فهو
القضاء علیو .
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ولیس اؼبراد ىف ىذا اغبدیث كل الناس  ،وإَّنا اؼبراد أف هللا أمره بقتاؿ من دينعوف
الناس من حریتهم الدینیة حىت یشیع ىذا الدین فبل دينع أح ٌد أحداً عنو  ،فلیس اؼبراد حىت
یسلم اعبمیع  ،وإَّنا القتاؿ من أجل تبلیغ اإلسبلـ للناس  ،ومن بعد ذلك فمن شاء بعد ذلك
فلیؤمن و من شاء فلیكفر  ،فلم یشهد تاریخ اؼبسلمني تطبیقاً ؽبذا الفهم اؼبغلوط مطلقاً  ،فبل

إرىاب ىف اغبدیث  ،وإَّنا حيث اغبدیث على قتاؿ من دينعوف وصوؿ الدعوة للخلق حىت تتوفر

ؽبم حریة االختیار وتقریر اغبریة العقدیة.
ىف اآلونة األخرية صار مث تبلزـ بني كلمىت اإلسبلـ واإلرىاب عند أعداء اإلسبلـ
وعواـ اؼبسلمني فبن َل یتفقهوا ىف دینهم  ،وطعنوا ىف اإلسبلـ وقالوا أنو منبع إلرىاب اػبلق
وترویعهم بغري حق .
کاف إرىاب اػبلق بغري حق كما صنع سحرة قوـ فرعوف مع بىن إسرائیل  ،قاؿ هللا
وى ْم َو َجاءُوا بِ ِس ْ ٍر َع ِظ ٍ
ني الن ِ
يم
استَ ْرَىبُ ُ
تعاىل" فَ لَ َّما أَلْ َق ْوا َس َ ُروا أَ ْع َُ
َّاس َو ْ
"(األعراؼ)۷:۱۱۶

وأ ِ
َعدُّوا
وإرىاب اػبلق باغبق  ،وىو باعبهاد ىف سبیل هللا وفق ما شرعو هللا تعاىل"
َ
ٍ ِ
ِ
اخلَي ِي تُرِىبو َن بِ ِو ع ُد َّو َِّ
ِ
ین ِم ْن ُدوِنِِ ْم
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم َوآ َ
َ
َذلُ ْم َما ْ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن قُ َّوة َوم ْن ِربَاط ْ ْ ْ ُ
َخ ِر َ
يي َِّ
اَّلل یُ َو َّ
اَّللُ یَ ْعلَ ُم ُه ْم َوَما تُ ْن ِف ُقوا ِم ْن َش ْي ٍء ىف َسبِ ِ
ف إِل َْي ُك ْم َوأَنْ تُ ْم َال تُظْلَ ُمو َن
َال تَ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
"(األنفاؿ .)۸:۶۰وقاؿ أیضاً " َألَنْ تم أَ َش ُّد رْىبةً ىف ص ُدوِرِىم ِمن َِّ
ك بِأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم َال
اَّلل ذَلِ َ
ُ
ََ
ُْ
ْ َ
یَ ْف َق ُهو َن"(اغبشر.)۵۹:۱۳
واؼبعِن اؼبقصود ىنا ىو اإلعداد إلخافة وإرىاب أىل الباطل  ،أعداء الدین الذین
یقاتلوف أىل اإلدياف ىف اؼبیداف  ،إذ أف الصفوؼ إذا ما إلتقت كاف كل فریق حریص على أحد
أمرین  :إما النصر وإما اؼبوت  ،وكبلمها ال خيلو من ضحایا وال یتحقق إال ببث الرعب ىف
قلوب العدو وإحداث النكایة فیو  ،ولیس ىذا خاصاً باؼبسلمني فحسب  ،فإف من كاف
حریصاً على النصر والنجاة كاف لزاماً علیو األخذ بأسباهبما ومقدماهتما وىو بث الرعب ىف
قلب عدوه .
فهو إرىاب احملاربني ال اؼبدنیني ىف زمن اغبرب  ،ولرياجع كیف تعامل اإلسبلـ مع
اؼبدنیني ىف اغبرب لیعلم ما ىف ىذا الدین من مكارـ األخبلؽ  .فلیس اؼبقصود إرىاب كل
اػبلق كل وقت  ،ومن قاؿ خببلؼ ىذا فقد جانب اغبق  ،وترؾ احملجة واألدلة الىت تشري إىل
حسن معاملة اؼبخالفني عامة وأىل الكتاب خاصة .
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جاء اإلسبلـ بالعقوبة الرادعة لكل من حياوؿ اإلفساد ىف األرض  ،فبن یرىبوف
الناس بغري وجو حق  ،ویستحلوف أمواؽبم ودمائهم  ،فشرع هللا عز وجل أشد عقوبة علیهم ،
أال وىى حد اغبرابة  .فإف اإلسبلـ یرفض ترویع األمنني وإزىاؽ أنفس األبریاء  ،وهنب األمواؿ
إنتساهبم إلیو إف
اؼبعصومة  ،وإف كاف فاعلیها فبن ینتسبوف إىل اإلسبلـ  ،وال یقدح ىف اإلسبلـ
ُ

حادوا عن الصراط اؼبستقیم .

َّ ِ
ِ
ین َُا ِربُو َن َّ
وقد بني هللا عز وجل ىذا اغبد ىف كتابو قائبلً "
اَّللَ
إ ََّّنَا َج َزاءُ الذ َ
َوَر ُسولَوُ َویَ ْس َع ْو َن ىف ْاأل َْر ِ
صلَّبُوا أ َْو تُ َقطَّ َع أَیْ ِدی ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن
سً
ادا أَ ْن یُ َقتَّ لُوا أ َْو یُ َ
ض فَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِخ َال ٍ
ف أ َْو یُ ْن َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
يم
ض ذَلِ َ
ي ىف الدُّنْ يَا َوَذلُ ْم ىف ْااَخ َرة َع َذ ٌ
ك َذلُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ

"(اؼبائدة.)۵:۳۳

ﷺ على العرنیني ىف عهده  ،بیاناً منو ألمتو  ،وتطبیقاً عملیا لسنتو
وأقامو النىب
حىت یعلموا عاقبة اؼبفسدین  ،وىف ذلك بیاف غبزـ اإلسبلـ ىف معاملة أىل اإلرىاب .
لیس حقاً أف كل من ضبل سیفاً صار إرىابیاً ،فقد ضبل األنبیاء علیهم السبلـ
سیوؼ اغبق  ،وجاىدوا أعداء الدین  ،فهل كاف األنبیاء وأتباعهم إرىابیني ؟
كما ینبغى أف ننتبو إىل أنو لیس كل من حارب بالسیف صار ؾباىداً على منهج
األنبیاء  ،فإف ىناؾ من ىم من ِ
أبناء جلدتنا  ،یتكلموف بألسنتنا  ،وقد ضل سعیهم ىف اغبیاة
الدنیا وىم حيسبوف أهنم حيسنوف صنعا ،سلكوا منهج اػبوارج ومن شاهبهم ىف تغیري اؼبنكر ،
فأفسدوا ىف األرض ظانني أف ىذا ىو السبیل اغبق .
ولیس اؼبقصود بوصفهم خوارج أف یكونوا على ما كاف علیو اػبوارج األوؿ فحسب
 ،ال ،فاػبوارج األوائل كانوا یقاتلوف اؼبقاتلني  ،أما ىؤالء فیقتلوف اآلمنني  ،فهم أقرب للقرامطة
الذین استحلوا اغبرـ وقتلوا اغبجاج وردموا هبم بئر زمزـ  ،وإقتلعوا اغبجر األسود وأخذوه إىل
ببلدىم .
وأما أعداء اإلسبلـ الذین ظنوا أف كل من ضبل سبلحاً فهم إرىابیاً  ،فوصفوا
اإلسبلـ بأنو دین اإلرىاب ؼبا قاـ بو اجملاىدوف األوائل من فتوح  ،وقاسوا علیو أعماؿ اػبوارج
اؼبارقني ىف ىذه العصور الذین لبسوا على الشباب بدعوي اعبهاد ػ
وننتهي من ذلك أف من التبلزـ بني اإلرىاب واإلسبلـ ظلم وكذب وإفرتاء  ،وأف
اإلرىاب دبعناه اغبقیقي شذوذ موجود ىف كل الشعوب واألدیاف السماویة أو الىت وضعتها
طواغیت البشریة .
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 -۴إنتشار الدین بالسيف ادلسلط على الرقاب وسفك الدماء:

