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إال أنّ هذا الوضع املتسارع للوجود اإلسالمي بأوروبا مل يرافقه فقه 
شرعي يرشده ويهديه، إذ املسلمون يف هذا الوضع مهما آل أمرهم إىل أن 

ن ال جمرد مهاجرين، فإم ينبغي أن يكونوا يكونوا مواطنني مستقري
حمافظني على هويتهم اإلسالمية، وما تقتضيه من التزام بأحكام دينهم 

كما أنّ ما يستشرفونه من إسهام يف مسرية . ات ومجاع وأسراًأفراداً
 من قيمهم الدينية حىت يكون إضافة التحضر ينبغي أن يكون مستلهماً

إال فإم سوف جيدون أنفسهم جمرد أرقام تضاف ، و غنياًحقيقية، وإثراًء
إىل أرقام أخرى اندجمت يف اتمع األورويب وذابت فيه دون أن يبقى هلا 
أثر، وكلّ ذلك انطالقا من اإلميان بأنّ يف املخزون القيمي اإلسالمي ما 
ميكن أن يكون حبق إضافة نافعة للمجتمع األورويب، سواء يف تنمية 

م اإلميانية الروحية، أو يف تنمية اتمع بالقيم األسرية اإلنسان بالقي
  .واالجتماعية، أو يف ترشيد املسرية احلضارية بصفة عامة

ولذلك فإنه من الواجب أن تتكاتف اجلهود إلنارة السبيل للمسلمني 
يف أوروبا يف وضعهم اجلديد الذي أصبحوا فيه مواطنني، سواء بالتأصيل 

مقتضياا الشرعية والواقعية، أو باالجتهاد يف ملفهوم هذه املواطنة و
األحكام الشرعية اليت تالئم حيام يف أبعادها الفردية واألسرية 
واالجتماعية إىل جمتمعهم الذي خيضع لسلطان غري ديين، أو بالتوجيه 
االستراتيجي ملستقبلهم الذي أصبحوا يستشرفون فيه اإلسهام احلضاري 

بط جسور التفاهم والتعاون والسلم بني املسلمني الفاعل الذي ينتهي إىل ر
  .بصفة عامة وبني اتمع األورويب، بل بني بين اإلنسان كافة

وإذ حنسب أنّ هذه املسألة تعد إحدى قضايا األمة اإلسالمية اهلامة، 
 اليت يصدرها االحتاد العاملي »قضايا األمة«فهاهو العدد الثاين من سلسلة 

 »املسلم مواطنا يف أوروبا« خيصص لبحثها حتت عنوان للعلماء املسلمني
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مولوي، الذي خرب عن كثب الوجود من تأليف املستشار الشيخ فيصل 
 مبا قضى من سنوات يف الربوع األوروبية، اإلسالمي بأوروبا، عملياً

 مبا كانت له من متابعة علمية مستدمية بالوضع األورويب بصفة ونظرياً
مي ضمنه بصفة خاصة، وآخر حلقات هذه املتابعة عامة، والوضع اإلسال

لس األورويب لإلفتاء والبحوث، الذي أجنز ا نائب رئيستبوؤه منصب 
  .من خالله مجلة كبرية من البحوث والفتاوى املتعلّقة باملسلمني يف أوروبا

لقد كان هذا البحث خالصة خلربة الشيخ فيصل املولوي العملية 
بواقع املسلمني يف أوروبا، مبا فيه من السلبيات وما فيه والعلمية يف التمرس 

 على ما علمه من ذلك الواقع يف جمرياته ويف من اإلمكانات، فجاء مبنياً
استشرافاته، موجها للمسلمني باعتبارهم مواطنني أوروبيني، توجيها ال 
يكتفي باإلرشاد األخالقي واالجتماعي، وإمنا يقوم على تأصيل شرعي 

ملواطنة نفسها، ولالندماج يف اتمع األورويب، وللمشاركة احلضارية ملبدإ ا
يف إمنائه وإغنائه، فجاء إذن لبنة من اللبنات املهمة يف بناء ما هو مطلوب 
يف هذه القضية من قضايا األمة، اليت حتتاج ال حمالة إىل املزيد من البحث 

  .املسلمني يف أوروباوالتقصي لترشيد املسرية العامة ومن ضمنها مسرية 
  واهللا من وراء القصد
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آلـه       
 .وصحبه أمجعني، وبعد

مس، يبلغ عدد سـكاا حـوايل       أوروبة هي إحدى قارات العامل اخل     
مة، منهم أكثر من مخسة وثالثني مليوناً مـن         ة ومخسني مليون نس   ستمائ

  : أنواعة، وهؤالء ثالث)باستثناء تركيا(املسلمني 
املسلمون من أبناء الشعوب األوروبية، وهم يشكلون أكثرية مناطق          -1

البوسنة وألبانيا وكوسوفا ومقدونيا وبلغاريا، باإلضافة إىل أقليـات         
قوا اإلسالم، وهـؤالء    متناثرة من أبناء الشعوب األوروبية الذين اعتن      

  .تعترب أوروبة بالنسبة هلم وطنهم األصلي
املسلمون من أبناء البالد اإلسالمية الذين هاجروا إىل أوروبة ألسباب           -2

خمتلفة، واستقروا فيها بصورة دائمة، وحصل أكثرهم على جنـسية          
 هذا البلد وطنه الثاين، وهو ال     فأصبحالبلد األورويب الذي يعيش فيه،      

 ا أوالدهم فهم مجيعاً أوروبيو اجلنسية،      .  إىل وطنه األول   يزال حينأم
والبلد الذي خلقوا فيه وطنهم األول، بينما أصـبح بلـد آبـائهم             
وأجدادهم بالنسبة إليهم وطناً ثانياً يشعرون جتاهه بالعاطفة واحلنني،         
لكنهم ال يتخيلون إمجاالً العودة إليه، خاصـة يف هـذه الظـروف             

 .املعروفة
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1 
 ﴿خلق اهللا تعاىل اإلنسان    ﴾) وجعله ،)12، املؤمنون 

﴿        ﴾ )4، التني(، ﴿    ﴾) ابتداًء من  ،)4، الرمحن
﴿تعليمه      ﴾ )وحىت، )31، البقرة ﴿        ﴾ 

﴿ : وانطالقاً من ذلك جعله مكرماً جبنسه كلّه.)5، العلق(       
                            

       ﴾ )ولقد أسكن اهللا عز وجل ،)70، اءاإلسر 
﴿اإلنسان عندما خلقه يف اجلنة                 ﴾ 

﴿ وأمر املالئكة بالسجود له تأكيداً لتكرميه ،)35، البقرة(        
               ﴾ )ه اهللا تعاىل آدم )34، البقرةونب ،

﴿إىل عداوة إبليس له                   
             ﴾ )هما استجابا لوسوسة )117، طهلكن ،
﴿الشيطان    ﴾) 121، طه( ،﴿         

             ﴾) وجاء األمر  ،)121-122، طه
 ﴿اإلهلي                        
                  ﴾ )123، طه.(  

: هكذا صارت األرض دار ابتالء لإلنسان، استخلفه اهللا تعاىل فيها
﴿                       ﴾ )30، البقرة(، 

وحتى ينجح اإلنسان يف خالفته عن اهللا يف األرض، سخر له مجيع 
﴿املخلوقات خلدمته                     

  ﴾) ووهبه العقل، وأعطاه نعمة احلرية والقدرة على )20، لقمان 
  :إنّ خالفة اإلنسان عن اهللا يف األرض تتجلّى يف مسألتني هامتني. االختيار
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﴿ اليت خلق اهللا اإلنسان من أجلها هي الرسالة: األوىل      
    ﴾ )وهي وصية اهللا تعاىل )56، الذاريات ،

﴿                       
   ﴾ )27، األعراف( ﴿                

                  
                         

           ﴾ )فاإلميان  .)36-35، األعراف
﴿تباعهم مطلوب من مجيع الناس رسل اهللا مجيعاً واب    

                   
                 ﴾ )البقرة ،

تباعه، هو الصورة األخرية  وا امتهم حممد واإلميان خب،)213
 ﴿لرسالة اهللا لإلنسان             

                     
   ﴾ )2، حممد(.  

ميان ذه الرسالة اإلهلية وااللتزام مبقتضياا ال يتم إالّ  إنّ اإل
﴿باختيار اإلنسان           ﴾ 

 وقد اقتضت سنة اهللا تعاىل أن يظلّ اإلميان والكفر ،)29، الكهف(
﴿موجوداً بني الناس إىل يوم القيامة، وأنه         

                    ﴾ )اجلاثية ،
، ولذلك يبقى واجب أتباع الرسل من املؤمنني دعوة الناس إىل )15

﴿عبادة اهللا وطاعته مستمراً إىل يوم القيامة         
                     ﴾)  آل
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﴿ ،)104، عمران                  
           ﴾ )33، فصلت.(  

إنّ واجب الدعوة إىل اهللا تعاىل املستمر إىل يوم القيامة يقتضي 
 املشترك بني الناس مجيعاً، واستمراره يف مجيع وجود العيش

الظروف، واعتباره بالتايل نتيجة طبيعية لفطرة اإلنسان نفسه، وإالّ 
فما هي مهمة الرسل؟ وما هي مهمة املؤمنني من أتباعهم إذا مل 
يكونوا يعيشون مع سائر الناس ليتمكنوا من دعوم واحلوار 

  معهم؟
 األرض، ف اهللا تعاىل اإلنسان ا منذ أنزله إىل اليت كلّهي املهمة: الثانية

﴿: هذه املهمة هي عمارة األرض، قال تعاىل        
                           
          ﴾ )أي أمركم  ،)61، هود

بعمارا، وعمارة األرض هي مهمة منوطة باإلنسان بصفته إنساناً، 
سواء كان مؤمناً أو كافراً، فهو ميتاز عن مجيع املخلوقات بالعقل 
الذي أكرمه اهللا به، وبتسخري مجيع ما يف السموات واألرض 

ولذلك فقد استطاع بالعقل أن يكتشف نواميس . خلدمته
 بني االكتشافاتا ويستفيد منها، وانتقلت هذه املوجودات كلّه

الناس، فكانت اتمعات تأخذ عن بعضها حتى تراكمت علوم 
اإلنسان يف رحاب احلضارة املعاصرة ووصلت إىل نتائج ال ختطر 

  .على بال
إنّ عمارة األرض مهمة يشترك فيها مجيع الناس، مسلمني وغري 

ويتمتعون بإمكانات مسلمني، إنهم يعيشون على أرض واحدة، 
واحدة، فالعيش املشترك والتواصل قدرهم مجيعاً، حتى يتمكّنوا من 

  .القيام باملهمة اليت كُّلفوا ا
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  دلّة على مشروعية العيش املشترك األ-2
إنّ املسلم يستطيع أن يعيش يف أي بقعة من األرض، ومع أي شعب 

يحت له حرية من الشعوب، ويف ظلّ أي نوع من أنواع احلكم، إذا أت
العقيدة وممارسة واجباته الدينية، وطاملا أنه يتمتع حبقوقه كإنسان 

  :يدلّ على ذلك ما يلي. وكمواطن
 توقّف واجب الدعوة على العيش املشترك -أ

أنّ اهللا تعاىل خاطب اإلنسان يف أكثر من سبعني آية، وخاطب 
 إىل الناس يف أكثر من مائيت آية، وأكّد أنّ حممداً رسول اهللا

العاملني، وأنّ اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهللا للناس مجيعاً، 
وكلّ ذلك يقتضي أن يصل اإلسالم إىل كلّ إنسان، وهذا ال 
حيصل على الوجه املرضي إالّ بتعايش كرمي بني املسلمني وغريهم، 

  .يقوم فيه املسلمون مبهمة التبليغ باللسان واحلال
 كفارعيش الصحابة مع قومهم ال -ب

إنّ السرية النبوية تؤكّد مشروعية عيش املسلم مع قومه غري 
 .املسلمني

فهذا ضماد األزدي قدم مكّة املكرمة واستمع إىل قول رسول 
فأعجب به، وبايعه على اإلسالم، مثّ رجع إىل قومه وعاش   اهللا

 إىل املدينة، وكان يرسل السرايا  معهم حىت هاجر رسول اهللا
هل أصبتم : ضماد، فقال صاحب السرية للجيشفمروا على قوم 

: فقال. أصبت منهم مطهرة: من هؤالء شيئاً؟ فقال رجل من القوم
  .1ردوها، فإنّ هؤالء قوم ضماد

                                                
 .ه مسلم، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبةأخرج 1- 
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وهذا عمرو بن عبسة السلمي أسلم يف مكّة وقال لرسول اهللا 
 :»بعكك ال تستطيع ذلك يومك هذا: قال. إين متأال ترى . إن

ىل أهلك، فإذا مسعت يب قد  لكن ارجع إحايل وحال الناس؟
  .2»تينظهرت فائ
الطفيل بن عمرو الدوسي أسلم يف مكّة، ورجع إىل قومه  وهذا

يدعوهم إىل اإلسالم، فأسلم القليل منهم، واشتكى الطفيل إىل 
اللهم اهد «:  وطلب منه أن يدعو عليهم، فقال  رسول اهللا
ومه يدعوهم إىل اإلسالم ورجع الطفيل إىل ق. 3»تين مئدوساً وا

ومضى بدر وأحد واخلندق فقدم الطفيل مبن  حىت هاجر النيب 
أسلم من قومه، وهم سبعون أو مثانون بيتاً وفيهم أبو هريرة، 

  .4ورسول اهللا يف خيرب
رجع إ«:   وهذا أبو ذر الغفاري، أسلم يف مكّة، فقال له النيب

وادث وأمثاهلا هذه احلو .5»إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري
 .، وهي مذكورة يف مجيع كتب السريةكثرية

 : رغم زوال أسباب اهلجرة املهاجرين إىل احلبشة مع أهلهابقاء -ج
هاجروا  نّ املهاجرين إىل احلبشة من أصحاب رسول اهللا إ

وعند قيام . فراراً من االضطهاد الذي كان ميارس عليهم يف مكّة
مكام أن يعودوا إليها ويعيشوا مع دولة اإلسالم يف املدينة كان بإ

إخوام املسلمني، لكنهم فضلوا البقاء يف احلبشة يعيشون مع أهلها 
                                                

 ).832رقم (كتاب صالة املسافرين .  نفس املرجع نقالً عن صحيح مسلم2-
  باب الدعاء للمشركني باهلدى ليتألفهم،كتاب اجلهاد والسري ، البخاريأخرجه 3-
 .دار الكتب العلمية، بريوت) 1/513( السرية احللبية 4-
 ).2473رقم (الدكتور علي الصاليب نقالً عن صحيح مسلم .  السرية النبوية5-
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غري املسلمني، وظلوا هناك سبع سنوات بعد اهلجرة، ومل يعودوا 
إىل املدينة إالّ يف غزوة خيرب يف السنة السابعة للهجرة، وقال رسول 

يهما أنا أسر، بفتح خيرب أو ال أدري بأ«: قولته املشهورة اهللا 
ومل يذكر يف أي من كتب السرية أنّ الرسول . 6»بقدوم جعفر

دعاهم إىل االلتحاق به يف املدينة، حبجة عدم جواز العيش مع 
 ولو كان ذلك حلصل أول املسلمني،الكفّار، أو حبجة تكثري سواد 

بية، مل يطلبهم إالّ بعد احلدي قدومه إىل املدينة، ولكن الرسول 
حني أرسل عمرو بن أمية الضمري فطلبهم من النجاشي ومحلهم 

وهذا يدلّ على مشروعية العيش املشترك مع غري . على سفينتني
  .املسلمني

 ال ني يف جمتمع غري اسالميبل إنّ عيش املسلم مع غري املسلم
يقل يف درجة الفضل عن العيش يف دولة إسالمية، فقد دخل عمر 

، وكانت عندها ته حفصة زوج رسول اهللا بن اخلطاب على ابن
من : فقال عمر« - وهي من مهاجرة احلبشة عميس،تأمساء بن

احلبشية هذه؟ البحرية : قال عمر. أمساء بنت عميس: هذه؟ قالت
سبقناكم باهلجرة، فنحن أحق : قال عمر. نعم: هذه؟ قالت أمساء

ل اهللا  كنتم مع رسوكال واهللا،: فغضبت وقالت.  منكمبرسول اهللا
يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا يف دار أوىف أرض البعداء 

 وأمي اهللا ال أطعم وذلك يف اهللا ويف رسول اهللا،! بشةالبغضاء باحل
طعاماً وال أشرب شراباً حىت أذكر ما قلت لرسول اهللا، وحنن كنا 