كثرياً ما طعن أعداء

اإلسبلـ ىف اإلسبلـ بأنو ما إنتشر إال بالسیف اؼبسلط على رقاب العباد من أجل نشر عقیدتو
 ،وىذا ما أثبتنا خبلفو ىف البحوث السالفة  ،لكنو نظراً ألف ىذه الشبهة من أعظم شبو أعداء

فرَد برد مستقل حىت نلم هبا من كل اعبوانب .
اإلسبلـ  ،كاف لزاماً أف تُ َ

إف اؼبتدبر ؽبذا القوؿ لیعلم أف ىذا الطعن إَّنا یصب ىف عقیدة كل طاعن بأنو خاف

دینو من أجل اإلكراه اؼبزعوـ  ،فمن ذا الذى یتخلى عن عقیدتو من أجل اؽبزدية ىف معركة أو
من أجل ضغط أو إكراه .
كما أهنم طعنوا ىف اإلسبلـ بأنو جاء بشریعة اعبهاد  ،واغبق أف اعبهاد بالسیف
حرب مشروعة ىف كل األدیاف وعند عقبلء البشر  ،كما ىو ىف اإلسبلـ  ،لیس تعطشاً للدماء
كما یطعن الطاعنوف  ،بل شرعو هللا إلعبلء رایتو  ،ووضع لو شروطاً وضوابط من حیث
االبتداء واالنتهاء  ،وحدد الواجب واؼبسنوف واؼبباح واحملظور ىف كل مرحلة من مراحلها .
فلم تكن ىذه الشعرية خاصة بدین اإلسبلـ وحده  ،بل كانت ىف األدیاف السماویة
السابقة أیضاً كما وضح القرآف ذلك  ،وقد مر معنا من خبلؿ التمهید وىف الباب التمهیدى

للبحث كیف كاف اعبهاد ىف شرائع كافة األنبیاء واؼبرسلني فبل حاجة لئلعادة واإلطالة ىنا مرة
أخرى .

ﷺ ثبلثة عشر عاماً یدعو إىل هللا باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة
لقد مكث النىب
صابراً على األذى ،مستضعفاً ىو ومن معو  ،حوصر ىف ِش ْع ِ
ب أَب طالب ثبلث سنوات ىو
وع ِّذبُوا حىت كانوا یقولوف للنىب
وأصحابو الذین أمنوا بدعوتو وصربوا وأُوذُوا ىف سبیل هللا ُ
اؿ َكا َف َّ ِ
ﷺ " أَالَ تَستَػْن ِ
یم ْن قَػْبػلَ ُك ْم ُْحي َفُر لَوُ ِيف األ َْر ِ
ض
اَّللَ لَنَا قَ َ
صُر لَنَا أَالَ تَ ْد ُعو َّ
الر ُج ُل ف َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ط
ك َع ْن دینو َوديُْ َش ُ
صدُّبهُ ذَل َ
فَػیُ ْج َع ُل فیو فَػیُ َجاءُ بالْمْن َشار فَػیُ َ
وض ُع َعلَى َرأسو فَػیُ َش ُّبق باثْػنَتَػ ْني َوَما یَ ُ
اط ْ ِ ِ
ب وما یصدُّبه َذلِك عن ِدینِ ِو و َِّ
ِِ ِ
بِأَم َش ِ
اَّلل لَیُتِ َّم َّن َى َذا
ْ
اغبَدید َما ُدو َف َغبْمو م ْن َعظْ ٍم  ،أ َْو َع َ
ص ٍ ََ َ ُ ُ َ َ ْ
َ
اَّلل  ،أَ ِو ال ِّذئْب علَى َغنَ ِموِ
ِ
ِ
ِ
ت الَ َخيَ ُ ِ
األ َْمَر َح َّىت یَس َري َّ
صْنػ َعاءَ إِ َىل َح ْ
َ َ
ضَرَم ْو َ
ب م ْن َ
اؼ إالَّ ََّ
الراك ُ
18
َولَ ِكنَّ ُك ْم تَ ْستَػ ْع ِجلُوف".
وؼبا عذب اؼبشركوف آؿ یاسر وقتلوا ظبیة أـ عمار رضى هللا عن اعبمیع أمرىم النىب
ﷺ بالصرب قائبلً ؽبم (صرباً آؿ یاسر فإف موعدكم اعبنة).
 فلو كاف ىذا الدین مفروضاً على الناس بالقوة والقهر  ،فعبلـ الصرب؟
 وَل ىذا التحمل فیما أُك ِرُىوا علیو؟
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وَِلَ ََل یرتدوا من بعده  ،أو ىاجروا إىل الببلد القویة كالفرس والروـ ىف ذلك الوقت
لتحمیهم وربمي عقائدىم الىت أُ ْك ِرُىوا على تغیريىا بزعمكم؟
مث كیف یقتَّل ویػن َّكل ٍ
بقوـ تزعموف أهنم فرضوا دینهم بقوة السبلح؟
ُ َُ ُ

لقد أذف ؽبم هللا ىف اؽبجرة وقت ضعفهم  ،فهاجروا إىل ببلد اغببشة ألف فیها ملكاً
نصرانیاً ال یُظلَ ُم عنده أحد  ،ورغم ذلك تبعتهم قریش ىف اغببشة لیؤلبوا ملكها علیهم

فیطردىم منها .
ط على من أسلم من أىل مكة حىت ىاجروا منها ،
فأین ىذا السیف الذى قد ُسلِ َ
ِ
ین بدینهم فبن الحقهم فیها؟ وأین ىذا السیف الذى كاف على رقبة أىل اؼبدینة حني ذىبوا
فَار َ

إلیو فبایعوه وىو مستضعف ىف مكة ،وؼبا ىاجر إلیهم استقبلوه بالفرحة والرتحاب؟ وأین ىذا
السیف الذى كاف على رقبة النجاشي الذى عبئوا
إلیو حاؿ إضطهادىم ومن مث أسلم عندما علم بدینهم؟
إف أكرب عدد من الذین دخلوا اإلسبلـ ىف عهد النبوة إَّنا كاف بعد صلح اغبدیبیة ،

الصلح الذى صار بني النىب ﷺ وقریش  ،والذى كاف أحد بنوده الكف عن اغبرب عشرة
أعواـ  ،فأین السیف الذى أجرب ىؤالء على اإلسبلـ؟
ﷺ مكة عاـ الفتح وعفا عن أىلها
ولَ َّما نقضت قریش العهد ودخل النىب
وقاؿ ؽبم (إذىبوا فأنتم الطلقاء) َ ، 19ل یشرتط علیهم اإلسبلـ  ،وَل یسلط على رقاهبم السیف
وَل یظلهم بالرماح .
وىف عهد النبوة  ،ىف غزوة مؤتة (صبادي األوىل سنة  ۸ىػ)  ،حینما َعلِ َم ىرقل عظیم
الروـ خبرب رسوؿ هللا ﷺ  ،جهز لو جیشاً عرمرما قوامو مائة ألف  ،یسانده جیش آخر من
وج َذاـ وبَػ ْل َق ْني وبَػ ْهَراء وبَلِي  .فأین السبلـ  ،وأین احملبة  ،وأین حریة
مائة ألف مقاتل من َػبْم ُ
الدین؟ من الذى قاـ بالعدواف ىنا ؟ اؼبسلموف أـ النصارى ؟
وفبا ینقض أیضاً ىذه الفریة انتشار اإلسبلـ ىف ببلد الىت َل یدخلها اؼبسلموف ،
وىى من أكرب الببلد ىف عدد اؼبسلمني مثل أندونیسیا والصني واؽبند وأوربا واألمریكتني  .فأین
ىذا السیف اؼبسلط على رقاب أىلها حىت یعتنقوا ىذا الدین؟
ضطَ َه ُد فیها
بل نقوؿ أف ىذه الببلد الىت انتشر فیها اإلسبلـ بدوف سیف یُ ْ
اؼبسلموف وینكل هبم  ،وال یثنهم ذلك عن دینهم أف یرتدوا على أدبارىم .
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إف دولة اإلسبلـ الىت قامت ىف خبلؿ ثبلث وعشرین سنة  ،ؾبموع من قُتِلُوا تسعة
وثبلثني وأربعمائة  ،لیس كما یهوؿ أعداء اإلسبلـ من أنو انتشر بالسیف فإف الزـ كبلمهم أف
تكوف حبار من الدماء قد شقت األرض ىف زماهنم  ،وىو خبلؼ ما ذكرناه  ،فلم یقم اإلسبلـ

على إبادة الشعوب كما فعل التتار والصلیبیوف  ،بل أكرـ أىل الببلد اؼبفتوحة وأبقاىم على ما
ىم علیو وأحسن إلیهم  ،فمن إدعي خبلؼ ذلك فعلیو بالدلیل ولن جيد ؼبا ذكرنا بدیبلً .
ال خيتلف عقبلء بىن آدـ على أف اإلكراه على ٍ
بباعث على ِ
ٍ
حبو  ،بل
شيء لیس
كرهُ علیو  ،وبالتا یكوف التمسك والثبات على ما
إف ذلك سبباً ىف ضده ،وىو البغض ؼبا تُ َ
العقیدة ولو ىف اػبفاء  ،فإف عقیدتك ما وقر ىف قلبك عن حب وانقیاد ال كره وإجبار  .وال
خيتلف عقبلء بىن آدـ أیضاً على أنو ديكن إخفاء ما ديكن حصوؿ الضرر بو  ،فلو كاف الضرر
سیلحقك بسبب عقیدتك  ،ال شك أنك ستخفیها وال تعرض نفسك للهبلؾ  .لكن أف
یقاؿ إف ىذا اإلكراه باعث على اإلنتقاؿ من دین لدین  ،فهذا ما تأباه العقوؿ القودية  ،فأى
دین ىذا الذى یػُتَػنَ َازُؿ عنو من أجل ما قد یتسبب التدین بو من ضرر؟
فقد ثبت أتباع األنبیاء على شىت ألواف العذاب واألذى  ،صرب بنو إسرائیل على ما
لقوا من فرعوف وقومو من القتل واستباحة النساء وذبح األبناء  ،وصرب أتباع اؼبسیح علیو
السبلـ على ما لقوا من الیهود الذین نكلوا هبم ىف كل زماف منذ رسالة اؼبسیح وطاردوىم ىف
الشعاب واعبباؿ  ،وصرب أتباع ؿبمد ﷺ على ما لقوا على ید اؼبشركني من ألواف األذى ،
فهكذا أتباع األنبیاء َل یثنهم ىذا عن دینهم  ،ألف اإلدياف حني زبلط بشاشتو القلوب ال
20
یسخطو أحد.
یقوؿ اؼبؤرخ الفرنسي جوستاؼ لوبوف يف كتابو ( حضارة العرب )" وکاف ديکن اف
تُعمی فتوح العرب األولی أبصارىم و أف یقرتفوا من اؼبظاَل ما یقرتفو الفاربوف عادة و یسیئوا
معاملة اؼبغلوبني و یکرىوىم علی اعتناؽ دینهم الذی کانوا یرغبوف فی نشره يف العاَل  ،ولو
فعلوا ىذا لتألبت علیهم صبیع األمم التی کانت غري خاضعة ؽبم بعد ،وألصاهبم مثل ما اصات
الصلیبني عندما دخلوا ببلد سوریة موخرا ،ولکن العرب اجتنبوا ذلك  ،فقد أدرؾ اػبلفاء
السابقوف الذین کاف عندىم من العبقریة السیاسیة ما ندر وجوده فی دعاة الدیانات اعبدیدة،
أف النطم و األدیاف لیست فبا یفرض قسرا ،فعاملوا ،کما رأینا  ،أىل سوریة و مصر و إسبانیة
و کل قطر استولوا علیو بلطف عظیم تارکني ؽبم قوانینهم و معتقداهتم غري فارضني علیهم
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سوی جزیة زىیدة  ،يف الغالب ،إذا ما قیست دبا کانوا یدفعونو سابقا ،فی مقابل حفظ األمن
21
بینهم  ،فاغبق أف األمم َل تعرؼ فاربني متساؿبني مثل العرب وال دینا مثل دینهم ػ "
قد أثبت التاریخ أف األدیاف ال تفرض بالقوة  ،فلما قهر النصاری
و یکتب أیضا"
فضل ىؤالء القتل والطرد عن آخرىم علی ترؾ اإلسبلـ ػ وَل ینتشر اإلسبلـ إذف
عرب األندلس ّ
بالسیف بل انتشر بالدعوة وحدىا  ،وبالدعوة وحدىا اعتنقتو الشعوب ال قهرت العرب

مؤخرا كالرتؾ واؼبغوؿ  ،وبلغ القرآف من االنتشار يف اؽبند  -ال َل یكن العرب فیها غري
ً
عابري سبیل ،ما زاد عدد اؼبسلمني إىل طبسني ملیوف نفس فیها ،و یزید عدد مسلمی اؽبند
انتشارا يف الصني ال َل یفتح العرب أي جزء منها قط ،
یوما فیوما .ػ ػ وَل یكن اإلسبلـ أقل
ً
وسرتى يف فصل آخر سرعة الدعوة فیها  ،ویزید عدد مسلمیها على عشرین ملیونا يف الوقت
اغباضر .

 -۵إجازة الرق ىف احلرب معارضا لل ریة وادلساواة :إف ما یأتى ىف الذىن ألوؿ وىلة عند
أعداء اإلسبلـ أو اعبهاؿ عند االستماع لكلمة الرؽ ىف اإلسبلـ أهنا مساویة لكلمة االستعباد
والذؿ قیاساً على الرؽ الروماين الذى كاف یُ َس ِخر الناس ویستعبدىم وجيعلهم سلعة ال حق ؽبا
ىف شيء  ،بل ىى ُمث َقلة بالواجبات ذباه سیدىا  ،فجاء اإلسبلـ لینقض ىذا الظلم للرقیق و
منحو حقوؽ كما أف علیو واجبات .
فقد كاف الرؽ موجوداً ىف قوـ یعقوب ویوسف علیهما السبلـ قبل اإلسبلـ ،قاؿ هللا
ت َسيَّ َارةٌ فَأ َْر َسلُوا َوا ِر َد ُى ْم فَأَ ْد ََل َدل َْوهُ قَ َ
اعةً
اء ْ
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
ال یَا بُ ْش َر َى َذا غُ َال ٌم َوأ َ
تعاىل " َو َج َ
و َّ ِ
يم ِِبَا یَ ْع َملُو َن"(یوسف)۱۲:۱۹
اَّللُ َعل ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یمت َها،
وىف سفر التثنیة ( َوأ ََّما النّ َساءُ َواألَطْ َف ُ
اؿ َوالْبَػ َهائ ُم َوُك ُّبل َما يف الْ َمدینَةُ ،ك ُّبل َغن َ
22
ِ
ِ
ك).
ك الَِّ أ َْعطَ َ
الر ُّب
اؾ َّ
ب إِؽبُ َ
یمةَ أ َْع َدائِ َ
فَػتَػ ْغتَنِ ُم َها لنَػ ْف ِس َ
كَ ،وتَأْ ُك ُل َغن َ
جاء اإلسبلـ ؼبعاعبة ىذا الواقع ىف حیاة الناس  ،واقع یشهد بأف ىناؾ سید وسیدة
 ،وأف ىناؾ عبد وأمة  ،وبني الطرفني عبلقات وحیاة قائمة ال ديكن ىدمها بني صباح ومساء
 ،فكانت اؼبهمة ىى ذبفیف منابعو بأدين مفسدة .
فإف سأؿ سائل ،ما اؼبفسدة ىف ربریر الناس من الرؽ ؟ وؼباذا َل یقض اإلسبلـ على
الرؽ بأمر صریح ؟ فاعبواب أف ىناؾ جوانب أخرى َل یلقي ؽبا باالً من ألقي هبذه الشبهة
وىى أف غالب الرقیق منهم النساء واألطفاؿ الذین ال یستطیعوف أف یدبروا معایشهم بني یوـ
ولیلة فلو صاروا أحراراً أین یذىبوف؟
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أین تذىب ىذه اؼبرأة أو الفتاة الىت ذبد نفسها حرة  ،فبل مأوي ؽبا إال أف تلتقطها
الكبلب الضالة ىف الطرقات  ،أو تضطر للفاحشة ؟ وأین یذىب ىذا الطفل  ،الذى ال ديلك
ماالً  ،وال لدیو ساعداً یعمل بو؟
ولذلك كاف منهج اإلسبلـ منهجا تدرجيیاً رفیقاً ىف مغاملة ىذه الظاىرة  ،فإف الرفق

ع من شیئ إال شانو .
ما كاف ىف شیئ إال زانو وما نُِز َ

وقد كاف ذلك جلیاً ىف منهج اإلسبلـ ىف القضاء على الرؽ من خبلؿ أسالیبو
لتجفیف منابعو ػ فنهي اإلسبلـ عن اػبطف والسطو  ،اللذاف كانا وسیلتني للحصوؿ على