ليس بأحق يب «: فلما سألته قال رسول اهللا . نؤذى ونخاف
                                                

        ، وأبو )2/107(، والطرباين يف املعجم الكبري )3/211( أخرجه احلاكم يف املسند عن جابر وصححه 6-
     ختريج أحاديث فقه السرية (، وقال الذهيب انه مرسل، ومال األلباين اىل حتسينه )5/392(داوود يف سننه    
 )367الغزايل    
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صحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة منكم، له وأل
 وقد أشركهم النيب يف مغامن خيرب بعد استئذان الصحابة 7»هجرتان

  .8»املشاركني يف فتحها
 :اهلجرة من األوطان ليست واجبة يف هذا العصر -د

 اهلجرة من ديار الكفر إىل دار اإلسالم وقع حوهلا خالف إنّ
 كان يتكلّم يف واقع معين فيفيت كبري بني العلماء، ألنّ كالً منهم

وحنن نتكلّم يف الواقع املعاصر، . بالوجوب أو االستحباب أو احلرمة
 أصبح املسلم يعيش يف أي بلد يف األرض، وهو قادر على حيث

وبناء على ذلك فإننا ال نرى وجوب اهلجرة من حيث . إظهار دينه
كم  احل وميكن أن يتحول،األصل، ونرى أا على أصل اإلباحة

 حسب ، أو الكراهة أو التحرميفيها إىل االستحباب أو الوجوب
 :الظروف اخلاصة بكلّ مسلم، يؤيد ذلك

جاء رجل «: ما ورد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال -
يا رسول اهللا أين اهلجرة؟ إليك : أعرايب جاف جريء، فقال

ت حيثما كنت؟ أم إىل أرض معلومة؟ أم لقوم خاصة؟ أم إذا م
أين السائل : فسكت رسول اهللا ساعة، مثّ قال: انقطعت؟ قال

إذا أقمت : قال. ها أنذا يا رسول اهللا: عن اهلجرة؟ قال
 9»الصالة، وآتيت الزكاة، فأنت مهاجر، وإن مت باحلضرمي

  ).أرض باليمامة(

                                                
 .أخرجه البخاري عن ايب موسى األشعري كتاب املغازي، باب غزوة خيرب 7-
 ).3/96(د حملمد أيب فارس  الصراع مع اليهو8-
  أحد اسنادي : ، وقال البيهقيأول مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنهما ، أمحدأخرجه 9-

  جممع الزوائد–أمحد حسن 
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ال هجرة «: وما ورد عن عائشة عندما سئلت عن اهلجرة فقالت -
أحدهم بدينه إىل اهللا تعاىل وإىل رسوله اليوم، كان املؤمنون يفر 

خمافة أن يفنت عليه، فأما اليوم فقد أظهر اهللا اإلسالم، واليوم 
وقال ابن حجر . 10»يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية

أشارت عائشة إىل بيان مشروعية «: يف شرح هذا احلديث
ضاه فمقتاهلجرة، وأنّ سببها هو الفتنة، واحلكم يدور مع علّته، 

أنّ من قدر على عبادة اهللا يف أي موضع اتفق مل جتب عليه 
  .11»اهلجرة منه

وقد سئل اإلمام مالك عن اإلقامة بأرض العدو واالنقطاع إليها،  -
  .12»ذلك خري واسع«: أذلك أفضل أم اإلقبال واإلدبار؟ فقال

حيرم ترك املهاجر هجرته ورجوعه إىل «: بل إنّ النووي يقول -
لضرورة، أو إن عاد وطنه دار أمان أو إميان وطنه، إالّ 

 .13»وإسالم
وبناًء على ذلك نرى أنّ دعوة املسلمني يف أوروبا يف هذا العصر إىل 

وهي . ناس بعض اليدعياهلجرة إىل دار اإلسالم ليست واجبة أصالً كما 
غري جائزة يف نظرنا بالنسبة للمسلمني من أهل البالد األصليني وهم 

املسلمون املهاجرون من دول إسالمية فحكم العودة إىل أما . األغلبية
ة أو التحرمي االستحباب أو الكراهو دهم األصلية يتراوح بني الوجوببال

 .حسب ظروف كلّ منهم

                                                
  ).4/253( رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق 10-
 ).7/229( فتح الباري، شرح صحيح البخاري 11-

 )2/583(البيان والتحصيل 12- 
 ).2/135( املقدمات املمهدات 13-
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  العيش املشترك يف اتمع االسالمي -هـ
نّ غري املسلم يستطيع أن يعيش يف اتمع اإلسالمي متمتعاً إ
نسانية وباملساواة مع املسلمني وفق ته الشخصية وحقوقه اإلاحبري

عقد الذمة، ال فرق يف ذلك بني أن يكون أصالً من أهل البالد، أو 
يكون قد هاجر إليها من بالد أخرى، واختار أن يعيش فيها لسبب 
أو آلخر، بل قال الفقهاء لو دخل غري املسلم املستأمن بالد 

 سنة واحدة، فإذا  فيهاباإلقامةاملسلمني فإنّ أقصى مدة يسمح له 
استمر يف دار اإلسالم أكثر من سنة من تاريخ دخوله، أو من 
تاريخ إنذار اإلمام له باخلروج اكتسب جنسية دار اإلسالم وأصبح 

وبعض . 14ذمياً، عند مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة
وهذا . العلماء خييره بني اخلروج من دار اإلسالم أو أن يصبح ذمياً

أنّ اإلسالم حيرص على العيش املشترك بني على يدلّ بوضوح 
 حيرص على بناء ألنه يف جمتمعه اإلسالمي اخلاص، الناس مجيعاً

  .جمتمع إنساين مفتوح جلميع الناس
  خارج دار اإلسالمالعيش املشترك -و

واملسلم ميكنه أن يعيش خارج دار اإلسالم، وحىت يف دار 
وإذا كان بعض الفقهاء .  من إظهار دينهاحلرب، إذا كان متمكناً

حتدثوا عن وجوب اهلجرة من دار احلرب، فقد كان ذلك مشروطاً 
ومن املعروف أنّ هذا األمر مل . 15بعدم القدرة على إظهار الدين

يعد واقعاً يف كلّ بالد العامل اليوم، نظراً للمواثيق الدولية اليت حتفظ 
                                                

     واألحكام السلطانية للماوردي ) 7/111(دائع  املوسوعة الفقهية الكويتية، باب أهل الذمة نقالً عن الب14-
 ).189(واخلراج أليب يوسف ) 5/272(وفتح القدير ) 145(واألحكام السلطانية أليب يعلى ) 146(     
     ) 3/43(وكشاف القناع ) 8/82( املوسوعة الفقهية الكويتية، باب دار احلرب، نقالً عن اية احملتاج 15-
 ).4/121(واإلنصاف ) 1/35( وعمدة القاري )8/456(واملغين ) 4/204 (وأسىن املطالب     
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وال بد . تنص مجيعها على ذلكحرية اإلنسان، وألنّ دساتري الدول 
 ال يوجبون اهلجرة من دار احلرب يف 16أن نشري إىل أنّ األحناف

ال هجرة بعد الفتح ولكن «: مجيع الظروف لقول رسول اهللا 
 وهذا يؤكد أن مجهور املذاهب والعلماء يرون 17»جهاد ونية

مشروعية العيش املشترك مع غري املسلمني ولو كان ذلك حتت 
  . إسالميسلطان غري

  وأثره على مشروعية العيش املشترك مفهوم الوالء والرباء -3
انتشر احلديث يف أوساط الصحوة اإلسالمية عن مفهوم الوالء والرباء 
يف اإلسالم، وذهب البعض إىل اعتباره داخالً يف مسائل العقيدة، ويترتب 

 الفقه عليه بالتايل تكفري املخالف، بينما يعتربه آخرون متعلقاً مبسائل
وألنّ هذا املفهوم له تأثري كبري على العيش املشترك بني املسلمني . العملية

وغريهم يف جمتمعات إسالمية أو غري إسالمية، وقد أعطي تفسريات بعيدة 
 هلذلك رأيت من الضروري توضيح. عن األحكام والضوابط الشرعية

  : باختصار فأقول
اإلميان باهللا، وبالرسل : هيمن املعروف أنّ أركان العقيدة اإلسالمية 

، وبالكتب املرتّلة وآخرها القرآن، وباملالئكة، مجيعاً وخامتهم حممد 
مل يستعمل لفظ الوالء والرباء . وباليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره من اهللا

.  يف حتديد معىن العقيدة وأركاااملطهرةيف القرآن الكرمي أو يف السنة 
ء عن مفهوم الوالء والرباء ذكروا أنه يتعلّق أحياناً وعندما حتدث العلما

فإذا أردنا أن نأخذ من مفهوم الوالء والرباء معىن . بالعقيدة وأحياناً بالعمل

                                                
 .10/6 املبسوط للسرخسي 16-
  . باب وجوب النفري وما جيب من اجلهاد والنية،كتاب اجلهاد والسري ، البخاريأخرجه 17-
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 فعلينا أن نرجع بذلك إىل أصول العقيدة وأركاا املتفق عليها، ،عقيدياً
اء هو  والربيصح ان نعترب الوالء وال ليكون هذا املفهوم منسجماً معها،

  .األساس، مث نفسر أصول العقيدة مبا ينسجم مع مفهومنا اخلاص به
 الرباء والرباءة -أ 

 :الرباءة وردت يف النصوص الشرعية مبعنيني
عقيدي، وهي تعين الرباءة من الشرك أو الكفر، كما : األولاملعىن  -

﴿: يف قوله تعاىل         ﴾) 19، األنعام( ﴿   
    ﴾) ذا املعىن فالرباء والرباءة من الكفر )26، خرفزالو 

﴿: والشرك تعبري عن حقيقة اإلميان، ولذلك قال تعاىل     
                          

                             
             ﴾) فاملسلم ، )64، آل عمران

مطالب بالتصريح بالرباءة من الكفر، أو التصريح بااللتزام باإلسالم، 
. وكلّ عبارة تستعمل يف املكان املناسب. الكفرالذي يعين الرباءة من 

وقد اختار اهللا تعاىل يف هذه اآلية التصريح باإلسالم بديالً عن الرباءة 
 ألنّ السياق يأيت يف جمال احلوار مع أهل الكتاب، وهذا ،من الكفر

﴿يقتضي اختيار أرق األلفاظ، وحماولة عدم استثارة اآلخر،     
        ﴾ )125، النحل(. 

 املستعمل يف النصوص الشرعية يتعلّق بالعمل، والرباءة :املعىن الثاين -
  :هنا تعين

﴿: عدم حتمل املسؤولية عن عمل الغري -1       ﴾ 
﴿ )216، الشعراء(               
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 ﴾) عن عملكم ولستم أي لست مسؤوالً . )41، يونس
  .مسؤولني عن عملي

 ﴿: إلغاء املعاهدة القائمة كقوله تعاىلأو تعين  -2   
              ﴾) فالرباءة ،)1، التوبة 

 وهذا عمل خيضع لألحكام ، املشركنيهنا تعين إلغاء املعاهدة مع
 . الفقهية وال عالقة له بالعقيدة

أنا «: االمتناع عن النصرة، كقول الرسول : وقد تعين الرباءة -3
 وهو يعين عدم 18»..بريء من كلّ مسلم يقيم بني أظهر املشركني

واملسلمني، أية مسؤولية جتاه املسلم املقيم بني  حتمل الرسول 
إن . ني إذا أصيب بأذى أثناء قيام احلرب بني الطرفنيأظهر املشرك

وهي براءة هذه اإلقامة تعترب خطأ يتحمل صاحبها مسؤوليته، 
من يقيم  تتعلّق بالعمل وليس بالعقيدة، ولذلك مسى رسول اهللا 

 .بني أظهر احملاربني مسلماً رغم قيامه ذا العمل
  الوالء واملواالة-ب

وقد . تباعواالل يف اللغة مبعىن احلب والنصرة الوالء واملواالة تستعم
  .استعملها القرآن الكرمي للداللة على هذه املعاين الثالثة

: واملواالة بكلّ معانيها مطلوبة من املسلم جتاه إخوانه املسلمني
﴿            ﴾ )وهي )71، التوبة ،

﴿:  باإلمجال جتاه غري املسلمنيممنوعة             

                                                
  باب النهي عن قتل من اعتصم ،أول كتاب اجلهاد وأبو داوود،) 1604( باسناد صحيح الترميذي أخرجه 18-
 )2645 (بالسجود    
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          ﴾) لكن جاءت ،)144، النساء 
  :النصوص بإباحة بعض صور املوالة، لذلك نشرحها بالتفصيل

   املواالة املطلقة-أوال 
 الكرمي عن منع املواالة جتاه مجيع الكفّار حتدثت بعض آيات القرآن

 ﴿: بإطالق                    
               ﴾، ﴿          

            ﴾ )13، املمتحنة(، ﴿         
             ﴾ )وظاهر هذه اآليات )51، املائدة 

وأمثاهلا أنه ال جتوز املواالة باإلطالق وبكلّ معانيها بني املسلم وغري 
  .املسلم أياً كان دينه

   املواالة املقيدة- ثانيا
لكن وردت آيات أخرى قيدت منع املواالة بني املسلمني والكفّار 

  :بقيدين
، فال جتوز أن يكون الكفّار يف حالة حرب مع املسلمني: األول

﴿: قال تعاىل. مواالم أثناء احلرب       
                     

       ﴾ )9، املمتحنة(، ﴿         
                       

                         
                                               

          ﴾ )فالنهي عن ،)1، املمتحنة 
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املواالة يف اآليتني موجه ضد الكفار احملاربني، وليس ضد املساملني 
  .أو املعاهدين، واملواالة املقصودة هنا مبعىن النصرة

، وليست أن تكون مواالة الكفّار موجهة ضد املسلمني:  الثاين
 :﴿ رد مساعدة الكفّار، قال تعاىل        

       ﴾ )فالنهي عن املواالة ، )28، آل عمران
د هنا يقصد به النهي عن مساعدة الكفّار ضداملسلمني، وليس جمر 

مشروعة ن مساعدة املسلم للكافر فيما هو مباح اإذ مساعدم، 
إذا كانت من باب ة أو مطلوبة وقد تكون مستحب.. بال خالف

  .الذي يعترب من مصارف الزكاة) تأليف القلوب(
  : يدين املذكورينرمة هي املقيدة بالقاحمل املواالة -ج 

وقد مال بعض الفقهاء إىل منع املواالة ضد مجيع الكفار بإطالق، 
وحنن . لكن اجلمهور يرى تقييد املواالة املمنوعة بالقيدين املذكورين

  : التاليةنؤيد ذلك لألدلّة 
من املتفق عليه أنّ بعض صور املواالة جائزة مع الكافر غري  - 1

: فحب املسلم لزوجته مشروع ولو كانت غري مسلمة. احملارب
﴿                        

            ﴾ )وقد كان بعض ،)21، الروم 
﴿. املسلمني حيبون اليهود فلم ينهوا عن ذلك      

                     
                  ﴾ ) آل

 يقول السيد حممد رشيد رضا يف تفسري هذه ،)119، عمران
أليس حب املؤمنني ألولئك اليهود الغادرين والكائدين، ..«: اآلية

وإقرار القرآن إياهم على ذلك ألنه أثر من آثار اإلسالم يف 
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نفوسهم هو أقوى الرباهني على أنّ اإلسالم دين حب ورمحة 
حريصاً على هداية أيب طالب  اهللا وكان رسول . 19»وتسامح
﴿:  ولكن اهللا تعاىل قال له،لإلسالم           

         ﴾ )فقد كان النيب .)56، القصص  
كما أنّ اهللا تعاىل أكّد . حيب عمه أبا طالب وحيب هدايته

أبنائه وإخوانه وزوجته بوضوح مشروعية حب املسلم ألبيه و
 ،ملصاحله املالية وكذلك حبه ،) كانوا غري مسلمنيولو(وعشريته 

واألرض اليت يقيم عليها، لكنه قرر أيضاً أنّ حب اهللا ورسوله 
﴿: ينبغي أن يكون أقوى من كلّ أنواع احلب األخرى   

                      
                      

                     
                 ﴾ 

فهذه الصور املتعددة تبين مشروعية وجود بعض ، )24، التوبة(
 ن معىن احلبمع غري املسلمني، واملواالة تتضم باملعىنصور احلب 

وهذا يؤيد القول بأنّ املواالة . اللغوي وباالصطالح الشرعي
للكفار املنهي عنها ليست على إطالقها، بل هي مقيدة بالقيدين 

  .املذكورين سابقاً
ومناصرة املسلم لغري املسلم جائزة، بل هي مطلوبة إذا كانت يف  - 2

 كما ،حدود احلق والعدل، وباألخص إذا كان غري املسلم معاهداً
. يف حالة الذمي أو املستأمن أو رعايا الدول األخرى املعاهدة

نصر أخاك ظاملاً أو ا«: يدلّ على ذلك قول رسول اهللا 
                                                

 . من سورة آل عمران119تفسري املنار اآلية  19-
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 اهللا هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره يا رسول: قالوا. مظلوماً
 فهذا معناه أنك قد تنصر غري 20»تأخذ فوق يده: ظاملاً؟ قال

وقد ثبت يف كتب .املسلم على أخيك إذا كان صاحب حق 
 أنكان يتحالف مع غري املسلمني على  السرية أنّ رسول اهللا 

: يناصرهم ويناصروه، وهذا حلفه مع يهود املدينة ينص على أنه
 أهل -وأنّ بينهم« »ن تبعنا من يهود فإنّ له النصر واألسوةم«

. 21» النصر على من دهم يثرب-الصحيفة املسلمون واليهود
ينص على ) وهم على شركهم(كما كان حلفه مع خزاعة 

 ،التناصر بني الطرفني، وكان فتح مكّة املكرمة تنفيذاً هلذا العهد
ى خزاعة وهم بعد أن اعتدت بنو بكر وهم حلفاء قريش عل

وقد تقع ..«: ويقول السيد رشيد رضا. 22حلفاء املسلمني
املواالة واحملالفة واملناصرة بني خمتلفني يف الدين ملصاحل دنيوية، 
فإذا حالف املسلمون أمة غري مسلمة على أمة مثلها التفاق 
مصلحة املسلمني مع مصلحتها، فهذه احملالفة ال تدخل يف عموم 

ألنه اشترط أن يكون ذلك ملقاومة ) واالة احملرمةأي يف امل(كالمه 
 23»املسلمني

﴿: إنّ آية املمتحنة - 3    ...﴾رحية يف حصر النهي  ص
لكفار احملاربني، وهي آخر ما نزل من القرآن مما عن املواالة با

يتعلّق باملواالة، فهي إما مفسرة لتلك اآليات املطلقة، أو ناسخة 
  .هلا

                                                
 .وأخرجه الترمذي يف كتاب الفنت.  باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما،كتاب املظامل ، البخاريأخرجه 20-
 . جمموعة الوثائق السياسية حملمد محيد اهللا، مؤسسة الرسالة، بريوت، ومجيع كتب السرية21-
 .ومجيع كتب السرية ،) 4/139(السرية النبوية البن هشام   22-
 .6/430  تفسري املنار23-
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ومن املعروف عند األصوليني أنّ املطلق من النصوص حيمل على  - 4
حترمي (واحلكم هنا واحد هو . املقيد إذا اتحد احلكم والسبب

فيحمل املطلق على املقيد، ). الكفر( والسبب واحد هو ،)املواالة
مناصرة غري (و) الكفر احملارب(ويكون سبب التحرمي هو 

  ).ء احلرباملسلمني ضد املسلمني أثنا
  ردةقد تكون املواالة احملرمة  -د 

لذنوب إنّ املواالة للكفّار احملاربني ضد املسلمني تعترب من كبائر ا
 وهي كغريها من املعاصي ميكن أن تؤدي عند مجيع الفقهاء واملذاهب،

إىل الردة إذا فعلها املسلم وهو يستحلّها، أما إذا فعلها تقصرياً أو كسالً 
و ألي سبب آخر، ولو كان تأويالً خاطئاً فهي جمرد معصية أو خوفاً أ

هذا ما توافق عليه . ال تنفي أصل اإلميان، وإن كانت تساهم يف إنقاصه
ا البعض ردة ممجهور العلماء يف تفسري اآليتني الكرميتني اللتني يفهم منه

  : ااملسلم عندما يقع يف معصية املواالة للكافرين ومه
﴿: ىلقوله تعا - أوالً                 

                        
   ﴾ )الذي يتخذ أن ظاهر اآلية يفهم منه ،)51، املائدة 

 أي يعترب مرتداً، لكن أكثر اليهود والنصارى أولياء يكون منهم،
املفسرين يرون أنّ اآلية خرجت خمرج التشديد واملبالغة يف 

 وذكر ابن 24 ويف وجوب جمانبة الكافرين احلربيني،الزجر
ومن يتولّهم يف الدين فإنه : األول«: اجلوزي يف تفسريها قولني

ة ومن يتوهلم يف العهد فإنه منهم يف خمالف: والثاين. منهم يف الكفر

                                                
 ).2/50(فتح القدير للشوكاين ) 6/157(روح املعاين ) 3/48( راجع تفسري أيب السعود 24-
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ومن توالهم بأفعاله دون معتقده «: وذكر ابن حيان. 25»األمر
وال إخالل إميان فهو منهم يف املقت واملذمة، ومن توالهم يف 

إن كانت «: ويقول القامسي. 26»املعتقد فهو منهم يف الكفر
املواالة مبعىن املوادة، وهو يوده ملعصية كان ذلك كالرضا 

 كفر، وإن كانت فسقاً فسق، باملعصية، وإن كانت املواالة كفراً
وإن . وإن كانت ال توجب كفراً وال فسقاً مل يكفر ومل يفسق

كانت املواالة مبعىن احملالفة أو النصرة، فإن كانت حمالفة على أمر 
ن يتعرض ن يدفع املسلمون عن أهل الذمة ممباح أو واجب، كأ

وإن كانت . هلم وحيالفوم على ذلك، فال حرج بل هو واجب
لى أمر حمظور كأن حيالفوهم على أخذ أموال املسلمني ع

وكذلك إن كانت . والتحكّم عليهم فهذه معصية بال إشكال
مبعىن أنه يظهر سر املسلمني، وحيب سالمة الكافرين، ال لكفرهم 
بل ليد هلم عليه، أو لقرابة، أو حنو ذلك، فهذه معصية بال 

الكفر، ألنه مل ي أنّ رسول اهللا إشكال، ولكن ال تبلغ حد رو 
أنّ الذي يوجب ] واخلالصة [.حكم بكفر حاطب بن أيب بلتعة

الكفر من املواالة أن حيصل من املوايل الرضا بالكفر، والذي 
  .27»يوجب الفسق أن حيصل منه الرضا بالفسق

 ﴿: قوله تعاىل - ثانياً               
                   

     ﴾ )ظاهر هذه اآلية أيضاً أن ،)28، آل عمران 
من يوايل الكافرين ليس من اهللا يف شيء، ويفهم البعض من ذلك 

                                                
 2/52  زاد املسري البن اجلوزي25-
 .3/507 البحر احمليط البن حيان 26-
  .40/80 حماسن التأويل للقامسي 27-
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ه مرتدسل كتاباً ، وقد كان فعل حاطب بن أيب بلتعة عندما أرأن
لقريش يعلمهم فيه باستعداد النيب للزحف إىل مكّة، نوعاً من 

لكن . املواالة احملرمة، وهو يف ظاهره يعترب ردة عن اإلسالم
حاطباً بين السبب وهو أنه مل يكن له نسب يف قريش، فأحب أن 
يتخذ عندهم يداً حلماية قرابته، وهو سبب غري مشروع، بل هو 

نه مل يفعله ا«، ومع ذلك فقد قال حاطب احملرمة حقيقة املواالة
:  وقال عنه رسول »ارتداداً وال رضى بالكفر بعد اإلسالم

 ومل يأذن لعمر بقتله، وفيه نزلت أول آية يف »نه قد صدقكما«
﴿: سورة املمتحنة                 

      ...﴾ ،فأكّدت حترمي املواالة للكافرين احملاربني 
 ﴿: وأا معصية كبرية           

 ﴾، ت ما فعله رسول اهللاة، وأقرا ردومل تقل بأ   مع
 ،وهذا يعين أنّ من يقع يف معصية املواالة متأوالً. 28حاطب

هذا هو منهج احملققني من . عترب مرتداً ال ي،ولوكان تأويله خاطئاً
العلماء يف عدم تكفري املتأول، وهو ما فعله مجهور الصحابة 
والفقهاء يف عدم تكفري اخلوارج الذين استباحوا دماء املسلمني 
وكفّروهم وقتلوهم، وفعلهم أشد من مناصرة الكافرين لقتل 

كما . ل فعلياملسلمني، ألنّ تلك املناصرة قد ال يترتب عليها قت
اعترب شيخ املفسرين الطربي أنّ اخلوف من ضرر الكافرين يربر 

إذا : ، وقال السيد حممد رشيد رضا29مواالم مبقدار رفع الضرر

                                                
 .اجلهاد، باب اجلاسوسالبخاري، كتاب :  راجع احلديث يف28-
 .دار املعرفة، بريوت) 3/152( تفسري الطربي 29-
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 فجوازها ألجل منفعة املسلمني ،جازت مواالم النتفاء الضرر
 .30أوىل

  والرباء، ومشروعية العيش املشتركالوالء  -هـ 
فهوم الصحيح للوالء والرباء ال يتعارض مع يتبني مما سبق أن امل

مشروعية العيش املشترك، باعتبار أن هذا العيش أمر واقع مل مينعه 
 الوالء لإلسالم نّا. شجع عليه يف كثري من احلاالتالشرع، بل هو ي

 باملعىن الصحيح الذي ذكرناه، والرباءة من الكفر والكافرين واملسلمني
حالة احلرب مع غري املسلمني، وليس يف  من املسلم يف ان مطلوبمها

 .حالة العيش املشترك القائم على عهود ومواثيق

  الشرعية اليت حتكم العيش املشترك األسس -4
عندما يكون العيش املشترك بني املسلم وغري املسلم أمراً واقعاً، فإنه 
 ،خيضع موعة من القواعد الشرعية اليت يلتزم ا املسلم مع غري املسلمني
 ،سواء يف جمتمع إسالمي خيضع ألحكام الشريعة، أو يف جمتمع غري إسالمي

  .كما هي حال اتمعات األوروبية والغربية بشكل عام
 ﴿: هذه القواعد الشرعية أساسها قول اهللا تعاىل        

                                       ﴾ )ص بأربع،)8، املمتحنةقواعد وهي تتلخ :  
   والتعامل معهباآلخراالعتراف  -أ 

 بالنسبة لنا كمسلمني مسألة  من أهم مبادئ الدميقراطية لكنهوهو
قد أتاح اهللا تعاىل لإلنسان حرية ل. شرعية، تشمل كلّ أنواع االختالف

                                                
 .دار املعرفة، بريوت) 3/280( تفسري املنار 30-
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االختيار بني اإلميان والكفر، ومع ذلك مل حيرم الكافر مما أعطاه ملن 
يؤمن به، لكنه بين له أنّ اإلميان هو العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا، 

  ﴿ودعاه إليه ورغّبه فيه،                                      
            ﴾ )ية  ،)256، البقرةإنّ هذه احلر

الواسعة جلميع الناس أن خيتاروا ما يريدون، حتى بالنسبة لإلميان 
زم حتماً االعتراف بنتائجها، والتعامل معها وفق الضوابط والكفر، تستل

  .وإذا مل يكن األمر كذلك فال معىن للحرية. الشرعية
  التعامل األخالقي –ب 

 يف نظر اإلسالم قيم مطلقة يتعامل ا اإلنسان مع املوافق واألخالق 
تبار واملخالف، ال تتأثّر باختالف الدين، وال بوسائل اإلنتاج، وال بأي اع

 مع من حيب، وال مع تعامل املسلماألخالق ليست فقط أسلوب . آخر
. أبناء عشريته أو قوميته أو دينه، إنها أسلوب التعامل مع الناس مجيعاً

 يتعامل مع املشركني يف مكّة، ومع اليهود يف هكذا كان رسول اهللا 
﴿: املدينة، وكانت أعظم صفة مدحه ا ربه قوله عز وجلّ     

   ﴾ )إنّ العيش املشترك يف جمتمع واحد ال ميكن أن ،)4، القلم 
يقوم ويثبت ويترسخ بدون أخالق، واألخالق يف الغالب تنبثق من الدين، 

  .ومن رساالته السماوية
  التعامل بالعدل –ج 

من أجل حتقيقها أرسل اهللا .  أهم القيم اإلنسانية على اإلطالقالعدل
﴿: الرسل بالبينات                     
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 ﴾ )وامليزان هو وسيلة .  الكتاب هو مصدر العدالة).25، احلديد
حتقيقها، ألنه يعين التوازن بني احلقوق والواجبات، وهو ما ينبغي أن 
تسعى إليه السلطات القائمة من خالل قوانينها التفصيلية، أو من خالل 

 من القيم املطلقة اليت يأمر ا اإلسالم مع والعدالة. أحكامها القضائية
 ﴿ :العدو والصديق ومع البعيد والقريب، وحىت مع العدو احملارب

                                       ﴾ )8، دةئاملا(.  
  التعاون –د 

ال معىن للعيش املشترك إذا مل يتعاون فيه الناس لتحقيق املصاحل 
وقد بين اهللا تعاىل أنّ التعاون مطلوب حتى مع املشركني . املشتركة

﴿                    
                          

   ﴾ )الكافرون املسلمني عن املسجد . )2، املائدة لقد صد
احلرام، وترتب على ذلك وجود الكره يف قلوم جتاه هؤالء الكفّار، 

 وإذا وجدوا جماالً .االعتداءلكن هذا الكره ال جيوز أن يدفعهم إىل 
أن : للتعاون مع هؤالء املشركني فهو جائز ومطلوب بشرط واحد

  .يكون تعاوناً على الرب والتقوى وليس على اإلمث والعدوان
 أبناء اتمع الواحد بركّاب سفينة واحدة، وقد شبه الرسول 

فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا «
لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً :  من املاء مروا على من فوقهم، فقالوااستقوا
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ومل نؤذ من فوقنا، فإنّ تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على 
  .31»أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً

اجلميع يف اتمع الواحد شركاء ومواطنون، وأي عمل يقوم به البعض 
 بد من احلوار والتعاون، ألنّ الفساد يرجع قد يؤثّر على اجلميع، لذلك ال

  .ضرره على اجلميع، واإلصالح عندما يقوم يعود خريه على اجلميع
 وكان فيه -  قبل البعثة - حلف الفُضول  وقد حضر رسول اهللا 

زعماء قريش الذين تعاهدوا على أن ينصروا الضعيف ويغيثوا امللهوف 
وقال فيه ..  ذلك من مكارم األخالقويساعدوا احملتاج ويقروا الضيف وغري

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفاً ما أحب أنّ يل به «: بعد البعثة
هذا احللف هو دليل قاطع . 32»حمر النعم، ولو أُدعى به يف اإلسالم ألجبت

  .على مشروعية التعاون بني املسلمني وغريهم لتحقيق كلّ أمر مشروع

                                                
 . باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، كتاب الشركة ،صحيح البخاري 31-
 . باب إعطاء الفىء على الديوان و من يقع به البداية،كتاب قسم الفيء والغنيمة ،سنن البيهقي الكربى 32-
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1 
كلمة الوطن يف اللغة تشري إىل األرض اليت يقيم عليها اإلنسان، وهو 

، ونظراً لالرتباط بني اإلنسان واملكان الذي يعيش فيه، 33)حمل اإلنسان(
ام  يتغنى ا الناس مهما اختلفت أدي،أصبحت هذه الكلمة حمبوبة للنفوس

ومذاهبهم واجتاهام، وقد أشار اهللا تعاىل إىل حب الناس الفطري 
  ﴿ألوطام مع سائر احملبوبات                

                      
                        

            ﴾ )فسمى األوطان ، )24، التوبة
ومل ينكر على املسلمني حب أوطام، لكنه طلب ) مساكن ترضوا(

ولذلك .  أقوى، خاصة عند التعارضمنهم أن يكون حبهم هللا ولرسوله
لوطنه مكّة، حتى بعد أن أخرجه  فإنك ترى بوضوح حب رسول اهللا 

ما أطيبك من بلد وأحبك إيلّ، ولوال أنّ قومي أخرجوين منك «أهلها منها 
 35»اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا ملكّة أو أشد« 34»ما سكنت غريك

 عندما أخذ أصيل يصفها أمامه فقال إىل مكّة  ويظهر حنني رسول اهللا
  .36»يا أصيل دع القلوب تقر«: له