ص ُم ُه ْم
اؿ َّ
الرقیق ىف اعباىلیة  ،فقد قااؿ رسوؿ هللا ﷺ عن رب العاؼبني" قَ َ
اَّللُ ثَبلَثَةٌ أَنَا َخ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
یَػ ْوَـ الْقیَ َامة َر ُج ٌل أ َْعطَى ِِب ُمثَّ َغ َد َر َوَر ُج ٌل بَ َ
استَػ ْو َىف مْنوُ
استَأْ َجَر أَج ًريا فَ ْ
اع ُحًّرا فَأَ َك َل شبََنَوُ َوَر ُج ٌل ْ
23
ِ
َجَرهُ".
َوََلْ یػُ ْعط أ ْ
ﷺ ىنا ـباصمة هللا عز وجل ؼبن باع اغبر وكاف سبباً ىف رقو أف
فیوضح النىب
هللا سیكوف لو خصما یوـ القیامة فدؿ ىذا على كوف ىذا األمر من الكبائر إذ أنو متوعد من
هللا عز وجل ىف اآلخرة .
والعبد إذا أسلم ثبتت لو اغبریة ػ روى اإلماـ أبو داود ىف سننو من حدیث على بن
أَب طالب رضى هللا عنو أنو قاؿ" خرج ِعب َدا ٌف إِ َىل رس ِ
اَّللِ صلى هللا علیو وسلم یَػ ْع ِىن یَػ ْوَـ
وؿ َّ
ََ َ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ك
ْ
ب إِلَْی ِو َم َوالِی ِه ْم فَػ َقالُوا یَا ُؿبَ َّم ُد َو َّ
اغبُ َدیْبِیَ ِة قَػْب َل ُّب
ك َر ْغبَةً ِىف دین َ
اَّلل َما َخَر ُجوا إِلَْی َ
الص ْل ِح فَ َكتَ َ
اَّللِ
وؿ َِّ
ِ
ِ ِ
َوإََِّّنَا َخر ُجوا َىربًا ِم َن ِّ
وؿ َّ
ب َر ُس ُ
ص َدقُوا یَا َر ُس َ
الرِّؽ فَػ َق َ
اس َ
اؿ نَ ٌ
اَّلل ُرَّد ُى ْم إلَْیه ْم .فَػغَض َ
َ َ
ِ
ٍ
ب
ث َّ
صلى هللا علیو وسلم َوقَ َ
اَّللُ َعلَْی ُك ْم َم ْن یَ ْ
اؿ َما أ َُرا ُك ْم تَػْنتَػ ُهو َف یَا َم ْع َشَر قُػَریْش َح َّىت یَػْبػ َع َ
ضر ُ
24
اَّللِ َعَّز َو َج َّل".
اؿ ُى ْم ُعتَػ َقاءُ َّ
ِرقَابَ ُك ْم َعلَى َى َذاَ .وأ َََب أَ ْف یَػُرَّد ُى ْم َوقَ َ
َك َّن الِْ َّ من آَمن بِ َِّ
ول ِ
اَّلل َوالْيَ ْوِم
قد رغب هللا اؼبسلمني ىف العتق يف ما قاؿ تعاىل"
َْ ََ
َ
ِ
ال َعلَى حبِ ِو ذَ ِوي الْ ُقرَب والْيتَامى والْم ِ
َخ ِر والْم َالئِ َك ِة وال ِ
ْكتَ ِ
ني
ني َو َآتَى ال َْم َ
ساك َ
اب َوالنَّبِيِّ َ
ُّ
َ
ْاا َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
يي و َّ ِ
وابن َّ ِ
الرقَ ِ
ني َوِيف ِّ
اب "(البقرة .)۲:۱۷۷وقاؿ هللا تعاىل" فَ َال اقْتَ َ َم ال َْع َقبَةَ
السائِل َ
السب ِ َ
َ
ٍ
ُّ
اك َما ال َْع َقبَةُ  فَك َرقَ بَة "(البلد.)۹۰:۱۱-۱۳
 َوَما أَ ْد َر َ
إِ ََّّنَا
وقد جعل هللا فك الرقاب والعتق مصرفاً من مصارؼ الزكاة ػ قاؿ هللا تعاىل"
الص َدقَ ُ ِ ِ
ِ
ِِ
الرقَ ِ
ساكِ ِ
ني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُه ْم َوِيف ِّ
ني َوِيف
َّ
اب َوالْغَا ِرم َ
ني َوال َْعامل َ
ات ل ْل ُف َق َراء َوال َْم َ
اَّلل و َّ ِ
يي فَ ِری َ ِ ِ
يي َِّ
ِ
السبِ ِ
َسبِ ِ
يم "(التوبة. )۹:۶۰
اَّلل َوابن َّ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
ضةً م َن َّ َ
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و جعلها من كفارات کما قاؿ هللا تعاىل"
َوَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَ ْن یَ ْقتُ َي مؤمناً إَِّال َخطَأً
ٍ ٍِ ِ
ص َّدقُوا فَِإ ْن َكا َن ِم ْن
سلَّ َمةٌ إِ ََل أ َْىلِ ِو إَِّال أَ ْن یَ َّ
َوَم ْن قَ تَ َي مؤمناً َخطَأً فَ تَ ْ ِر ُیر َرقَ بَة ُم ْؤمنَة َودیَةٌ ُم َ
قَ ْوٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َو ُى َو ُم ْؤِم ٌن فَ تَ ْ ِر ُیر َرقَ بَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوإِ ْن َكا َن ِم ْن قَ ْوٍم بَ ْي نَ ُك ْم َوبَ ْي نَ ُه ْم ِميثَا ٌق فَ ِدیَةٌ
ني تَوبةً ِمن َِّ
ٍ ٍِ
ِِ
ِ
ِ
اَّلل َوَكا َن
سلَّ َمةٌ إِ ََل أ َْىلو َوََتْ ِر ُیر َرقَ بَة ُم ْؤمنَة فَ َم ْن ََلْ ََِي ْد فَصيَ ُ
ام َش ْه َریْ ِن ُمتَتَاب َع ْ ِ ْ َ َ
ُم َ
َّ ِ
يما حكيماً"(النساء.)۴:۹۲
اَّللُ َعل ً
ِ
ال ی َؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُك ُم َّ
و قاؿ هللا تعاىل"
اَّللُ بِاللَّغْ ِو ىف أ َْْيَانِ ُك ْم َولَك ْن یُ َؤاخ ُذ ُك ْم ِِبَا َع َّق ْد ُُتُ
ُ
شرةِ م ِ
ني ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أ َْىلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َوتُ ُه ْم أ َْو ََتْ ِر ُیر
ساك َ
اإلْيان فَ َك َّف َارتُوُ إِط َْع ُ
ام َع َ َ َ َ
ٍ
ِ
ك
اح َفظُوا أ َْْيَانَ ُك ْم َك َذلِ َ
ام ثََالثَِة أَیَّ ٍام ذَلِ َ
ك َك َّف َارةُ أ َْْيَانِ ُك ْم إِذَا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
َرقَ بَة فَ َم ْن ََلْ ََِي ْد فَصيَ ُ
اَّللُ لَ ُك ْم آَیَاتِِو ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن "(اؼبائدة.)۵:۸۹
ني َّ
یُبَ ِّ ُ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ودو َن لِ َما قَالُوا فَ تَ ْ ِر ُیر
مث قاؿ هللا تعاىل "
سائِ ِه ْم ُُثَّ یَ ُع ُ
َوالذ َ
ین یُظَاى ُرو َن م ْن ن َ
رقَ ب ٍة ِمن قَ ب ِي أَ ْن ی تم َّ ِ
اَّللُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِريٌ "(اجملادلة.)۵۸:۳
وعظُو َن بِ ِو َو َّ
اسا ذَل ُك ْم تُ َ
ََ ْ ْ
ََ َ
واؼبكاتبة وىى منح اغبریة بعقد یتفق فیو على حریة العبد بعد توفیتو مبلغاً من اؼباؿ.
وحكمو الوجوب فمىت طلب العبد اؼبكاتبة وجب على السید أف جيیب طلبو وإال رفع دعواه
ِ
َّ ِ
وى ْم إِ ْن
اب ِدمَّا َملَ َك ْ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم فَ َكاتِبُ ُ
ین یَ ْبتَ غُو َن الْكتَ َ
لو أمر اؼبسلمني  ،قاؿ هللا تعاىل" َوالذ َ
ال َِّ
ِ ِ
وىم ِم ْن َم ِ
اَّلل الذ َآتَا ُك ْم "(النور )۲۴:۳۳ػ
َعل ْمتُ ْم في ِه ْم خرياً َو َآتُ ُ ْ
رضى هللا عنو أنو قاؿ" َجاءَ َر ُج ٌل إِ َىل
و رواه اإلماـ البخارى من حدیث أَب ىریرة
ِ
رس ِ
اؿ
ضا َف قَ َ
اؿ َوَما ذَ َاؾ قَ َ
ْت فَػ َق َ
وؿ هللاِ صلى هللا علیو وسلم فَػ َق َ
ت بِأ َْىلي ِيف َرَم َ
اؿ َوقَػ ْع ُ
اؿ َىلَك ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یع أَ ْف تُطْع َم
اؿ الَ قَ َ
وـ َش ْهَریْ ِن ُمتَتَاب َع ْني قَ َ
اؿ الَ  ،قَ َ
َِذب ُد َرقَػبَةً قَ َ
صَ
یع أَ ْف تَ ُ
اؿ فَػتَ ْستَط ُ
اؿ فَػ َه ْل تَ ْستَط ُ
ِ
ِِ
ب
صا ِر بِ َعَرٍؽ َوالْ َعَر ُؽ الْ ِمكْتَ ُل فِ ِیو سبٌَْر فَػ َق َ
اؿ الَ قَ َ
ني ِم ْس ِكینًا قَ َ
ستّ َ
اؿ فَ َجاءَ َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
اؿ ا ْذ َى ْ
اؿ علَى أَحوج ِمنَّا یا رس َ ِ ِ
ِهب َذا فَػتَصد ْ ِِ
اغب ِق ما بػني الَبػتَػیػها أَىل بػی ٍ
ت
وؿ هللا َوالَّذي بَػ َعثَ َ
ك بِ َْ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ
َ
َ
َّؽ بو قَ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
25
ِ
ِ
َ
ك".
ل
َى
أ
و
م
ع
ط
أ
ف
ب
ى
ذ
ا
اؿ
ق
َّا
ن
م
ج
و
َح
أ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ
وىو أف یقوؿ السید لعبده ،أنت حر عن ُدبٍُر مىن
و شرع التدبري للقضاء علی الرؽ
 ،أى بوفايت  ،أو یُطْلِ ُق فیقوؿ أنت مدبر ،وىذاف مها عندىم لفظا التدبري باتفاؽ  .و جعلهم
من ملك ذا رحم لرعایة علیهم ػ و قد قرر اإلسبلـ إف األمة إذا ولدت تعتق بعد موت سیدىا ػ
و قد فرض اإلسبلـ حقوؽ الرقیق کما رواه اإلماـ البخارى رضبو هللا من حدیث
اَّللُ َعْنوُ َ ،و َعلَْی ِو ُحلَّةٌ ،
ي َ ،ر ِض َي َّ
ت أَبَا ذَ ٍّر الْغِ َفا ِر َّ
اؼبعرور بن سوید رضى هللا عنو قاؿ" َرأَیْ ُ
ِ
ِ ِ ِ
َِّب صلى هللا علیو
ك فَػ َق َ
َو َعلَى غُبلَِم ِو ُحلَّةٌ فَ َسأَلْنَاهُ َع ْن ذَل َ
اؿ إِِّين َسابَػْب ُ
ت َر ُجبلً فَ َش َكاين إ َىل الن ِّ
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اؿ إِ َّف إِ ْخ َوانَ ُك ْم َخ َولُ ُك ْم َج َعلَ ُه ُم َّ
َعیَّػ ْرتَوُ بِأ ُِّم ِو ُمثَّ قَ َ
وسلم فَػ َق َ
اؿ ِ َ النِ ُّب
َِّب صلى هللا علیو وسلم أ َ
اَّللُ
ِ
ِ
ِ
َْربت أَی ِدی ُكم فَمن َكا َف أَخوه َْرب ِ ِ ِ
ِ
ْ
وى ْم َما
س َ ،والَ تُ َكلّ ُف ُ
ُُ َ
َ ْ ْ َْ
ت یَده فَػ ْلیُطْع ْموُ فبَّا یَأ ُك ُل َولْیُػ ْلب ْسوُ فبَّا یَػ ْلبَ ُ
26
ِ
ِ
ِ
وى ْم".
ین
َع
أ
ف
م
ه
ػ
ب
ل
غ
ػ
ی
ا
م
م
وى
م
یَػ ْغلبُػ ُه ْم فَِإ ْف َكلَّ ْفتُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ

أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ" من قتل عبده قتلناه ومن جدع
و عن ظبرة بن جندب
عبده جدعناه" 27فها ىو العبد یقتص من سیده ؼبا یلحقو بو من أذي  ،وىف صحیح البخارى
اؿ َِظبعت أَبا الْ َق ِ
ؼ
اس ِم صلى هللا علیو وسلم یَػ ُق ُ
" َع ْن أَِِب ُىَریْػَرَة َ ،ر ِض َي َّ
وؿ َم ْن قَ َذ َ
اَّللُ َعْنوُ  ،قَ َ ْ ُ َ
اؿ ،28 ".وتأخري العقوبة لؤلخرة
اؿ ُجلِ َد یَػ ْوَـ الْ ِقیَ َام ِة إِالَّ أَ ْف یَ ُكو َف َك َما قَ َ
فبَْلُوَكوُ َوْى َو بَِريءٌ ِفبَّا قَ َ
أشد من وقوعها ىف الدنیا ػ
اَّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا
َوا ْعبُ ُدوا َّ
و قد أمر هللا تعالی حبسن اؼبعاملة معهم يف قولو "
ِ ِ
ِِ
ساكِ ِ
ني َوا ْجلَا ِر ذ الْ ُق ْرََب َوا ْجلَا ِر ا ْجلُنُ ِ
ب
َوبال َْوال َدیْ ِن إحسانا َوبذي الْ ُق ْرََب َوالْيَتَ َامى َوال َْم َ
الص ِ
ب بِا ْجلَْن ِ
اح ِ
السبِ ِ
ت أ َْْيَانُ ُك ْمً "(النساء.)۴:۳۶
َو َّ
ب َوابن َّ
يي َوَما َملَ َك ْ
ﷺ ؽبم األخوة وفرض ؽبم اغبقوؽ من مأكل وملبس ومشرب وهنى
فأثبت النىب
عن تكلیفهم دبا ال
یطاؽ فإف كاف ال بد فلیساعد أحدكم أخاه ػ فهل ىذه الصورة عن الرؽ ىى الىت ىف صدور
الناس ؟
َّع
 -۶إستباحة السيب خمالفة ذلد األنبياء وحرص على اجلهاد من أجي النساء :لقد َشن َ
أعداء اإلسبلـ علیو بأف ىذا الدین  ،ديیل للشهوانیة  ،وإستفراغ الغرائز وإشباعها فاعبواب على
ىذه الشبهة الىت یثريىا أعداء اإلسبلـ وتَػ ْل َقي صدي عند العامة من أىل اإلسبلـ ىناؾ عدة
عناصر لئلجابة ػ
لقد كاف التسري من شرائع األمم السابقة  ،فقد تسري األنبیاء علیهم السبلـ ،
فهذا أبو األنبیاء إبراىیم علیو السبلـ حینما أىدي لو ملك مصر جاریتو ىاجر علیها السبلـ
فتسرى هبا وولدت لو رسوالً كرديا ىو إظباعیل علیو السبلـ.
إِذَا خرج ِ
ك َوَدفَػ َع ُه ُم
وىف الیهودیة قبد السىب ىف العهد القدًن "
ت ل ُم َح َاربَِة أ َْع َدائِ َ
ََ ْ َ
ِ
الس ِِب امرأًَة َِ
ت ِمْنػ ُه ْم َسْبػیًا -ورأَیْ َ ِ
ت ِهبَا
صبیلَةَ ُّب
الر ُّب
َّ
ب إِؽبُ َ
ص ْق َ
ك إِ َىل یَد َؾَ ،و َسبَػْی َ
الص َورةَِ ،والْتَ َ
ََ
ت يف َّ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َسْبیِ َها
ني تُ ْدخلُ َها إِ َىل بَػْیت َ
َو َّازبَ ْذتَػ َها لَ َ
ك َْربل ُق َرأْ َس َها َوتُػ َقلّ ُم أَظْ َف َارَىاَ -وتَػْن ِز ُ
ك َزْو َجةً -فَح َ
ع ثیَ َ
ِ
ِ
عْنػها ،وتَػ ْقع ُد ِيف بػیتِ َ ِ
الزم ِ
ك تَ ْد ُخ ُل َعلَْیػ َها َوتَػتَػَزَّو ُج
افُ ،مثَّ بَػ ْع َد ذل َ
ك َوتَػْبكي أَبَ َ
َ َ َ ُ َْ
اىا َوأ َُّم َها َش ْهًرا م َن َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ك َزْو َجةًَ -.وإ ْف ََلْ تُ َسَّر هبَا فَأَطْل ْق َها لنَػ ْفس َها .الَ تَبِ ْع َها بَػْیػ ًعا بفضَّةَ ،والَ تَ ْس َِرتقَّػ َها
هبَا ،فَػتَ ُكو ُف لَ َ
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ِ
َّك قَ ْد أَ ْذلَْلتَػ َها".
َج ِل أَن َ
م ْن أ ْ
وىذا نص آخر یأمر فیو الرب احملاربني بالتمتع بالنساء الآليت أ ُِخ ْذ َف ضمن الغنائم
ِ
اؿ والْبػهائِم ،وُك ُّبل ما ىف الْم ِدینَ ِة ِمن أَسبلَ ٍ
وىا
ب ،فَا ْغنَ ُم َ
ْ ْ
ىف اغبرب" ( َوأ ََّما النّ َساءُ َواألَطْ َف ُ َ َ َ ُ َ َ
َ
30
ِ
ب إِ َؽبُ ُك ْم لَ ُك ْم )".
الر ُّب
َّعوا بِغَنَائِ ِم أ َْع َدائِ ُك ُم الىت َوَىبَػ َها َّ
ألَنْػ ُفس ُك ْمَ ،وسبََتػ ُ
وىذا نىب هللا داود علیو السبلـ یقوؿ عنو الكتاب "( واخذ داود ایضا سراري ونساء
29