املواطنة هي فعل انتماء للوطن، وهي مفاعلة بني الناس واملكان، ينشأ 
عنها عاطفة احلب للوطن، ويترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بني 

ران  أو العم-اإلنسان والوطن الذي يقيم فيه، إنّ طبيعة االجتماع اإلنساين
 جعلت الناس الذين يقيمون على أرض -البشري حبسب تعبري ابن خلدون

                                                
 . بريوت، دار القلم،خمتار الصحاح للرازي 33-
 ، وقال حديث حسن غريب باب يف فضل مكة،كتاب املناقب عن رسول اهللا ، الترمذيأخرجه 34-
 .أبواب فضائل املدينة ، البخاريأخرجه 35-
 ).1/53(اإلصابة البن حجر، ترمجة أصيل  36-
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واحدة يرتبطون فيما بينهم بروابط متعددة، وينشئون بالضرورة سلطة 
. تدير شؤوم وتقودهم يف مواجهة اجلماعات األخرى، وخيضعون هلا

الناس فاملواطنة مل تعد جمرد انتماء إىل أرض معينة، بل هي انتماء أيضاً إىل 
الذين يسكنون هذه األرض، وإىل النظام الذي حيكم عالقام وأحواهلم، 
وهي أيضاً نوع من الوالء للسلطة القائمة يف هذا الوطن، وهي ترتب فعالً 
جمموعة متكاملة من احلقوق والواجبات املتقابلة بني املواطن والوطن، 

نتج عنه نقصان يف وحني يقع اختالل يف القيام بني الواجبات، فال بد أن ي
  .استيفاء احلقوق املقابلة هلا والعكس صحيح

 املفهوم الغريب للمواطنة يبتعد عن مشاعر حب الوطن، وحيصر إنّ
عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة، ومبا «املواطنة بأنها 

عضوية «، واملواطنة هي 37»تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق
أكثر أشكال «أو هي  38»دولة أو بعض وحدات احلكمكاملة يف 

، وذا املعىن تكون املواطنة يف 39»العضوية يف مجاعة سياسية اكتماالً
األنظمة الدميقراطية مرادفة للجنسية أو التابعية، مبعىن أنّ كلّ من حيمل 

 يتمتع جبميع حقوق -إناثاً وأ ذكوراً -جنسية الدولة من البالغني الراشدين 
  .اطنة فيهااملو

2 
شكَّلت اموعات البشرية كيانات  أوائل التاريخ اإلنساين، منذ

سياسية متمايزة، وكان كلّ كيان منها خيتار سلطته السياسية اليت تدير 
                                                

   نقالً عن دائرة ) 30ص ( املواطنة والدميقراطية يف البالد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 37-
 .املعارف الربيطانية      
   نقالً عن دائرة ) 30ص (البالد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت  املواطنة والدميقراطية يف 38-

 .، نقالً عن موسوعة الكتاب الدويل. املعارف الربيطانية      
 .، نقالً عن موسوعة كولري األمريكية)31 ص( املرجع السابق 39-
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شؤونه وتقوده يف مواجهة اموعات األخرى، وكان الناس الذين يعيشون 
لكن مفهوم . يف نطاق سلطة معينة يعتربون تابعني هلا، أي مواطنني عندها

 فباإلضافةاملواطنة كان يتعرض لكثري من التمييز بني خمتلف فئات الشعب، 
إىل التمييز الصارخ بني الرجال والنساء، كان هناك متييز آخر بني األحرار 

امة واملتعلمني،  وبني العوالعبيد، ومتييز ثالث بني طبقة العامة وطبقة النبالء،
إنّ تاريخ مبدأ املواطنة هو تاريخ سعى ومن هنا ميكن القول ... إخل

صطلح اإلنسان من أجل اإلنصاف والعدل واملساواة، حتى قبل أن يستقر م
 ، وكان السعي إىل حتقيق العدل واملساواة.املواطنة على معناه املعاصر

 ويف اختاذ القرارات اليت ، السلطةيتضمن دائماً السعي لتحقيق املشاركة يف
  .م اجلماعة كلّها

على مدار التاريخ القدمي، كان الصراع إمجاالً يتركز بني احلكام 
واحملكومني حول املصاحل، أو حول املشاركة يف القرار، لكن ابتداء من 

 وحتى العصور الوسطى عندما توزعت املسيحية إىل ،انتشار املسيحية
 ظهر نوع جديد من الصراع، وهو حماولة احلكام إجبار مذاهب متحاربة،

احملكومني على دين أو مذهب معني، مما جعل اموعة اليت تدين بدين 
احلاكم تتمتع حبقوق املواطنة املتاحة يف ذلك العصر، بينما اآلخرون 
يفقدون أهم حقوقهم اإلنسانية، وهو حقهم يف اعتناق الدين الذي 

ضغوط املتزايدة، وقد جيربون على تغيري عقيدم يريدون، ويتعرضون لل
  .بالقوة

م  627عام  ظهرت دولة اإلسالم يف املدينة، وأعلن رسول اهللا 
الكتاب الوثيقة اليت تعلن تأسيس هذه الدولة، ويسميها البعض الصحيفة، 

، وهي تعلن ألول مرة يف التاريخ قيام جمتمع )الدستور(ويعتربها املعاصرون 
 أن«ددي، يتألف من املسلمني واليهود واملشركني، وتعلن إنساين تع
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 تشمل املهاجرين من قريش واألنصار من أهل »املسلمني أمة واحدة
م مجيعاً ، فه»ملن تبعهم فلحق م وجاهد معهم«يثرب، وهي أمة مفتوحة 

  .دييأمة واحدة باملعىن العق
باملعىن لكن صحيفة املدينة تعلن يف الوقت نفسه قيام أمة جديدة 

أمة « تشمل من يقيم يف املدينة من املشركني واليهود باعتبارهم ،السياسي
، وقد تعاهدوا مجيعاً على »مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم

املعروف والقسط بني اجلميع، وميتنع «بناء جمتمع إنساين واحد، يسوده 
 ولو إيوائه ظامل أو اجلميع عن كلّ أنواع الظلم واإلمث، وعن مساعدة أي

وان اجلميع يتعاونون يف مواجهة كل عدو خارجي . »كان ولد أحدهم
وان بينهم النصر على من دهم «، »جيري مشرك ماالً لقريش وال نفساً«فال 

وانه ما كان بني أهل هذه الصحيفة « »وانه ال يأمث امرؤ حبليفه« »يثرب
اهللا عز وجل وإىل  اشتجار خياف فساده، فإنّ مرده إىل أومن حدث 

هكذا أصبح كل من يقيم يف نطاق املدينة مواطناً يف الدولة . » حممد
اإلسالمية الوليدة، اليت نشأت وفق هذه الصحيفة، وكانت هلا قيادة 

، وقيادات المركزية تتمثل باموعات مركزية تتمثل برسول اهللا 
  .40الدينية أو القبلية اليت تتألف منها

ى سيطرت الدولة الدينية املسيحية يف أوروبة، يف العصور الوسط
فتراجعت فكرة املواطنة أمام التعصب الديين واملذهيب، وتسلط امللوك 

 على رقاب العباد، وأرادت اإلهليواألباطرة ورجال الدين باسم احلق 
الكنيسة فرض املسيحية عنوة على املواطنني، باالستناد إىل عبارة وردت يف 

، وأمرت حمكمة التفتيش »على الدخول يف حظريتكمأجربوهم «اإلجنيل 
اليت أنشأها البابا جرحيوري التاسع حبرق عشرة آالف ومائتني شخص، 

                                                
 )39 ص(ر االرشاد بريوت دا.  الدكتور حممد محيد اهللا– الوثائق السياسية للعهد النبوي 40- 



38 

وشنق ستة آالف ومثامناية وستني شخصاً خالفوا الكنيسة الرأي بني عامي 
  .41)م1499 وم1481(

، )1546-1483(مثّ قامت ثورة اإلصالح الديين اليت بدأها مارتن لوثر 
تد الصراع ضد الكنيسة، وضد استبداد امللوك واألباطرة، خاصة بعد واش

اهلزائم الكبرية يف احلروب الصليبية، وبعد أن فشلت الكنيسة يف تنظيم 
شؤون احلياة الدنيوية، فبدأت نظرية الفصل بني الدين والدولة، وبدأ امللوك 

الدين  اليت تربر سلطة البابا ورجال اإلهلييتخلّصون من نظرية احلق 
عليهم، مث بدأت احلركات الشعبية تطرح التخلص من استبداد احلكام 

-1723(وامللوك، خاصة بعد ظهور املدرسة الليربالية على يد آدم مسيث 
- 1772(، وديفيد ريكاردو )1834-1766(، وتوماس مالتس )1790
يف حياة اإلنسان، سواء يف ) القانون الطبيعي(، واليت أكدت على )1823
 االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي، ونادت بتطبيق احلريات اال

  .واملساواة بني الناس
-1588(وأخرياً ظهرت نظرية العقد االجتماعي على يد توماس هوبز 

، وجان جاك روسو، الذي أعلن )1704-1632(، وجون لوك )1679
، وانه لإلنسانبوضوح أن احلرية واملساواة هي جوهر احلقوق الطبيعية 

ظراً لتضارب مصاحل األفراد فقد أبرموا العقد االجتماعي فيما بينهم ن
إلنشاء جمتمع سياسي خيضع لسلطة عليا، فالسيادة للشعب كلّه، واحلاكم 
وكيل عنه، خيتاره بإرادته احلرة، ومن حقّه عزله وتنحيته إذا جنح حنو 

وفق ) متبعية كل رعية لدين ملكه(وبينما كانت املواطنة تعين . االستبداد
م مع بداية ظهور الدول القومية، 1648املبدأ الذي أعلن يف وستغاليا عام 

                                                
   نقالً عن اإلسالم ،) 43 ص( الدميقراطية يف ميزان العقل والشرع، نايف معلوف، دار النفائس، بريوت 41-
  ).35 ص(والنصرانية، حممد عبده      
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ومل يؤد إىل درء الفنت والصراعات الدينية، وترافق مع انتشار أفكار عصر 
النهضة وطروحات حقوق اإلنسان واملواطن، إذا بفكرة املواطنة اليت 

يف احلياة تتجاوز االعتقاد الديين تظهر بوضوح، وتترسخ كحق ثابت 
  .السياسية، وتصبح إحدى الركائز األساسية للعملية الدميقراطية

 ويف العامل الغريب -منذ ذلك العصر تطورت احلياة السياسية يف أوروبة
  : حتى أصبحت تقوم اليوم على ركيزتني أساسيتني-كله

الدميقراطية، وأساسها اعتبار الشعب صاحب السلطة احلقيقة،  -األوىل 
  .مجيع السلطات عنه وفق آليات دستورية واضحةوانبثاق 

العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة، حبيث مل تعد الدولة  -الثانية 
تتبىن ديناً معيناً، ألنه ال عالقة هلا أصالً بالدين، بل هو مسألة 
فردية متروكة للحرية الشخصية، والدولة حتافظ على 

ى أساس احلياد بني احلريات ومنها احلرية الدينية، وتقوم عل
  ).بنسبة تزيد أو تنقص من دولة إىل أخرى(األديان 

3 
الدولة اإلسالمية هي جتمع سياسي يعتمد اإلسالم مرجعية له يف كلّ 

نّ كل مسلم يقيم يف نطاق هذا إ: شؤونه، لذلك فمن الطبيعي القول
تع جبميع احلقوق، ويلتزم جبميع الواجبات وفق التجمع يعترب مواطناً يتم

األحكام الشرعية سواء كانت نصوصاً معصومة، أو قرارات يتخذها ويل 
  .األمر حسب اآلليات املعتمدة

لكن درج الفقهاء على اإلشارة إىل نوع آخر من املواطنني الذي 
يعيشون يف ظل دولة اإلسالم، وهم غري مسلمني، لكنهم يرتبطون مع هذه 

  ).أهل دار اإلسالم(ويسموم . لدولة بعقد الذمةا
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   تعريف عقد الذمة-أ 
هو إقرار لبعض الناس من غري املسلمني، أن يعيشوا يف « عقد الذمة

 أحكام اإلسالم والتزامدار اإلسالم وهم على دينهم، مقابل بذل اجلزية 
  .42»الدنيوية

  : وهو كغريه من العقود له طرفان
ثلها اإلمام أو نائبه، فال يصح عقد الذمة من  هو الدولة، مي:األول

. غريمها، هذا هو رأي اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة
  .وهذا يشبه حق الدولة املعاصرة يف منح اجلنسية لألجانب

أو هو األمة وميثلها كل فرد فيها، فيجوز لكل مسلم إجراء 
رفع من مقام وهو ي. هذا العقد نيابة عنها، وهو رأي األحناف

املواطنة، ويربطها باألمة كلّها، وال جيعلها حقاً خالصاً للسلطة 
  .احلاكمة

، والذي مل موطنهغري املسلم، وهو اإلنسان املوجود أصالً يف : الثاين
 يف هذا الدين، ويريد أن يستمر مواطناً يف البلد  كغريهيدخل

مة يف دار الذي نشأ فيه، أو هو إنسان أجنيب يريد اإلقامة الدائ
عقد الذمة جيوز جلميع «واملشهور عند املالكية أنّ . اإلسالم

أصناف الكفار، ال فرق بني كتايب وغريه، وال فرق بني وثين 
 وهو رأي األحناف ورواية عن أمحد .43»عريب وال غري عريب

  .باستثناء عبدة األوثان من العرب، وهؤالء مل يعد هلم وجود
  

                                                
 ).7/121(هذا التعريف مستخلص من أقوال الفقهاء، راجع املوسوعة الفقهية الكويتية  42- 
 ).1/266(وجواهر اإلكليل ) 3/380(نقالً عن اخلطاب ) 7/123(هية الكويتية املوسوعة الفق 43- 
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   شروط عقد الذمة-ب 
أن يكون مؤبداً حبق أهل الذمة، فليس للدولة أن : لنسبة للمسلمني با-

هذا هو . رف الثاين أن ينقضه عندما يشاءتنقضه، ويبقى من حق الط
  .رأي اجلمهور

 أحكام اإلسالم يف غري والتزامبذل اجلزية كل عام، :  بالنسبة للذمي-
الفقهاء ، أما باقي الشروط اليت ذكرها  واألحوال الشخصيةالعبادات

فهي تدخل حتت حق ويل األمر يف فرض شروط إضافية، وهي 
  .ختتلف حبسب الظروف واألشخاص

   حقوق أهل الذمة-ج 
وهي قاعدة ) أنّ هلم مالنا وعليهم ما علينا(القاعدة العامة يف ذلك 

ذكرها فقهاء األحناف بالنص، وتدلّ عليها عبارات املذاهب األخرى، 
مجيع املسلمني، وقد ذكر الفقهاء بالنص أهم وتعترب من املسلّمات عند 

  :، ومنها)حقوق اإلنسان(هذه احلقوق واليت تسمى يف هذا العصر 
حق احملافظة على الدماء واألموال واألعراض، قال علي بن أيب  -

إنما قبلوا اجلزية لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم «: طالب 
  .44»كدمائنا

جاء دار اإلسالم، باستثناء مكّة حق اإلقامة والتنقل يف مجيع أر -
هذا هو . واملدينة ألنهما خمصصتان ألداء املناسك الدينية للمسلمني

                                                
) 8/375( بريوت نقالً عن املغين – دار النفائس – حممد رواس قلعجي –موسوعة فقه علي بن أيب طالب  44- 

  ).7/111(وبدائع الصنائع      
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، )جزيرة العرب(أو ) أرض العرب(عند الفقهاء يف تفسري  الراجح
 .45اليت يمنع غري املسلمني من اإلقامة فيها، بأنها مكّة واملدينة

 أحكامهم الدينية، جاء تزاموالاحملافظة على عقيدم وأداء عبادام  -
ولنجران وحاشيتها  ...«: مع نصارى جنران يف معاهدة النيب 

جوار اهللا وذمة حممد النيب رسول اهللا، على أمواهلم وأنفسهم وملتهم 
وغائبهم وشاهدهم وعشريم وبيعهم وكلّ ما حتت أيديهم من قليل 

انيته، وال ال يغير اسقف من اسقفيته، وال راهب من رهب .أو كثري
 وقد اتفق مجهور الفقهاء من احلنفية ،46»..كاهن من كهانته

واملالكية واحلنابلة والشافعية على أنّ عقد الذمة إذا وقع مع غري 
 ما حيتاجون إليه فيها من الكنائس إحداث« املسلمني يف أرضهم فلهم

 .47»..ألنّ امللك والدار هلم
  واجبات أهل الذمة -د 

وهي صلة مالية جتب : و االلتزام بدفع اجلزيةه -الواجب األول 
  بدالً عن عصمة الدم، وال عن سكىنعلى أهل الذمة، وليست

، وهي ال تكون واجبة إالّ إذا كانت بعد قتال، أما إذا كانت 48الدار
وقد يقع . نتيجة صلح فهي حتدد بالتفاهم مع الذميني وبرضاهم

بدون جزية أصالً، خاصة الصلح ويتم التعاهد بني املسلمني وغريهم 
                                                

  البخاري يف وصية رسول اهللا وردت كثري من األحاديث الصحيحة يف هذا املوضوع، منها ما رواه 45-
، ومجهور الفقهاء يرى أن جزيرة »أن ال يبقى يف جزيرة العرب دينان«وسلم وهو على فراش املوت 

 .العرب هنا تعين أرض احلجاز أي مكّة واملدينة
 فتوح: ، حممد محيد اهللا، دار اإلرشاد، بريوت، وراجع أيضاً)140ص (الوثائق السياسية للعهد النبوي  46-

 .البلدان للبالذري، واخلراج أليب يوسف
 ).7/130(املوسوعة الفقهية الكويتية، باب أهل الذمة  47-
هذا هو رأي بعض الفقهاء احلنفية، كما ذكرت املوسوعة الفقهية الكويتية، وهو الذي نرجحه يف حتديد  48-

 .طبيعة اجلزية
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 وقد عاهد رسول اهللا . إذا كان غري املسلمني يعيشون يف بالدهم
مثّ . بين مدجل على أن ال يعينوا أعداءه عليه، ومل يطلب منهم اجلزية

 وفيه وقف احلرب عشر سنوات، ومل ،عقد صلح احلديبية مع قريش
ليت متّ وأوضح من ذلك صحيفة املدينة املشهورة، وا. تكن فيه جزية

 مبوجبها على العيش املشترك بني املسلمني واليهود واملشركني االتفاق
يف دولة واحدة، يدافعون عنها معاً ضد كل عدو خارجي، ومل يكن 
فيها جزية، إنما كان فيها اشتراك بني اجلميع يف القتال دفاعاً عن 

  من غري املسلمني باخلضوع حلكم اهللالتزاماملدينة، كما كان فيها 
. ورسوله يف كلّ خالف يقع بينهم وبني املسلمني يف األمور الدنيوية

وادع اليهود كافة على غري « وقد أكّد الشافعي أنّ رسول اهللا 
هذا مشهور عند أهل العلم مبرتلة التواتر «: ، وقال ابن تيمية»جزية
  .49»بينهم

 وهي 50اخلضوع ألحكام اإلسالم الدنيوية -الواجب الثاين 
املتعلّقة بالنظام العام يف اتمع، فهم يتمتعون بكامل األحكام 

حريام يف مسائل عبادام وأحواهلم الشخصية، لكنهم خيضعون من 
حيث األصل لألحكام الشرعية املتعلّقة بنظام اتمع والدولة يف 

  .شؤون املعامالت والعقوبات وغريها
...﴿اجلزية وقد فسر اإلمام الشافعي الصغار الوارد يف آية   

             ﴾ )ه )29، التوبةإجراء، بأن 
مسعت رجاالً من أهل العلم «: حكم اإلسالم عليهم حيث قال

 جيري عليهم حكم اإلسالم، وما أشبه ما قالوا مبا أنالصغار : يقولون
                                                

  .األم للشافعي، وأحكام أهل الذمة البن القيم 49-
  ).2/61(كام القرآن للشافعي أح 50-
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 فإذا جرى عليهم -أي عن الدخول فيه- قالوا المتناعهم عن اإلسالم
 أنومن املعروف اليوم . 51»حكمه، فقد اصغروا مبا جيري عليهم منه

املواطنني يف أي دولة خيضعون لقوانينها، وال يعترب هذا اخلضوع ذلّة 
. أو صغاراً، بل هو نتيجة طبيعية للمواطنة ولالنتماء إىل دولة معينة

ي، ألنّ لكن هذا اخلضوع كان يعترب نوعاً من الصغار يف املاض
القوانني واألحكام كانت دائماً من صنع الطبقة احلاكمة حلماية 

  . اآلخرينوإذاللنفسها 
 :يقول اجلصاص. وأحكام اإلسالم الدنيوية تشمل املعامالت املالية

ن الذميني يف املعامالت والتجارات كالبيوع وسائر التصرفات إ«
يع مواطنيها  مجيع الدول املعاصرة تلزم مجأن، ورغم 52»كاملسلمني

واملقيمني على أرضها بقوانينها املالية، إالّ أنّ أهل الذمة يتمتعون يف ظل 
الدولة اإلسالمية حبرية التعامل فيما هو مباح يف دينهم ولو كان حراماً 

 املعاملة - من املذاهب األربعة- وقد أقر مجهور الفقهاء. عند املسلمني
  .53باخلمر واخلرتير بني أهل الذمة

لك األحكام املتعلقة باجلرائم والعقوبات املتعلّقة ا، فاألصل وكذ
 شاملة للمسلمني وأهل الذمة، باستثناء شرب اخلمر، حيث أافيها 

أما . ال يتعرض هلم فيه ملا يعتقدون من حلَّها، ومراعاة لعقد الذمة
القصاص أو التعزير، فاألصل  بقية اجلرائم اليت جيب فيها احلدود أو

ن ذكر الفقهاء بعض االستثناءات  تطبق على اجلميع، وإأاا فيه

                                                
 ).7/121(باب أهل الذمة  املوسوعة الفقهية الكويتية 51-
 ).2/436(تفسري األحكام للجصاص  52-
 وجواهر ،) 5/143(نقالً عن البدائع للكاسايت ) 7/132(باب أهل الذمة ، املوسوعة الفقهية الكويتية 53-

 ).5/223( واملغين البن قدامة ،) 145( واألحكام السلطانية للماوردي) 1/470( االكليل
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، ولذلك مل قاطعاملختلفة بني مذهب وآخر، إذ ليس فيها مجيعاً دليل 
  .54يتفق الفقهاء على أي منها

وأهل الذمة خيضعون لوالية القضاء العامة اليت خيضع هلا 
 أناملسلمون، إالّ أنه إذا كانت هلم مناطق خاصة م فيمكن 

  .يتحاكموا فيما بينهم بواسطة قضاء خاص م

4– 
 اختلف الفقهاء يف حتديد سبب اجلزية يف اإلسالم، فذهب بعضهم إىل 

، وهذا غري صحيح طاملا أنّ مجهور 55أنها عقوبة على اإلصرار على الكفر
 الفقراء الفقهاء اتفقوا على أنّ اجلزية ال تؤخذ من نساء أهل الذمة، وال من

العاجزين عن الكسب، وال من الرهبان املنقطعني يف الصوامع، ولو كانت 
  .عقوبة على الكفر، لوجبت على هؤالء مجيعاً

اجلزية جتب على أهل الذمة عوضاً عن «لكن مجهور الفقهاء يرى أنّ 
من هؤالء من يرى أنها جتب على الذمي عوضاً عن سكىن . 56»معوض

فيه أنّ اجلزية ال ميكن أن تكون عوضاً عن سكىن الدار، لكن مما ال شك 
ومنهم من يرى . 57الدار، ألنّ الذمي يسكن ملك نفسه كما يقول الفقهاء

أنّ اجلزية جتب على الذمي عوضاً عن عصمة الدم، مع أنّ عصمة الدم هي 
  .نتيجة للجزية وليست سبباً

                                                
 ).136-7/135(املوسوعة الفقهية الكويتية، باب أهل الذمة  54-
، أحكام القرآن البن العريب )3/101(أحكام القرآن للجصاص .  هذا رأي أيب حنيفة وبعض املالكية55-

)2/942.(  
 ).15/163( املوسوعة الفقهية الكويتية، باب جزية 56-
  ).15/163(الفقهية الكويتية، باب جزية  املوسوعة 57-
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الصلة املالية إننا نرجح أنّ اجلزية فرضت على غري املسلمني كنوع من 
بينهم وبني اتمع اإلسالمي الذي ارتضوا أن يعيشوا فيه، وهم يتمتعون 
بكامل حقوقهم اإلنسانية، ومنها حقّهم يف التكافل االجتماعي الذي يتمتع 

أما ما  .بعض فقهاء األحناف كما مر معنابه مجيع املواطنني، هذا هو رأي 
  :و أمرانيستفيده أهل الذمة عوضاً عن اجلزية فه

   التكافل مقابل اجلزية: األول
 ،املسلمون مقابل التزامهم بالزكاةالتكافل االجتماعي الذي يستفيد منه 

ومبا أن . ، فمن العدالة أن يسامهوا فيه أيضاً أهل الذمةيستفيد منه أيضاً
الذميني  ة دينية، فليس من العدالة الزام عباد تعترب بالنسبة للمسلمنيالزكاة

يؤكد ذلك أنّ . لذلك كانت اجلزية بديالً عنهاغري مسلمني، ا وهم 
من أي أهل : (عمر بن اخلطاب مر بشيخ كبري ضرير، وهو يسأل فقال له

اجلزية :  قال؟أك إىل ما أرىجلفما أ: يهودي، قال: الكتاب أنت؟ قال
فأخذ عمر بيده، وذهب به إىل مرتله، ورضخ له بشيء . واحلاجة والسن
نظر هذا وضرباءه، فواهللا أ:  أرسل إىل خازن بيت املال فقالمن املرتل، مث

  .58)ذله عند اهلرمن أكلنا شبيبته، مث خنإا أنصفناه م
وجعلت هلم : (... يؤكّد ذلك أيضاً كتاب خالد بن الوليد ألهل احلرية

أميا شيخ عجز عن العمل، أو أصابته آفة من اآلفات، أو كان غنياً 

                                                
 .)150 :ص(اخلراج أليب يوسف  58-
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صدقون عليه، طرحت جزيته، وأعيل من بيت فافتقر، وصار أهل دينه يت
  .59)مال املسلمني هو وعياله، ما أقام بدار اإلسالم

ومن املعروف عند الفقهاء أنّ اجلزية ال تفرض أصالً على الفقري غري 
 هذا رأي مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية .)أي الذي ال يعمل(املعتمل 

ال : (ة، وحجتهم قول اهللا تعاىلواحلنابلة، وقول غري مشهور عند الشافعي
ولذلك فقد اتفقوا أيضاً على سقوط . 60)يكلّف اهللا نفساً إال وسعها

ة عن الذمي ال لكن سقوط اجلزي. 61اجلزية عن الذمي بطروء االعسار عليه
اخلضوع للنظام  التايل فهو يبقى ملتزماً بواجباته يفمياً، وبذتؤثّر على بقائه 

اً من حقوقه كمواطن يف الدولة، وهو ما أشار إليه العام، كما يبقى مستفيد
عمر يف قصته املذكورة مع اليهودي، وما ذكره خالد بن الوليد يف كتابه 

وكالمها يدل على أنّ اجلزية يقابلها استفادة الذمي من ألهل احلرية، 
 .تقدميات التكافل اإلسالمي

   اخلدمة العسكرية مقابل اجلزية: الثاين
اعفاؤه من بديالً عن اجلزية ه الذمي  منالذي يستفيدالثاين العوض 

اخلدمة العسكرية اليت يلزم ا املسلمون فقط، باعتبار القتال دفاعاً عن 
الدولة اإلسالمية جهاداً يف سبيل اهللا، وهو نوع من العبادة ال ينبغي إحراج 

                                                
 .حجازي. ط) 1/46(وال أليب عبيد مواأل) 144 :ص(خلراج أليب يوسف ا 59-

  .286:  سورة البقرة60-

 .)203-15/178(  باب جزية-املوسوعة الفقهية الكويتية  61-
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وقد اتفق الفقهاء على وجوب الدفاع عن . غري املسلمني باملشاركة فيها
أهل الذمة، وصرح الشافعية بسقوط اجلزية ان تعذّر الدفاع عنهم، 
وحدثت وقائع تارخيية تؤيد ذلك، فقد كتب أبو عبيدة بن اجلراح إىل 

ألنه قد بلغنا ما (نوابه على مدن الشام يطلب منهم رد اجلزية ألصحاا 
ى مجع لنا من اجلموع، وإنكم اشترطم علينا أن مننعكم، وانا ال نقدر عل

رددنا عليكم ما أخذنا منكم، وحنن لكم على الشروط ما  ذلك، وقد
  .62) وبينكم، إنّ نصرنا اهللا عليهمكتبنا بيننا
  ذا شارك الذمي يف القتالإسقوط اجلزية : الثالث
 ني؟ ململرك أهل الذمة يف القتال مع املسهل تسقط اجلزية إذا اشتو

 جواباً على هذا السؤال أجد فيما اطلعت عليه من أقوال الفقهاء القدامى
أال ترى : (إالّ ما ذكره الشليب يف حاشيته على شرح كرت الدقائق وهو قوله

أنّ اإلمام لو استعان بأهل الذمة سنة، فقاتلوا معه، ال تسقط عنهم جزية 
ألنّ الشرع جعل طريق النصرة يف حق الذمي املال دون ... تلك السنة

 تسقط إذا اشترك الذميون يف القتال مع وهذا معناه أنّ اجلزية ال. 63)النفس
  .املسلمني

                                                
 ).139ص (اخلراج أليب يوسف  62-

 ).3/278( نقالً عن حاشية الشليب على شرح كرت الدقائق - باب جزية -لفقهية الكويتية املوسوعة ا 63-
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: لكن الدكتور عبد الكرمي زيدان، وهو من كبار الفقهاء املعاصرين يقول
إنّ اجلزية بدل احلماية، فإذا ساهم الذميون يف الدفاع عن دار اإلسالم (

وذكر بعض ). فقد قاموا باألصل الذي من أجله وجبت عليهم اجلزية
ية املهمة اليت تدل بصراحة على سقوط اجلزية عن الذميني السوابق التارخي

  :إذا ما اشتركوا يف الدفاع عن دار اإلسالم وهي
بسم اهللا : (، فقد جاء فيهكتاب عتبة بن فرقد إىل أهايل أذربيجان: أوالً

هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن اخلطاب . الرمحن الرحيم
لها وحواشيها وأهل مللها با وجاملؤمنني أهل أذربيجان سهلهأمري 

 وشرائعهم على أن يؤدوا اجلزية مكلهم األمان على أنفسهم  وأمواهل
ومن حشر منهم يف سنة وضع عنه جزاء تلك .. على قدر طاقتهم

  ).السنة
، يف نواحي أرمينيا، وامسه شهر »الباب«ما رواه الطربي عن ملك : ثانياً

يضع عنه  تلك املناطق، أن براز، أنه طلب من سراقة بن عمرو، أمري
ية على أن يقوموا مبا يريده منهم ضد عدوهم، فقبل وعمن معه اجلز
قد قبلنا ذلك وصار سنة فيمن كان حيارب العدو : (سراقة وقال له

من املشركني وفيمن مل يكن عنده اجلزاء إالّ أن يستنفروا فتوضع 
ب بذلك وكتب سراقة إىل عمر بن اخلطا. عنهم جزاء تلك السنة

  ).فأجازه وحسنه
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. بسم اهللا الرمحن الرحيم: (، فقد جاء فيهكتاب سراقة ألهل أرمينية: ثالثاً
هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
شهر براز وسكان أرمينية واألرمن من األمان، أعطاهم أماناً 

على أهل ا، وألنفسهم وأمواهلم وملّتهم أالّ يضاروا وال ينتقصو
لكل غارة وينفروا لكل أمر ناب أو مل ينب  أن ينفروا... أرمينية و

  ).ن توضع اجلزاء عمن أجاب إىل ذلكأعلى رآه الوايل صالحاً 
 قائد جيش املسلمني يف بالد فارس يف ويف كتاب سويد بن مقرن: رابعاً

بسم اهللا الرمحن : (زمن عمر بن اخلطاب، إىل ملك جورجان
هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان . الرحيم

... وأهل دهستان وسائر أهل جورجان أن لكم الذمة وعلينا املنعة
  .64)ومن استعنا به منكم فله جزاؤه يف معونته عوضاً عن جزائه

 يف نواحي انطاكية، نقضوا العهد إنّ اجلرامجة يف جبل اللكام: خامساً
انطاكية من فتحها ثانية، ووىل عليها فوجه أبو عبيدة بن اجلراح إىل 

 مكان -فغزا اجلرجومة . بعد فتحها حبيب بن مسلم الفهري
 فلم يقاتله أهلها، ولكنهم طلبوا األمان والصلح، -اجلرامجة 