31

من اورشلیم بعد ؾبیئو من حربوف فولد ایضا لداود بنوف وبنات)".
مث ىف سلیماف علیو السبلـ (من االمم الذین قاؿ عنهم الرب لبىن اسرائیل ال
تدخلوف الیهم وىم ال یدخلوف الیكم الهنم ديیلوف قلوبكم وراء اؽبتهم فالتصق سلیماف هبؤالء
باحملبة * وكانت لو سبع مئة من النساء السیدات وثبلث مئة من السراري فامالت نساؤه قلبو
32
)".
ﷺ ماریة القبطیة
وكذلك ملك مصر اؼبقوقس ،وكاف نصرانیا ،أىدى للنىب
لتكوف سریة لو  ،فبا دؿ على علم أىل النصرانیة ىف عهد النبوة بأف السىب من األمور اؼبستقرة
لدیهم خببلؼ من خالفهم من أتباعهم اؼبتأخرین الذین َل جيدوا سبیبلً للطعن إال دبثل ىذه

اؼبسائل الىت َل یطعن هبا سلفهم ىف أىل اإلسبلـ.
أما السىب ىف اإلسبلـ فلیس كما یظن البعض أنو معاشرة جنسیة فحسب دبجرد
إزباذ األمة  ،وإَّنا ىو لئلحصاف لكبل الطرفني  ،فهو إعفاؼ لو أمر األمة ولؤلمة نفسها
حىت ال تفجر أو تنحرؼ  ،وإشرتط ؽبا بعض علماء اغبنفیة ما یشرتط للزوجة من كوهنا كتابیة
َوَم ْن ََلْ یَ ْستَ ِط ْع ِم ْن ُك ْم طَْوًال أَ ْن یَ ْن ِك َح
وأف یكوف ؽبا مهر وبیت مستقل  ،قاؿ تعاىل"
ت أ َْْيَانُ ُكم ِمن فَ تَ ياتِ ُكم الْم ْؤِمنَ ِ
ات الْم ْؤِمنَ ِ
الْم ْ صنَ ِ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم بِِإْيَانِ ُك ْم
ات َو َّ
ات فَ ِم ْن َما َملَ َك ْ
ُ َ
ْ ْ َ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
صنَات غَْي َر
بَ ْع ُ
وى َّن بإ ْذن أ َْىله َّن َو َآتُ ُ
ض ُك ْم م ْن بَ ْعض فَانْك ُ ُ
ورُى َّن بال َْم ْع ُروف ُْحم َ
وى َّن أ ُ
ُج َ
ص َّن فَِإ ْن أَتَني بَِف ِ
اح َ ٍ
ات وَال مت ِ
ُح ِ
ات أَ ْخ َد ٍ
َّخ َذ ِ
م ِ ٍ
ف َما َعلَى
ص ُ
شة فَ َعلَْي ِه َّن نِ ْ
َْ
ان فَِإذَا أ ْ
ساف َ َ ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
ص ُوا َخ ْي ٌر لَ ُك ْم َو َّ
صنَات م َن ال َْع َذاب ذَل َ
ك ل َم ْن َخش َي ال َْعنَ َ
ت م ْن ُك ْم َوأَ ْن تَ ْ
ال ُْم ْ َ
اَّللُ غَ ُف ٌ
ِ
يم"(النساء.)۴:۲۵
َرح ٌ
كما جعل ؽبا اإلسبلـ حقوقاً منها استرباء الرحم قبل الدخوؿ هبا "استربؤىن
حبیضة" 33.واعباریة الىت یتخذىا سیدىا للوطء تسمى سریة ،فإذا حبلت من سیدىا وأتت
بولد ظبیت أـ ولد ویثبت النسب بذلك ،وتُػ ْعتَ ُق بعد موت سیدىا فتصري حرة.
وقد أمر النىب

ب ىف عتقهن والزواج
ﷺ باإلحساف ؽبن وحسن معاشرهتن َور َّغ َ
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منهن  ،فقد روى اإلماـ البخارى رضبو هللا من حدیث أَب موسى األشعري رضى هللا عنو أف
رسوؿ هللا ﷺ قاؿ" َم ْن َكانَ ْ
َح َس َن إِلَْیػ َها ُمثَّ أ َْعتَػ َق َها َوتَػَزَّو َج َها َكا َف لَوُ
ت لَوُ َجا ِریَةٌ فَػ َعا َؽبَا فَأ ْ
ِ 34
َجَراف".
أْ
ﷺ تزوج من األسرى  ،فقد تزوج السیدة جویریة
وقد مر معنا أف رسوؿ هللا
بنت اغبارث رضى هللا عنها بعد غزوة اؼبصطلق (شعباف  ۵ىػ)  ،وتزوج من السیدة صفیة رضى
هللا عنها بعد فتح خیرب.
ِ
أىل األىواء ىذه الشبهة كما ىى عادهتم
 -۷حصول اجلزیة وىى ظلم یناىف العدل :تَػلَ َقي ُ
 ،دوف فهم للنصوص الشرعیة ودالالهتا وتفسري أئمة السلف ؽبا  ،ورأوا أف ىذه النصوص
القرآنیة سبثل صورًة من صور اإلذالؿ والظلم للشعوب الىت تدخل ربت ظل الدولة اؼبسلمة ،
غافلني بذلك عن كل ما أعطاه اإلسبلـ ألىل الذمة من حقوؽ وعن اؼبقصد الذى من أجلو
شرعت اعبزیة ،فهي واجبات یلتزـ هبا الذمي أماـ ما یتمتع بو من حقوؽ .