فصاحلوه على أن يكونوا أعواناً للمسلمني وعيوناً ومساحل يف جبل 

                                                
    بريوت - مؤسسة الرسالة - الدكتور عبد الكرمي زيدان -أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم  64- 

 ). وما بعدها5/250(نقالً عن تاريخ الطربي ) 130-131(      
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تهم يف ودخل من كان يف مدين... وأن ال يؤخذوا باجلزيةاللكام 
  .65هذا الصلح

فهذه السوابق التارخيية يف عهد الصحابة صرحية يف سقوط 
اجلزية عمن حيارب مع املسلمني ويشارك يف الدفاع عن دار 

وسنة فيمن كان (اإلسالم، حىت صار هذا األمر مألوفاً شائعاً 
ن عمر إومل ينقل لنا خالف فيه، بل ) حيارب العدو من املشركني

ن هذا اإلجراء عندما أخربه سراقة، مما يدل بن اخلطاب قد حس
  .على أنّ هذا احلكم كان جممعاً عليه يف زمن الصحابة

فاجلزية إذن تسقط باشتراك الذميني مع املسلمني يف الدفاع عن 
دار اإلسالم، أو إذا استعدوا هلذا لدفاع وهيأوا أنفسهم له، إذ ال 

ا الدفاع والقتال ضد يشترط الدفاع الفعلي، وإنما يكفي التهيؤ هلذ
  .العدو

وقد أشار األباضية إىل سقوط اجلزية باشتراكهم يف الدفاع عن 
وأن يتركها : (دار اإلسالم، فقد جاء يف شرج النيل يف حبث اجلزية

  .66) كلّها إن أعانوهم على عدوهم بالسالح- أي اإلمام -
  
  

                                                
 ).217( نقالً عن تاريخ البالذري املرجع السابق 65-

 )10/408(املرجع السابق نقال عن شرح النيل  66-
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5  
جيوز أن يعيش غري املسلمني يف ظلّ دولة  أنه ال علماء بعض الرىي

: إسالمية إالّ بفرض اجلزية عليهم، ويستدلون على ذلك باآلية الكرمية
                       

                      

               )ها ) 29:التوبةّويقولون أن
نسخت كل األحكام السابقة، كما يستدلون بالكثري من األحاديث 

وإذا لقيت عدوك من (اهللا عليه وسلم  الصحيحة ومنها قول النيب صلى
م وكف ه ثالث خصال، فأيهن ما أجابوك فاقبل مناملشركيني فادعهم إىل

ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم . عنهم
أبوا فسلهم اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا 

  67...)فاستعن باهللا وقاتلهم
فيها ناسخ وال إننا نرى أن مجيع أحكام القتال مرتبطة ظروفها، وليس 

. منسوخ، بل هي من نوع اإلنساء الذي أشار إليه اإلمام السيوطي
واإلنساء هو ربط احلكم بظروف معينة حبيث يذهب بذهاا، ويرجع 

: ة إالّ بعد قتالبوبناء على ذلك نرى أن اجلزية ال تكون واج. برجوعها

                                                
  ).3/1357(أخرجه مسلم يف صحيحه  67-
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أو بأي بديل قد الذمة ميكن أن يقع بغري جزية، عأما إذا مل يقع قتال فإنّ 
  :عنها يتفق عليه، يؤيد ذلك

 بعد إقدامهم ،ن هذه اآلية نزلت لتشجيع املسلمني على قتال الروما -
 احلارث بن عمري األزدي، وقد قتله على قتل رسول رسول اهللا 

شرحبيل بن عمرو الغساين أمري قيصر على الشام، فكان قتله مبثابة 
 وجهز رسول اهللا .  تقتلإعالن حرب على املسلمني ألنّ الرسل ال

 فلم ينجح يف مهمته بعد أن جتمع له مائة ،جيش مؤتة لالنتقام له
ألف من الروم، وكان املسلمون ثالثة آالف فانسحبوا من املعركة، 

وأعاد املسلمون الكرة بعد سنة .  للهجرةالثامنةسنة يف الوكان ذلك 
مجوعاً كثرية  أنّ الروم قد مجعوا  حني بلغ رسول اهللا ،واحدة

 فأمر بتجهيز جيش العسرة، وهذا يبني أن القتال ،لقتال املسلمني
واجلزية الناجتة عنه . كان رداً العتداءام، فهو مرتبط بظرف العدوان

  .مرتبطة ذا الظرف
يؤيد ذلك أيضاً أنّ املسلمني صاحلوا أهل بالد النوبة يف مصر أيام   -

رخون أنّ سبب ذلك هو عمر بن اخلطاب بدون جزية، وذكر املؤ
عدم قدرة املسلمني على فتح هذه البالد ملهارة سكاا بالرمي، وكان 
الصلح أشبه باتفاق جتاري تباديل، يهدي مبوجبه أهل النوبة ثالمثائة 
. رأس للمسلمني كلّ سنة، ويهدي إليهم املسلمون طعاماً بقدر ذلك

 من الوالة لكن أمضى عثمان بن عفّان هذا الصلح، وكذلك من بعده
واألمراء، وأقره عمر بن عبد العزيز، واستمر أكثر من ستمائة سنة 

فلو كان سبب قبول هذا الصلح . 68حتى احلكم الفاطمي يف مصر

                                                
 .راجع فتوح البلدان للبالذري، وتاريخ الطربي 68-
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عجز املسلمني عن فتح بالد النوبة، ملا قبلوا استمراره هذا الزمن 
الطويل، حيث وصلوا يقيناً إىل درجة من القوة متكّنهم من فتح بالد 

 .نوبة عسكرياً وفرض اجلزية على أهلهاال
 على أن ،كما صاحل املسلمون اجلرامجة يف عهد عمر بن اخلطاب -

يكونوا عوناً للمسلمني وعيوناً ضد الروم، وعلى أن ال تطلب منهم 
اجلزية، رغم أنهم كانوا يسكنون يف مدينة جرجومة على جبل 

  .69اللكام، وهي معتربة من دار اإلسالم
ا آنفاً عن الدكتور عبد الكرمي زيدان أربع حاالت اتفق فيها  وقد نقلن-

املسملون مع أهل الذمة على إسقاط اجلزية عنهم إذا اشتركوا يف 
القتال مع املسلمني، مما يشري إىل إمكانية إجراء هذا العقد بدون جزية 

  .ق الطرفان على بديل عنهافأصالً إذا توا

6 
ر الدولة العثمانية يف أوائل القرن العشرين متزق العامل اإلسالمي مع ايا

إىل دول كثرية خضع أكثرها لالستعمار، مثّ قامت حركات حتررية أدت 
إىل استقالل هذه الدول، وبسبب تأثر املسلمني بفكرة الدولة العصرية 
أقدمت السلطات احلاكمة يف مجيع الدول اإلسالمية على إصدار دساتري 

يثة تعلن املساواة بني املواطنني، مثّ تتابع إصدار القوانني التشريعية حد
التفصيلية اليت كانت ملزمة جلميع املواطنني، وكان أكثرها ملتزماً 

  .باألحكام الشرعية، كما تضمنت بعض املخالفات األساسية

                                                
  .راجع الكامل البن األثري، واألموال أليب عبيد، وفتوح البلدان للبالذري 69-
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هكذا انتهى عقد الذمة يف مجيع البالد اإلسالمية، وأصبح غري املسلمني 
 وألنّ املواطنة يف ظل ى عقد املواطنة،سلمني خيضعون ملا يسممع امل

اصطبغت بكثري من املخالفات الشرعية، ظن كثري من التشريعات الوضعية 
دعاة الصحوة اإلسالمية أنّ صيغة املواطنة املعاصرة تتناقض مع صيغة الذمة 

األحكام  املعروفة يف التاريخ اإلسالمي، وراحوا يطالبون بالعودة إىل تطبيق
 وهو ما أثار يف ذلك أحكام عقد الذمة واجلزية، مبا التارخييةة الشرعي

 لإليقاع بني أبناء اخلصوممشاعر اخلوف عند غري املسلمني، واستغلّه 
  :أحب أن أوضح هذه املسألة مبا يليلذلك  .الوطن الواحد

   الذمة بني العقد الشرعي واملمارسة التارخيية- أ
سس الشرعية لعقد الذمة، وهي ال ختتلف برأينا ذكرنا فيما سبق األ

عن عقد املواطنة إالّ يف بعض التفاصيل اليت ال تضر، فأساس عقد الذمة 
كما ذكرنا أن يعيش غري املسلمني يف ظلّ الدولة اإلسالمية متمتعني 

 املتعلّقة بأحكامهم االستثناءات إالّ بعض -بكامل حقوق املواطنة
 باخلضوع ألحكام اإلسالم الدنيوية، وهي لتزامهما يف مقابل -الدينية

القوانني املتعلّقة باملعامالت والعقوبات وما يشبهها، مثّ قيامهم بدفع 
 مايل حمدد مقابل إعفائهم من اخلدمة العسكرية، واستفادم من التزام

 االجتماعياالنتماء للمجتمع اإلسالمي حبصوهلم على مزايا التكافل 
 يساهم أنمون فيه بالزكاة وهي عبادة، ومن العدل الذي يساهم املسل

تى ال جيربوا على عبادة إسالمية؛ فيه غري املسلمني بعنوان آخر، ح
 .عفي النساء واألطفال والعاجزون عن الكسب من اجلزيةولذلك أ

واختلف الفقهاء كثرياً حول مقدارها، ووافق عمر بن اخلطاب على 
 لنصارى بين تغلب الذين كانوا يأنفون استبداهلا مبقدار الزكاة بالنسبة

واتفق مجهور الفقهاء على أنها حتدد بالتراضي مع أهل . من دفع اجلزية
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بدون اجلزية أصالً كما مر على عقد الذمة الذمة، ووقع التراضي أحياناً 
  .معنا

أما يف التاريخ اإلسالمي، فقد تأثّرت هذه األحكام مبمارسات 
وا يعطون أهل الذمة قدراً من االحترام والتكرمي، احلكام، فأحياناً كان

كما أنّ بعض الذميني . واإلذاللوأحياناً يعاملوم بنوع من الظلم 
. كانوا يتعاونون مع العدو ضد املسلمني فيعطون املربر هلذه املمارسات

وقد كان الفقهاء متفاوتني بني من يتصدى للدفاع عن أهل الذمة كما 
اعي وغريه، وبني من يصر على أنواع من التمييز فعل اإلمام األوز

 متأثراً بفهم خاص، جيد تربيره من خالل بعض النصوص واإلذالل
  .وبعض املمارسات

  تطور طبيعي لعقد الذمة نةاملواط - ب
استقرت فكرة املواطنة اليوم على أساس املساواة بني مجيع املواطنني 

لشخصية حملافظة على احلرية اأمام الدولة يف احلقوق والواجبات، مع ا
 هذا األساس هو نفسه الذي قامت عليه .يف نطاق العقيدة والعبادة

دولة اإلسالم األوىل يف املدينة املنورة، واستمر عليه املسلمون باإلمجال 
طوال عهودهم املختلفة وحتى ايار الدولة العثمانية، وان حدثت 

طلق املسلمون على هذه وأ. بعض املمارسات اخلاطئة بني وقت وآخر
.  عقد الذمة، ومسوا مواطنيهم من غري املسلمني بالذمينياسمالصيغة 

الفارق الوحيد بني املواطنة والذمة يتعلّق بتشريعات الدولة اليت حتدد 
احلقوق والواجبات ملواطنيها، فالدولة غري اإلسالمية تضع تشريعاا 

ة اإلسالمية تضع تشريعاا حسب رأي سلطتها التشريعية، بينما الدول
التفصيلية حسب رأي سلطتها التشريعية، ولكن حتت سقف األحكام 

  .الشرعية القطعية الثابتة بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة
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وحني خيتار شعب معني أن يلتزم باألحكام الشرعية اإلسالمية، فإنّ 
ملسلمني، بعض هذه األحكام قد يكون حمرماً أو مباحاً يف ديانة غري ا

 هذا الفرق جيعل املواطنة يف إن. وال جيوز إلزامهم مبا خيالف ديانتهم
ظلّ الدولة اإلسالمية أكثر مراعاة للحرية الدينية، وحنن نشاهد اليوم 
يف كثري من الدول العلمانية املعاصرة إجبار املسلمني على خمالفة 

حوال  ويف مسألة األكما حدث يف مسألة احلجاب(أحكامهم الشرعية 
، بينما مل نشهد يف ظل أي دولة إسالمية يف التاريخ إجبار )الشخصية

  .غري املسلمني على خمالفة أحكامهم الدينية
 عقد الذمة بأسسه الشرعية ال خيتلف عن عقد أنّلذلك فنحن نرى 

املواطنة جلهة املساواة بني املواطنني من حيث املبدأ، واحملافظة على 
 من  الشرعيةقد يظهر يف بعض األحكام التفصيليةاحلريات الدينية، وما 

  .عدم املساواة الظاهرة، مرده إىل مراعاة احلريات الدينية
أما اجلزية فهي حكم شرعي ملزم إذا كانت بعد قتال، وحنن نعتقد 

 جتاوزها ضمن أي اتفاق يضمن التزام غري املسلمني باإلمكانأنه 
لعدالة واملساواة بني اجلميع يف بأحكام األنظمة العامة، ويضمن حتقيق ا

، خاصة وأنّ االجتماعيموجبات الدفاع عن البالد وموجبات التكافل 
مجهور الفقهاء يفرقون بني اجلزية العنوية واجلزية الصلحية، ويعتقدون 

ن اجلزية ا إالّ ما يتفق عليه الطرفان، وأأنّ اجلزية الصلحية ال حتديد هل
ر، كما فعل عمر بن اخلطاب عندما ميكن استبداهلا بأي عنوان آخ

 كما أنه وقع .70استبدهلا مبضاعفة الزكاة حبق بين تغلب بناء لطلبهم
  .االستغناء عنها يف العصور األوىل مقابل اشتراك أهل الذمة يف القتال

  
                                                

  ).40 ص( واألموال أليب عبيد ،) 120ص ( واخلراج أليب يوسف ،) 9/216 (السنن الكربى للبيهقي 70-
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  : متوافقان عقد الذمة واملواطنة  امليثاق االسالمي يعترب-ج
 العاملي لعلماء الحتاد اادر عنصالامليثاق االسالمي ولقد أفرد 

  : حبثاً خاصاً عن أهل الذمة واملواطنة ننقله بنصه2007عام املسلمني 
إذا كان غري املسلمني يعيشون مع املسلمني يف دار اإلسالم، وهم (

عقد  ( من أهل البالد ومن أبناء الوطن، فإم يف حالة عهد دائم يسمى
ن واألمان، وإمنا مسوا كلمة معناها العهد والضما" الذمة"و) الذمة

أن : بذلك، ألن هلم عهد اهللا وعهد الرسول، وعهد مجاعة املسلمني
مطمئنني، يعيشوا يف محاية اإلسالم، ويف كنف اتمع اإلسالمي آمنني 

بينهم وبني أهل " عقد الذمة"فهم يف أمان املسلمني وضمام، بتاء على 
فيكتسبون بذلك حقوق هذه الذمة تعطيها الدولة لرعاياها، . اإلسالم

  .املواطنني ويلتزمون بواجبام
كما يعرب الفقهاء " أهل دار االسالم"فالذمي على هذا األساس من 

يف املصطلح الفقهي ) أهل الدار(يف املذاهب االسالمية املختلفة، وكلمة 
بل إن . يف املصطلح السياسي اليوم) املواطنة(ميكن التعبري عنها بكلمة 

  .الذي ابتكره املسلمون احلقيقة تطوير لعقد الذمة املواطنة هي يف
مل تعد مقبولة لدى أكثر الناس اليوم ) الذمة(وإذا كانت كلمة 

جلهالة معناها احلقيقي، واللتباسها ببعض املمارسات التارخيية اخلاطئة، 
حىت أصبح البعض يعترب أهلها مواطنني من الدرجة الثانية، فإننا ال نرى 

. بداهلا باملواطنة اليت تعارف عليها الناس يف هذا العصرمانعاً من است
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فاملسلمون هم أول من أعطى مجيع املقيمني يف دار اإلسالم حقوقهم، 
بل . على دينهم يف ذمتهم وضمامواعتربوا من يعيش معهم ممن ليس 

     .يف ذمة اهللا ورسوله
  

  :بني عقد الذمة واملواطنة
م عقد الذمة جيد أا تتطابق يف أكثرها إنّ من يدقّق يف تفاصيل أحكا