اعبزیة من مادة جزي وىى من اجملازاة أى كافأ عما أسدي إلیو  ،قیل اإلجزاء ألهنا
ذبزيء عن أىل الذمة عوضا عن ضبایتهم وإقامتهم ىف دیارىم .
اَّلل وَال بِالْي وِم ْاا ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َخ ِر َوَال َُ ِّرُمو َن َما َح َّرَم َّ
اَّللُ
ین َال یُ ْؤمنُو َن بِ َّ َ َ ْ
قاؿ هللا تعاىل" قَاتلُوا الذ َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب َح َّىت یُ ْعطُوا ا ْجلِْزیَةَ َع ْن یَ ٍد َو ُى ْم
ین أُوتُوا الْكتَ َ
ین ا ْحلَِّق م َن الذ َ
َوَر ُسولُوُ َوَال یَدینُو َن د َ
صِ
اغ ُرو َن"(التوبة )۹:۲۹ػ
َ
ولفظ الصغار ىنا قیل ىو أف ذبري علیهم أحكاـ اإلسبلـ فهو عبلمة على اػبضوع
ألحكاـ اإلسبلـ السائدة ىف ظل وجود الدولة اؼبسلمة وىو دستورىا السائد ىف اغبكم بني
الناس حني اغبصومات والنزاعات  ،فبل ریب أنو ال بد من وجود دستور إلقامة العدؿ ىف
األرض  ،وىذا الدستور ىو الشریعة اإلسبلمیة الىت وضعها هللا ورسولو من أجل صبلح الناس
يف الدنیا والدین.
َل ینفرد اإلسبلـ بأحكاـ اعبزیة من بني األدیاف السماویة  ،فها كبن قبد ىف العهد
القدًن دلیل على أخذ اعبزیة من الكنعانیني "( فَػلَم یطْردوا الْ َكْنػعانِیِني َّ ِِ
ني ِيف َج َازَر.
ْ َ ُُ
الساكن َ
ََّ
ِ ِ 35
ِ
ِ
اعب ْزیَة").
ت ْ
فَ َس َك َن الْ َكْنػ َعانِیُّبو َف ِيف َو َس ِط أَفْػَراًنَ إِ َىل ى َذا الْیَػ ْوـَ ،وَكانُوا َعبِ ً
یدا َْرب َ
والعهد اعبدید َل ینقض العهد القدًن كما یظن البعض  ،بل جاء لیكمل علیو كما
بػ َّني هللا تعاىل ىف قوؿ عیسى علیو السبلـ" وم ِ ِ
ي ِم َن الت َّْوَراةِ َوِأل ُِح َّي لَ ُك ْم
ني یَ َد َّ
ص ّدقًا ل َما بَ َْ
َُ َ
ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يعون "(العمراف.)۳:۵۰
ض الذ ُح ِّرَم َعلَْي ُك ْم َوج ْئتُ ُك ْم بِآَیَة م ْن َربِّ ُك ْم فَاتَّ ُقوا َّ
بَ ْع َ
اَّللَ َوأَط ُ
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َين
وقوؿ اؼبسیح ىف العهد اعبدید مبیناً أف دعوتو مكملة وتبع ؼبن قبلو" (الَ تَظُنُّبوا أِّ
36
ِ
ِ
ض بَ ْل ألُ َك ِّم َل").ػ
وس أَ ِو األَنْبِیَاءََ .ما جْئ ُ
جْئ ُ
ت ألَنْػ ُق َ
ت ألَنْػ ُق َ
ض الن ُ
َّام َ
وىف العهد اعبدید قبد اؼبسیح علیو السبلـ یسأؿ أحد أصحابو عن مسألة أخذ
ِ
ِ
وؾ األ َْر ِ
ض
َّن یَأْ ُخ ُذ ُملُ ُ
اعبزیة من غري من داف بدین اغبق فیقوؿ لو "( َما َذا تَظُ ُّبن یَا ظبْ َعا ُف؟ فب ْ
اؿ لَو بطْر ِ
َجانِ ِ
اعبِْزیَةَ ،أ َِم ْن بَنِی ِهم أ َْـ ِمن األ َ ِ ِ
وع فَِإ ًذا
اعبِبَایَةَ أَ ِو ْ
ْ
ب .قَ َ
اؿ لَوُ یَ ُس ُ
س م َن األ َ
ْ َ
َجانب؟ قَ َ ُ ُ ُ ُ
َحَر ٌار.37").
الْبَػنُو َف أ ْ
وقبده یقر ذلك ىف حوار آخر لو حینما حاوؿ الناس إمتحانو دبسألة أخذ اعبزیة
ِ
ِ ِ
اؿ
وع ُخْبثَػ ُه ْم َوقَ َ
قالوا لو "( فَػ ُق ْل لَنَا َماذَا تَظُ ُّبن؟ أ ََجيُ ُ
صَر أ َْـ الَ؟ -فَػ َعل َم یَ ُس ُ
وز أَ ْف تػُ ْعطَى ج ْزیَةٌ ل َقْی َ
اؿ َؽبم لِمن ِ
ِ
لِماذَا ُذب ِربونَِِن یا مر ُاؤو َف؟ -أَر ِوين معاملَةَ ِْ ِ
ىذهِ ُّب
الص َورةُ
َّموا لَوُ دینَ ًارا-.فَػ َق َ ُ ْ َ ْ
اعب ْزیَة .فَػ َقد ُ
ُ َُ َ
َ َُّ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَر َوَما هللِ هللِ -.فَػلَ َّما َِظب ُعوا
صَر .فَػ َق َ
صَر ل َقْی َ
اؿ َؽبُ ْم أ َْعطُوا إِ ًذا َما ل َقْی َ
َوالْكتَابَةُ؟ -قَالُوا لَوُ ل َقْی َ
ض ْوا.38 ").
تَػ َع َّجبُوا َوتَػَرُكوهُ َوَم َ
وقد كاف النصارى ىف مصر یدفعوف طبس وعشرین ضریبة ألىل ملتهم  ،فكانت
الضرائب على كل شيء  ،حىت اؼبوت كانت توجد لو ضریبة تسمى ضریبة اؼبوتى وال یدفن
اؼبتوىف إال إذا دفع أىلو الضریبة  ،ومن ىنا قیلت الكلمة اؼبشهورة دبصر (موت وخراب دیار) ،
وَل یكونوا قادرین على ربملها  ،فجاء اإلسبلـ فرفعها عنهم  ،وَل یكن مبلغ اعبزیة بالنسبة
للضریبة شیئاً  ،فكیف یتحمل ىؤالء القوـ ضرائب ال حصر ؽبا فرضها علیهم نصارى الروماف
 ،مث یرتدوف من مبل اعبزیة الزىید الذى ما كاف مفروضاً إال على من یستطیع ضبل السبلح
فحسب؟
أما اعبزیة ىف اإلسبلـ فقد شرعها هللا عز وجل عقداً بني طرفني ،الطرؼ األوؿ وىو
األمة اؼبسلمة والطرؼ الثاىن وىو األمة الىت دخلت ىف رعایتها ػ وبنود ىذا اإلتفاؽ ىى
 مشاركة ىف بناء الدولة الىت یعیشوف على أرضها .
 انتفاعهم باؼبرافق العامة مع اؼبسلمني .
 كما أف على اؼبسلمني الزكاة  ،فعلي أىل الذمة اعبزیة.
 قیاـ اؼبسلمني بالدفاع عنهم ألهنم ال حيملوف السبلح  ،فلم یطالب اإلسبلـ غري
اؼبسلمني بالدفاع عما ال یعتقدونو  ،إىل جانب اغبذر من خیانة من خيالف أىل
اإلسبلـ ىف العقیدة .
وقد روى الببلذري ىف كتابو فتوح البلداف أف اؼبسلموف كانوا یأخذوف من أىل
ضبص اعبزیة  ،فلما علموا أف " صبع ىرقل للمسلمني اعبموع ،وبلغ اؼبسلمني إقباؽبم إلیهم
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لوقعة الريموؾ ،ردوا على أىل ضبص ما كانوا أخذوا منهم من اػبراج وقالوا شغلنا عن نصرتكم
والدفع عنكم فأنتم على أمركم .فقاؿ أىل ضبص لوالیتكم وعدلكم أحب إلینا فبا كنا فیو من
الظلم والغشم ،ولندفعن جند ىرقل عن اؼبدینة مع عاملكم .وهنض الیهود فقالوا والتوارة ال

یدخل عامل ىرقل مدینة ضبص إال أف نغلب وقبهد .فأغلقوا االبواب وحرسوىا 39 ".فسقطت

اعبزیة عنهم ىف ىذا العاـ .
واعبزیة ذبب على أعیاف ؿبددة  ،وىذا یرد فریة أهنا ظلم أو استحبلؿ للماؿ  ،فلو
كاف اؼباؿ ىدفاً لفرضت على كل ذمي  ،فإهنا ال تؤخذ إال فبن جرت علیهم اؼبوسي  ،أى فبن
ىم ىف سن یسمح ؽبم باعبهاد  ،ودلیل ذلك قولو تعاىل" قَاتِلُوا الَّ ِذین َال ی ْؤِمنو َن بِ َِّ
اَّلل َوَال
َ ُ ُ
بِالْي وِم ْاا ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب
َخ ِر َوَال َُ ِّرُمو َن َما َح َّرَم َّ
ین أُوتُوا الْكتَ َ
َْ
ین ا ْحلَِّق م َن الذ َ
اَّللُ َوَر ُسولُوُ َوَال یَدینُو َن د َ
ِ
ٍ
ِ
صاغ ُرو َن"(التوبة )۹:۲۹ػ
َح َّىت یُ ْعطُوا ا ْجل ْزیَةَ َع ْن یَد َو ُى ْم َ
ﷺ
فبل تؤخذ من شیخ وال طفل وال امرأة  ،كما أنو مبلغ ؿبدد فقد أمر النىب
معاذ بن جبل رضى هللا عنو أف یأخذ من أىل الیمن عن كل حاَل دینارا أو عدلو
معافریا(اؼبعافري ثوب من ثیاب الیمن).
یقوؿ اؼبؤرخ الفرنسي جوستاؼ لوبوف يف كتابو ( حضارة العرب )" وکاف ديکن اف
تُعمی فتوح العرب األولی أبصارىم و أف یقرتفوا من اؼبظاَل ما یقرتفو الفاربوف عادة و یسیئوا
معاملة اؼبغلوبني و یکرىوىم علی اعتناؽ دینهم الذی کانوا یرغبوف فی نشره يف العاَل  ،ولو
فعلوا ىذا لتألبت علیهم صبیع األمم التی کانت غري خاضعة ؽبم بعد ،وألصاهبم مثل ما
اصابت الصلیبني عندما دخلوا ببلد سوریة موخرا ،ولکن العرب اجتنبوا ذلك ،فقد أدرؾ
اػبلفاء السابقوف الذین کاف عندىم من العبقریة السیاسیة ما ندر وجوده فی دعاة الدیانات
اعبدیدة ،أف النطم و األدیاف لیست فبا یفرض قسرا ،فعاملوا ،کما رأینا  ،أىل سوریة و مصر
و إسبانیة و کل قطر استولوا علیو بلطف عظیم تارکني ؽبم قوانینهم و معتقداهتم غري فارضني
علیهم سوی جزیة زىیدة  ،يف الغالب ،إذا ما قیست دبا کانوا یدفعونو سابقا ،فی مقابل حفظ
40