  .مع مبدأ املواطنة
.  فعقد الذمة عقد مؤيد يتوارثه األبناء بالوالدة دون حاجة إىل جتديد-

  .وهكذا املواطنة
 وال جيوز للمسلمني وال إلمامهم نقضه، بل هو عقد الزم يف حقّهم، -

جلنسية، وال بينما ميكن للذمي نقضه، وهكذا املواطنة تكسب صاحبها ا
بل جيوز لصاحبها أن يتخلى . جيوز نزع هذه اجلنسية من قبل الدولة

  .عنها إذا أراد
 وإذا نقض الرجل عقد الذمة، فإنّ النقض ال يسري على زوجته وأوالده -

 ومثل هذا )دار اإلسالم(وإن كانوا قاصرين بل هم يتمتعون جبنسية 
   .لذمة كاملواطنة اليوماألمر ال يوجد يف اي عقد آخر، وجيعل عقد ا

 وعقد الذمة ليس بالضرورة ناجتاً عن قتال، بل هو قد ينشأ عن جمرد -
اء، فإذا مدة سنة على األقل عند جهور الفقهلمني قامة يف بالد املساإل

أكثر من سنة، فإنه  أن يستمر يف اقامته – غري املسلم –أراد املستأمن 
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يصبح ذمياً، أو العودة إىل خيير بني اكتساب جنسية دار اإلسالم ف
وهذا يشبه اكتساب اجلنسية وحق املواطنة يف القوانني املعاصرة . بالده

  .عند اإلقامة يف البالد عدداً معيناً من السنوات
 وعقد الذمة يعقده نيابة عن املسلمني اإلمام أو نائبه، فهو كاجلنسية اليت -

  .متنحها الدولة
 ذمة املسلمني، أياً كان دينهم، بل حىت  وجيوز جلميع الناس الدخول يف-

لو كانوا على غري دين، طاملا أنّ هذا الذمي رضي بالعيش مع املسلمني 
هذا هو رأي األحناف وهو رواية عند . واخلضوع لقوانينهم العامة
وهو يشبه ما تفعله الدول اليوم من منح . املالكية ورواية عن أمحد

  . عن دينه ومعتقداتهاجلنسية ألي إنسان بغض النظر
 وحقوق أهل الذمة من حيث األساس كحقوق املواطنة، والقاعدة -

فهم يتمتعون بكامل ) هلم ما لنا، وعليهم ما علينا: (املعروفة عندنا
احلقوق يف عقيدم وعبادام، وأحواهلم الشخصية، ويستفيدون من 

 كفالة الدولة محاية الدولة ألمواهلم ودمائهم وأعراضهم، وهلم حقّهم يف
.  خيضعون للقوانني العامة، ولوالية القضاء العامةاأسوة باملسلمني، كم

حىت . ويتمتعون حبق اللجوء إىل القضاء حلمايتهم من كلّ أنواع الظلم
ولو كان املتهم هو اخلليفة نفسه، فحق الذمي مبقاضاته كحق أي فرد 

  .من املسلمني
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العصر تتفق يف عناصرها األساسية مع يف هذا ) املواطنة( إننا نرى أنّ -
وميكن أن تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية األخرى، ). عقد الذمة(

علماً أنّ كثرياً من الشروط اليت ذكرها الفقهاء، كانت تصرفات 
اقتضتها مصلحة املسلمني، ووافق عليها األئمة يف عصورهم، وليست 

 .71)بالضرورة أحكاماً ملزمة إىل يوم القيامة
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                

 )74 - 73 :ص( االحتاد العاملي لعلماء املسلمني -سالمي امليثاق اإل 71-
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أكدنا يف الفصل األول من هذا البحث مشروعية العيش املشترك، 
وعرضنا جمموعة من األدلّة الشرعية اليت تثبت ذلك، وبينا أنّ مفهوم الوالء 

ث األصل مع مشروعية العيش املشترك، مثّ والرباء ال يتعارض من حي
تناولنا األسس الشرعية اليت حتكم العيش املشترك وهي االعتراف باآلخر، 

 وشرحنا يف الفصل الثاين معىن املواطنة واألخالق، والعدالة، والتعاون
وتطورها التارخيي، وقارنا بينها وبني عقد الذمة يف األحكام الشرعية ويف 

  .التاريخ االسالمي
  : فنقولللحديث عن مواطنة املسلم يف أوروبةوننتقل اآلن 

ومعىن . إنّ العيش املشترك بني الناس ال يكون إالّ يف نطاق دولة معينة
 حياة مشتركة مع جمموعة واأن يعيشب جمموعة من الناس رضواذلك أنّ 
تلف عنها ديناً أو عرقاً أو فكراً، وأن خيضعوا مجيعاً لسلطة أخرى خت
فالعيش املشترك يف .  تدير أمورهم وتنظّم عالقام وحتدد سياسامواحدة،

النتيجة يعين انتماء لدولة معينة ووالء هلا، فهل يستطيع املسلم أن ينتمي إىل 
ن يعطي والءه هلا؟ وإذا كان هذا األمر جائزاً، فهل أدولة غري إسالمية، و

يعطيها والءه؟ وما هناك شروط تتعلّق ذه الدولة اليت جيوز للمسلم أن 
  :هي واجباته الشرعية األخرى؟ لإلجابة على هذه التساؤالت نقول

  انتماء املسلم لدولة غري إسالمية -أ
نعم يستطيع املسلم أن ينتمي إىل دولة غري إسالمية وأن يعطي والءه 

ألصحابه املسلمني  ثبت ذلك بالسنة عندما مسح رسول اهللا . هلا
ملشركني وحتت سلطتهم، وكانت سلطة القبيلة بالبقاء مع أقوامهم ا

أصحابه باهلجرة إىل  كما أمر رسول اهللا . تشبه سلطة الدولة اليوم
 احلبشة ألنّ فيها
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أنه مسح للمسلم باإلقامة ، وهذا معناه »ملكاً ال يظلم عنده أحد«
وقد ورد يف كتب . حتت سلطة غري إسالمية إذا كانت ال تظلمه

د النجاشي وقعت يف احلبشة، وأنّ املسلمني التاريخ أنّ ثورة ض
املهاجرين عنده قرروا أن يقاتلوا معه ضد الثوار، لكنه مل يوافق على 

 طاملا أنه ، جواز إعطاء الوالء لسلطة غري إسالميةيعينذلك، وهذا 
 مليء التاريخ اإلسالمي أنّكما . مناصرة هلا يف حدود احلق املشروع

باملاليني من املسلمني الذين ظلموا يف بالدهم غري اإلسالمية ومل 
بعضها مل يدخل حتى اآلن، وبعضها دخل يف اإلسالم، ا منها، يهاجرو

.  يعيشون أقليات حتت سلطان غريهم اليوم ثلث املسلمنيوال يزال
يؤيد ذلك أيضاً أنّ اإلنسان إذا دخل يف اإلسالم ال يؤمر باهلجرة من 

ه، إذ اتفق مجهور الفقهاء على عدم وجوب اهلجرة عليه، وأنها بالد
  .تبقى على أصل اإلباحة، وقد تصبح واجبة أو حمرمة حبسب الظروف

  شروط االنتماء لدولة غري إسالمية -ب
إنّ الشروط املطلوب توافرها يف الدولة حتى جيوز للمسلم أن 

  :يعطيها والءه، هي
 قول رسول اهللا دليل ذلك، لمسلمأن ال تكون الدولة ظاملة ل -1

  هلم باهلجرة إليها اإلذنملهاجرة احلبشة يف تربير سبب 
، وقول اهللا »ملكاً ال يظلم عنده أحد« فيها نّاواإلقامة فيها، 

 ﴿: تعاىل             ﴾ )النحل ،
 يف بلده، وإنه إذا مل مما يعين مشروعية اهلجرة ملن يظلم )41

  . يظلم جاز له البقاء
املسلم إذا فنت عن دينه يف بلده  ألن ، أن ال تفتنه يف دينه-2

﴿:  اهلجرة من هذا البلد، قال تعاىلشرعت له     
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         ﴾ )110، النحل( فبني 

أنّ الفتنة يف الدين تبيح اهلجرة من الوطن، ومعىن ذلك أنه إذا 
  .مل يفنت يف دينه جاز له البقاء يف وطنه

  جبات املسلم يف دولة غري إسالمية وا-ج
 يف بلد غري إسالمي، ال بات الشرعية على املسلم اذا كانإنّ الواج

فتنه عن دينه، أن يعيش مع سائر الناس باألخالق يظلمه وال ي
 فيما هو مباح أو واجب أو ،اإلسالمية، وأن حيرص على التعاون معهم

مندوب، وأن يكون عادالً معهم حتى على نفسه، وأنّ يكون ملتزماً 
 مبا ال يتعارض مع حريته الدينية وواجباته ،بالواجبات اليت تفرض عليه

 أو بالدولة اليت ، يغدر باتمع الذي يعيش فيهوأن ال. الشرعية األخرى
  . ألنّ الغدر ال جيوز يف مجيع احلاالت،ينتمي إليها

  جبات الوطنية مع األحكام الشرعية تعارض الوا-د
 املسلم الدينية مع واجباته جتاه الدولة اليت التزاماتإذا تعارضت 

، فإذا عجز عن ينتمي إليها، فعليه أنّ حياول التوفيق بينهما ما استطاع
جيدر به إذا  ذلك فال بد أن خيتار بينهما الواجب األهم، وعند ذلك

 الديين أن يعلن ذلك، وأن يتحمل نتيجته، وأن يقبل التزامهاختار 
العقوبة القانونية اليت قد تفرض عليه، وأن يعلن بوضوح سبب هذا 

  . ةاالختيار، وهو أن الواجب القانوين يتعارض مع قناعاته الديني
 الوطنية، فقد يكون آمثاً عند اهللا، وقد بالتزاماتهأما إذا اختار القيام 

  .يعترب مضطراً أو مكرهاً فتناله املغفرة إن شاء اهللا
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ن التعارض بني الواجبات الوطنية واألحكام الشرعية احتمال إ
مرجح، لكنه ال ينقض مشروعية كون املسلم مواطناً يف دولة غري 

 . عليه اللجوء اىل فقه املوازنات ليختار بني الواجبنيمية، بل يفرضاسال
التعارض ميكن أن حيصل بني الواجبات الشرعية نفسها،كما لو حصل و

بني الواجبات املطلوبة ملصلحة العائلة، والواجبات املطلوبة ملصلحة 
  .األمة، وغري ذلك كثري

  يف أوروبةاملسلم واجبات املواطن  -ـه
ناً يف دولة أوروبية، فهو يتعرض للكثري من عندما يكون املسلم مواط

التساؤالت، ابتداء من مشروعية هذه املواطنة، إىل مدى االلتزام 
لقد أكدنا فيما سبق مشروعية كون املسلم مواطناً . حبقوقها وواجباا

يف أوروبة، وذلك ألنّ مجيع الدول األوروبية ملتزمة مبيثاق األمم 
ان، فال يتعرض املسلم فيها من حيث املتحدة وإعالنات حقوق اإلنس

األصل إىل الظلم أو إىل الفتنة عن دينه، وإن حلقت به بعض 
املضايقات، وذكرنا أنّ اهلجرة من األوطان اليوم ليست واجباً، وقد ال 

ونريد اآلن أن نتحدث عن .تكون مستحبة، وأكثر ما فيها أا جائزة
  .ة يف أوروبةمدى التزام املسلم حبقوق وواجبات املواطن

  :يةدينالواجبات ال -1
حتدث عن الواجبات الشرعية الكثرية اليت يشترك فيها مجيع ألن 

أحكام احلالل واحلرام يف من القيام بالعبادات اىل التزام املسلمني 
 الواجبات املطلوبة من أهممجيع شؤون احلياة لكنين أحتدث عن 

  :فأقول وروبياًأاملسلم باعتباره مواطناً 
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جتاه اآلخرين خاصة يف بالد غري املسلم على   األوللواجبا -
، وهو فرض كفاية كما يقول )الدعوة إىل اهللا(إسالمية هو 

﴿: مجهور العلماء لقوله تعاىل            
       ﴾ )إنّ الدعوة إىل اهللا تعاىل، يف ) 125، النحل

د غري إسالمية حتتاج إىل وجود قوانني حتمي حرية الدعاة، بال
ومتنع عنهم األضرار، وحتتاج إىل أن يكون املسلمون قوة مؤثرة 

 . يف اتمع تدافع عن الدعاة وحتميهم
 من واجبات املسلم جتاه اآلخرين يف اتمعات الواجب الثاين - 

يف كلّ  هو حماربة الفساد والسعي لإلصالح ،غري اإلسالمية
 ﴿: ميدان ممكن، ولذلك كان من دعوة نيب اهللا شعيب لقومه

            ﴾ )وكان )85، األعراف ،
 ﴿: أمر اهللا للمسلمني أيضاً          

  ﴾ )56، األعراف.(  
د ال يكون حقيقياً وشامالً حنن نؤمن أنّ اإلصالح وحماربة الفسا

  منكنماملولكن هذا ال مينع من حماربة . إالّ يف ظلّ اإلسالم وشريعته
أنواع الفساد، وحتقيق بعض جوانب اإلصالح يف اتمعات الغربية 

إنه بإمكان املسلمني أن يتعاونوا مع مواطنيهم . ولو مل تكن مسلمة
فيها، انطالقاً من رصيد غري املسلمني يف ااالت اليت يشاركوم 

الفطرة اإلنسانية الذي ال يزال موجوداً، أو انطالقاً من تأثري 
إنّ حتقيق اإلصالح . الرساالت السماوية السابقة على كثري من الناس

وحماربة الفساد يف بعض اجلوانب خيدم اتمع كلّه، وخيدم على 
 إذا كان  إالّ أيضاًومثل هذا األمر ال يتحقق. األخص املسلمني

  .للمسلمني مشاركة سياسية مؤثّرة
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 من واجبات املسلم يف تلك اتمعات، احملافظة الواجب الثالث - 
على شخصيته اإلسالمية من الذوبان، وهو ال يستطيع ذلك مهما 
حاول على الصعيد الفردي، إمنا يستطيع املسلمون أن حيافظوا 

 متماسكة على شخصيتهم اجلماعية، إذا شكلوا جمموعة قوية
تطالب حبقوقها اخلاصة، وتشارك مع سائر املواطنني يف املطالبة 

 ال تكونوا(هللا عليه وسلم يقول رسول اهللا صلى ا. باحلقوق العامة
ظلموا ظلمنا، ولكن ، وان ناإمعه تقولون إن أحسن الناس أحس

نوا أنفسكم أن أحسن الناس أن حتسنوا، وان أساؤوا فال وط
  .72)تظلموا

  :يةلقانوناالواجبات والواجبات الدينية رض بني التعا -2
فقد التزم  إنّ املسلم عندما رضي بالعيش يف وطنه األورويب،

بواجبات املواطنة، وباملشاركة يف احلياة العملية، والتعامل مع الناس 
وفقاً للقوانني النافذة، واخلضوع لكل اإلجراءات اليت تتخذها السلطات 

، لكن املسلم ا بدون أي اشكال يلتزم باتجأكثر هذه الوا. احلاكمة
  ماذا يفعل إذا كان الواجب املطلوب منه قانوناً حمرم عليه شرعاً؟

إنّ هذا اإلشكال احلقيقي ليس حمصوراً باملسلم املقيم يف بلد غري 
إسالمي، بل هو موجود أيضاً بالنسبة للمسلم املنتمي إىل بلد إسالمي، 

إلسالمية ال تلتزم بتطبيق األحكام الشرعية، فاملعروف أنّ أكثر البالد ا
. وإن بنسب متفاوتة، وبعضها ال يقلّ عن البالد غري اإلسالمية يف ذلك

فمسألة حجاب املرأة املسلمة ممنوع يف بعض البالد اإلسالمية، كما هو 
املسلم يف ، والزواج املدين مفروض على ممنوع يف بعض البالد العلمانية

. ية كما هو مفروض عليه يف بعض بالدنا االسالميةبعض البالد األوروب
                                                

 هذا حديث حسن غريب: اخرجه الترمذي يف باب الرب، وقال 72-



70 

واملسلم يف احلالتني مطالب بالتوفيق ما أمكن، فإن قدر على التخلّص 
من الواجب القانوين بأسلوب قانوين فهو خري، وإن مل يستطع ذلك 

 ﴿فقد يأخذ حكم الضرورة ويكون معذوراً ألنه       
  ﴾ )ل )286، قرةالبوقد يتصدى ملخالفة القانون ويتحم ،