األمن بینهم  ،فاغبق أف األمم َل تعرؼ فاربني متساؿبني مثل العرب وال دینا مثل دینهم ػ "
و یکتب أیضا" و َل یکن سلوؾ عمرو بن العاص دبصر أقل رفقا من ذلك فقد
عرض علی اؼبصریني حریة دینیة تامة و عدال مطلقا و احرتاما لؤلمواؿ و جزیة سنویة ثابتة ال
تزید علی طبسة عشر فرنکا عن کل رأس بدال من ضرائب قیاصرة الروـ الباىظة  ،فرضي
اؼبصریوف طائعني شاکرین هبذه الشروط دافعني للجزیة سلفا ،و قد بالغ العرب يف الوقوؼ عند
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حد ىذه الشروط و التقید هبا فأحبهم اؼبصریوف الذین ذاقوا األمرین من ظلم عماؿ قیاصرة
القسطنطینیة النصاری ،و أقبلوا علی اعتناؽ دین العرب و لغتهم أديا إقباؿ ػ ونتائج مثل ىذه
41
ال تناؿ بالقوة کما قلت غري مرة ،وَل یظفر دبثلها من ملك مصر من الفاربني قبل العرب ػ"
ورغم وجود اعبزیة هبذا اؼببلغ الزىید  ،فإف من یدخل اإلسبلـ علیو زكاة قد تصل
إىل أضعاؼ ما یدفعو كجزیة  ،إال أننا قبد الناس تدخل ىف دین هللا أفواجاً  ،لیس ىرباً من

اعبزیة ألف للزكاة نصاب أعظم منها  ،وإَّنا ألنو الدین اغبق الذى أرسل هللا بو سید اػبلق .
وىنا سؤاؿ یطرح نفسو ،أى دین ىذا وأى عقیدة ىذه الىت یتنازؿ اؼبرء عنها من
أجل اؼباؿ  ،ال أقوؿ من أجل بضع دریهمات؟ إف ما فعلو اؼبسلموف على مدار العصور یعد
َّنوذجاً فریداً بذلك إلثبات أنو ما من شيء لو سلطة على تغیري العقیدة والدین  ،إذ قُتِ َل
أىلیهم وذویهم  ،فما كاف منهم إال أف فروا بدینهم تاركني أمواؽبم ودیارىم .
ومن ظن أف اعبزیة من الظلم ألىل الذمة فقد جانب الصواب ؼبا سبق ذكره  ،وَل
َّ ِ
ین ََلْ یُ َقاتِلُوُك ْم
ینظر ؼبا كفلو اإلسبلـ ألىل الذمة ػ فقد قاؿ هللا تعاىل" ال یَ ْن َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِ
ِ
ب
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ ُِ ُّ
ىف ال ّدی ِن َوََلْ َيُْ ِر ُجوُك ْم م ْن ِدیَا ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
ِِ
ني"(اؼبمتحنة.)۶۰:۸
ال ُْم ْقسط َ
والرب والعدؿ ىف معاملتهم من حسن اػبلق وعودهتم ىف مرضهم وشهود جنائزىم
وتعزیتهم ىف أحزاهنم وهتنئتهم فیما ال عبلقة لو بدینهم كالتهنئة على الرزؽ بالولد والنجاح
والزواج  ،وأكل ذبائحم  ،والنكاح منهم ،والتجارة معهم.
و قد ورد النهى عن الظلم والعدواف عموماً وعن ظلمهم والعدواف علیهم خصوصاً ػ
ٍ
صدُّوُك ْم َع ِن ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام أَ ْن
قاؿ هللا تعاىل" َوَال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوم أَ ْن َ
تَعت ُدوا"(اؼبائدة .)۵:۲وقاؿ هللا تعاىل" یا أَیُّها الَّ ِذین آَمنوا ُكونُوا قَ َّو ِام ِ ِ
اء بِال ِْق ْس ِط
َ َُ
َْ
َ
َ َ
ني ََّّلل ُش َه َد َ
ٍ
ِ
ِ
اَّللَ إِ َّن َّ
ب لِلتَّ ْق َو َواتَّ ُقوا َّ
َوال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوم َعلَى أَالَّ تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُى َو أَق َْر ُ
اَّللَ َخبِريٌ
ِِبَا تَ ْع َملُو َن"(اؼبائدة.)۵:۸
اى ًدا ََلْ یػر ْح رائِحةَ ْ ِ ِ
وج ُد ِم ْن
والنىب
ﷺ یقوؿ" َم ْن قَػتَ َل ُم َع َ
ََ َ َ
اعبَنَّة َوإ َّف ِرحيَ َها تُ َ
42
ِ ِ ِ
ني َع ًاما ".فها ىو رسوؿ هللا ﷺ یقوؿ وىو یوصي أصحابو بأقباط مصر من
َمس َرية أ َْربَع َ
بعده قائبلً "إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خرياً  ،فإف ؽبم ذمة ورضبا  ،یعِن أف أـ إظباعیل
43
كانت منهم".
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الص َدقَ ِ ِ
ِِ
ساكِ ِ
ني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُه ْم
و قاؿ هللا تعاىل " إِ ََّّنَا َّ ُ
ني َوال َْعامل َ
ات ل ْل ُف َق َراء َوال َْم َ
ِ
اَّلل و َّ ِ
يي فَ ِری َ ِ ِ
يي َِّ
الرقَ ِ
َوِيف ِّ
السبِ ِ
ني َوِيف َسبِ ِ
يم
اَّلل َوابن َّ
اب َوالْغَا ِرم َ
اَّللُ َعل ٌ
ضةً م َن َّ َ
ِ
يم"(التوبة .)۹:۶۰فقاؿ بعض العلماء جبواز الصدقات ؽبم تألیفاً لقلوهبم.
َحك ٌ
ِ
َّ ِ
ِ
ومن باب أو الصدقة لقولو تعاىل" ال یَ ْن َها ُك ُم َّ
ین ََلْ یُ َقاتلُوُك ْم ىف ال ّدی ِن َوََلْ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
ِ ِ
ني "(اؼبمتحنة.)۶۹:۸
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ ُِ ُّ
َيُْ ِر ُجوُك ْم م ْن دیَا ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
ب ال ُْم ْقسط َ
فهذا کل ما حرض الیهود و النصاری من ضبص أف یقولوا " لوالیتكم وعدلكم
أحب إلینا فبا كنا فیو من الظلم والغشم ،ولندفعن جند ىرقل عن اؼبدینة مع عاملكم ".وهنض

الیهود فقالوا "والتوارة ال یدخل عامل ىرقل مدینة ضبص إال أف نغلب وقبهد ".فأغلقوا االبواب
وحرسوىا .ىل اعبزیة یری ظلما يف ضوء ىؤالء الرباىني؟
فهذا ىو وجو اإلسبلـ اغبقیقي ولیس الذي یزعموف أعداء دین اغبق ػ فهم کما قاؿ
فیهم القرآف" ی ِری ُدو َن أَ ْن یط ِْفئُوا نُور َِّ
ِ
ورهُ َول َْو َك ِرَه
اَّلل بِأَفْ َو ِاى ِه ْم َویَأ ََْب َّ
ُ
ُ
اَّللُ إَِّال أَ ْن یُت َّم نُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الْ َكافِ ُرو َن  ُى َو الذي أ َْر َس َي َر ُسولَوُ با ْذلَُد َودی ِن ا ْحلَِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ّدی ِن ُكلّو َول َْو َك ِرَه
ال ُْم ْش ِرُكو َن "(التوبة  )۳۲،۳۳ :۹ػ
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