  .مسؤولية ذلك إن كان قادراً عليه
إنّ هذه احلالة االستثنائية ال يصح أن ترجع على أصل املوضوع 

فاملسلم يعيش يف أي بلد حيفظ له حقوقه األساسية وحريته . بالنقض
ه يف الدينية، وهو بعد ذلك يلتزم بواجباته كمواطن، كما يطالب حبقوق

 بعض الواجبات املطلوبة منه خمالفوكون . حدود األحكام الشرعية
للشرع ال يكفي لرفض املواطنة واهلجرة من البالد، طاملا أنّ احلقوق 

يقول العز بن عبد . اليت يتمتع ا أهم من التقصري يف هذه الواجبات
وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة، حصلنا املصلحة «: السالم
وإن استوت املصاحل واملفاسد فقد يتخير . التزام املفسدةمع 

  .73»بينهما
إنّ املسلم عنصر إجيايب يف جمتمعه، يسعى إىل خريه، وحيرص على 
إصالح كلّ فاسد، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويدعو إىل اهللا، 
ويشارك يف كلّ عمل مباح، ويتحاور مع اآلخرين يف كلّ قضية 

 معهم يف كلّ ما يرضي اهللا، وميتنع عن مشاركتهم يف خالفية، ويتعاون
كلّ معصية، ويشارك الناس يف حيام االجتماعية والسياسية، دف 
إصالح اتمع الذي يعيش فيه، وإشاعة أجواء التسامح واحلوار 
والتفاعل، وتغليب القيم اإلنسانية على املادية احليوانية، وإقرار العدالة 

 كلّ ااالت يعمل بقدر استطاعته ويهتدي حبديث بني الناس، وهو يف
                                                

 .ة الريان، بريوتللعز بن عبد السالم، مؤسس) 1/74(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  73-
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استهموا سفينة، فأصاب بعضهم «:  عن القوم الذينرسول اهللا 
أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء 

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً، ومل نؤذ من : مروا على من فوقهم، فقالوا
أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيديهم فإن تركوهم وما . فوقنا

إا صورة رائعة تعبر عن وحدة اتمع جبميع . 74»جنوا وجنوا مجيعاً
أبنائه، وحتمية تعاوم لدرء اخلطر والضرر عن اجلميع، ولتحقيق 

  .املصلحة للجميع
  واجب اخلدمة العسكرية -3

كام الشرعية من أهم حاالت التناقض بني الواجبات القانونية واألح
املواطن األورويب املسلم ملتزم بالقوانني قانون اخلدمة العسكرية، ف

األوروبية بشكل عام، وأهم واجباته فيها اخلدمة العسكرية، وهو يف 
نفس الوقت يلتزم كإنسان مسلم باألحكام الشرعية طاعة هللا ولرسوله 

.  
 ا إذا كان فما هي األحكام الشرعية اليت جيب على املسلم االلتزام

  جندياً يف جيش أورويب؟
األصل أن يكون جندياً يف جيش غري  هل جيوز للمسلم من حيث -

إنّ هذا األمر متعلّق بكونه مواطناً يف بلد غري : إسالمي؟ واجلواب
 هذه املواطنة كما شرحنا سابقاً، تكون  لهفإذا أُبيحت. إسالمي

لماء املعاصرين على التزاماا مباحة بالتبعية، وقد توافق أكثر الع
وبالتايل . »أن يكون املسلم مواطناً يف بلد غري إسالمي«جواز 

  .أصبح وجوده يف جيش ذلك البلد نتيجة طبيعية
                                                

 . باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه،كتاب الشركة ،البخاريأخرجه  74-
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وحني يكون املواطن املسلم جندياً يف جيش أورويب، فعليه أن يعلم  -
أنّ القتال مع جيشه الوطين، حني يكون مدافعاً عن أرضه وحقوقه، 

م به حبكم عهد املواطنة، وهو أيضاً جائز شرعاً، واجب وطين يلتز
ألنّ املسلم يدافع عن احلق وينافح عن املظلوم، ولو كان من غري 
دينه أو جنسه، ومن باب أوىل أن يدافع عن حقوق وطنه الذي 

 ويف سرية رسول اهللا . يعيش فيه، ومواطنيه الذين يعيش معهم
  .ة أوضح دليل على ذلكيف مكّة، ويف سريته مع اليهود يف املدين

أما إذا خرج اجليش عن نطاق الدفاع عن الوطن وحقوق أهله،  -
فإنّ املسلم ال . إىل نطاق االعتداء على أوطان اآلخرين وحقوقهم

وهذا يشمل ما لو كان . جيوز له أن يشارك يف هذا االعتداء
 ﴿: قال تعاىل. املعتدى عليه مسلماً أو غري مسلم     

      ﴾ )إنّ ، لذلك فإننا نقول )190، البقرة
أورويب ال جيوز له أن يشارك يف العدوان ولو املسلم يف أي جيش 

 ،وإذا هاجم اجليش األورويب الصني أو اليابان. على غري املسلمني
فإنّ واجب اجلندي املسلم يف هذا اجليش أن ال يشارك يف هذا 

فالقضية ليست دينية باملعىن الطائفي، إنما هي قضية أنّ . نالعدوا
اجلندي املسلم يقاتل دفاعاً عن احلقوق، وال يعتدي على أي إنسان 

  .مهما كان دينه
تأكّد عدم جواز مشاركة املسلم مع جيشه الوطين يف احلروب وي -

العدوانية يف حالة ما إذا كان اعتداء هذا اجليش على بلد مسلم، 
وردت كثري من النصوص الصرحية اليت يرجتف هلا قلب املسلم فقد 
 قيل ،إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فكالمها من أهل النار«: مثل
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ومن . 75»فهذا القاتل فما بال املقتول قال إنه أراد قتل صاحبه
وبالتايل . الواضح أنّ هذا التهديد يشمل املسلم يف مجيع أحواله

 الوطين هجيش اجلندي املسلم حتت لواء  قتالإنّ: نقول بكلّ وضوح
قد يكون . ضد إخوانه املسلمني وهم معتدى عليهم، ال جيوز شرعاً

. من الصعب على اجلندي املسلم االلتزام ذا الواجب الشرعي
لكن من الضروري أن يكون واضحاً عنده، وأن جيري توضيحه 

 من واملعروف يف كثري. أمام اتمعات واحلكومات األوروبية
القوانني األوروبية والغربية أنّ اجلندي يعفى من القتال إذا شعر 

 النتيجة، يإذا كانت هذه ه. حبرج ديين، أو انه يضطر لالستقالة
جيب على اجلندي املسلم أن يستقيل، وال جيوز له : فإني أقول

املشاركة يف قتال ظامل ضد إخوانه املسلمني يف أي مكان، أو ضد 
  .أي شعب آخر

وليس معىن . والء املسلم لدينه والتزامه بأحكام شريعته هو األساس -
ذلك أنّ والءه لوطنه يف الدرجة الثانية، بل هو جزء من والئه 

لكن ليس معىن الوالء للوطن مواالة احلكومة يف كلّ ما . لدينه
تفعل، وإالّ امت املعارضة السياسية بعدم الوالء للوطن، وهذا 

من . ية السياسية، ومع مبادئ الدميقراطية نفسهايتناىف مع التعدد
أجل ذلك يسمح أحياناً للجندي إذا استشعر احلرج من القتال أن 

  .ال يقاتل، وال يعترب هذا جترحياً لوالئه الوطين
 ال يبيح له تنفيذ أمر احلاكم ،إنّ والء املسلم لوطنه اإلسالمي نفسه-

ال طاعة يف معصية «نه إذا كان معصية، بل يوجب عليه خمالفته أل

                                                
 . باب إذا التقى املسلمان بسيفيهما،كتاب الفنت ، البخاريأخرجه 75-



74 

، وعندما تقع من املسلم مثل هذه املخالفة ال تقدح يف 76»اهللا
  .والئه لوطنه اإلسالمي

إنّ اإلسالم يسعى إىل سيادة القيم األخالقية واإلنسانية اليت 
﴿شرعها اهللا يف مجيع اتمعات                

                      ﴾ 
، وجيعل كلّ مسلم حارساً هلذه القيم سواء كان )161، األنعام(

يعيش يف جمتمع إسالمي أو يف جمتمع آخر، ويفرض عليه أن خيالف 
  . حني يتجاوز هذه القيم- ولو كان مسلماً -احلاكم 

   :سلم يف أوروبة املواطن املحقوق – و
لقد تطورت اتمعات اإلنسانية يف القرنني املاضيني تطوراً كبرياً يف 
جمال تكريس حقوق اإلنسان، وتسابقت أكثر دول العامل على ذكر 

وترتب على ذلك أن .  وكيفية احملافظة عليها يف دساتريها،هذه احلقوق
 . و الزائرأصبحت هذه احلقوق مكرسة للمواطن، فضالً عن املقيم أ
هذا مكسب . إنّ املسلم يف أوروبة يتمتع اليوم جبميع حقوق املواطن

كبري، ألنّ هذه احلقوق إمجاالً حتفظ له حريته الدينية، فال يفنت عن 
دينه، كما حتفظ له حق ممارسة شعائره الدينية، وحق الدعوة إىل 

اعده يف أفكاره ومعتقداته، وحق إقامة التنظيمات واملؤسسات اليت تس
  .دعوته، كلّ ذلك يف نطاق القوانني اليت ترعى هذه احلقوق

من الطبيعي أنه ال توجد مشكلة بالنسبة للمسلم يف االلتزام بالنظرة 
الشرعية للحقوق اليت يتمتع ا كمواطن يف بلد غري إسالمي، ألنه 
 يستطيع التنازل عن أي حق إذا كان حمرماً يف نظر اإلسالم، وال يرتب

                                                
  . باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية،كتاب اإلمارة ، مسلمأخرجه 76-



75 

عليه هذا التنازل أي مسؤولية قانونية، لكن املسلمني مجيعاً يستفيدون 
من مجيع احلقوق اليت جتلب هلم مصاحل شخصية، وال جيادل يف ذلك 

  .أحد
ىل ائدا ترجع ا، وفأما عندما يصل األمر إىل املشاركة السياسية

فإنّ اخلالف يشتد، املسلمني كمجموعة أكثر مما ترجع اليهم كأفراد، 
اً ويطالب الكثريون باالمتناع عن هذه املشاركة، ويطرح هؤالء حجج

صر احلديث حول حقوق املواطن املسلم كثرية لتأييد رأيهم، لذلك سأق
  :يف أوروبة حبق املشاركة السياسية فأقول

 حق املشاركة السياسية -1
إنّ فكرة االمتناع عن املشاركة السياسية انتقلت إىل مسلمي أوروبا 

الد العربية واإلسالمية، بسبب انتقال كثري من اإلسالميني إىل من الب
بالد الغرب هرباً من االضطهاد واإليذاء، فنقلوا معهم هذه الفكرة، بل 
ظن بعض دعاا أنّ حترمي املشاركة السياسية يف بالد الغرب أوىل منه 

ندها انطالقاً من أنّ جمتمعاتنا اإلسالمية يبقى عوذلك يف بالد املسلمني، 
قدر من الوالء لإلسالم مهما احنرفت، بينما اتمعات الغربية ليس هلا 
أي نصيب من اإلسالم، فهي جمتمعات جاهلية بشكل كامل، وهذا 
يوجب مقاطعتها واعتزاهلا إىل أن تدخل يف اإلسالم، فضالً عن أن 
املشاركة السياسية تعين الرضى بقوانينهم، وهذا غري جائز، أو تؤدي 

لتوافق معهم على حلول ترقيعية، وهذا غري جائز أيضاً، ألنه إىل ا
وحنن نناقش هذه املسألة . يتضمن التنازل عن بعض األحكام اإلسالمية

  :يف فقرتني
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  : األدلةّ الشرعية على مشروعية املشاركة السياسية-2
إنّ مشاركة املسلمني يف احلياة السياسية يف اتمعات الغربية، مبا يف 

اركتهم مع األحزاب القائمة، أو تشكيلهم ألحزاب جديدة، ذلك مش
ومشاركتهم يف االنتخابات الشعبية على مجيع املستويات، البلدية 

 كما هي  يف رأينا واجب شرعيوالنيابية والرئاسية، إنّ هذه املشاركة
واجب وطين، فهي واجب شرعي، لتمكني املسلم من الدعوة إىل اهللا 

ي عن املنكر، وحلماية املكتسبات اإلسالمية إن واألمر باملعروف والنه
 ودرء ما ميكن من املفاسد، ،وجدت، ولتحقيق ما ميكن من املصاحل

، والختيار األفضل التمثيليةلس ااوالختيار األصلح لتمثيل الناس يف 
أو األقلّ سوء يف ممارسة احلكم، باعتباره باباً خلدمة الناس وحتقيق 

ات ومجع املال احلرام بيالً للسرقات واالحتكارالعدالة بينهم، وليس س
ما ال يتم الواجب إالّ «:  والقاعدة الشرعية املعروفة أنّ.وظلم الناس

 78»الضرر األشد يزال بالضرر األخف«: ، وأن77ّ»به فهو واجب
 79»وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل«وأن 
  .80»مفاسد أو جتلب مصاحلإما تدرأ : والشريعة كلها مصاحل«

وحرص الشريعة على حتقيق ذلك ال يتوقّف على وجود احلكم 
لو استوىل الكفار على إقليم «: يقول العز بن عبد السالم. اإلسالمي

عظيم، فولوا القضاء ملن يقوم مبصاحل املسلمني العامة، فالذي يظهر إنفاذ 
لشاملة، إذ يبعد عن ذلك كلّه، جلباً للمصاحل العامة، ودفعاً للمفاسد ا

رمحة الشرع ورعايته ملصاحل عباده، تعطيل املصاحل العامة، وحتمل املفاسد 
                                                

 .97، األشباه والنظائر للسيوطي 91األشباه والنظائر البن جنيم  77-
 . السابقاملرجع 78-
 .2/6املوافقات للشاطيب  79-
 .1/11 قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم 80-
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، ويقترب »الشاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها ملن هو أهل هلا
احلكام إذا تفاوتوا يف الفسوق «: من اإلشارة إىل واقعنا املعاصر فيقول

لو قدمنا غريه لفات من املصاحل «: ا ويعلل ذلك بأن»قدمنا أقلّهم فسوقاً
ما ليس لنا عنه مندوحة، وال جيوز تفويت مصاحل اإلسالم إالّ عند تعذّر 

، ويصل أخرياً »)فاتقوا اهللا ما استطعتم: (وقد قال اهللا تعاىل.. القيام ا
القتال مع اإلمام الفاسق إلقامة واليته وإدامة تصرفه، إذا «: إىل إجازة

. 81» إمام آخر أكثر منه فسوقاً وإضراراً باملسلمنيام قيكان ذلك ملنع
وهذا يدلّ على إجيابية املسلم يف املشاركة السياسية حتت أي ظرف من 

فكيف لو كانت . الظروف، وبأقصى درجات املشاركة وهي القتال
  املشاركة حمصورة بالعمل السياسي ال أكثر؟

  : مناقشة االعتراضات على املشاركة السياسية-3
نّ املشاركة السياسية تعين الرضا بقوانينهم إ: عتراض األولاال

األول هي : ، فقوانينهم بالنسبة إلينا قسمانوهذا غري صحيح
القوانني اليت ال تتعارض مع أحكامنا الشرعية، وهذه ال حرج علينا 

. والثاين هي القوانني اليت تعارض أحكامنا الشرعية. إن رضينا ا
ا، وجيب أن نسعى إىل تغيريها وهذه ال جيوز أن نرضى 

. باألساليب القانونية، وهو حق مكفول للمواطنني يف البالد الغربية
، سواء كنا مشاركني مواطننيعلماً أننا خنضع هلا مرغمني باعتبارنا 

  .سياسياً أو غري مشاركني
لوالء امفهوم تتناقض مع نّ املشاركة السياسية إ :االعتراض الثاين

 فالرباءة من عقائدهم ال عالقة هلا غري صحيح وأيضاً، وهذا والرباء
بالعمل السياسي وال بالقوانني، وهم أصالً يفصلون بني الدين 

                                                
 .1/66 املرجع السابق 81-
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وإذا وصل املسلم عن طريق املشاركة . والدولة كما هو معروف
السياسية إىل جملس النواب، وقام هذا الس بإصدار قانون غري 

 هذا القانون، وحياول شرعي، فإنه يكفي املسلم أن يعترض على
إقناع النواب اآلخرين بعدم إصداره، فإن فشل فقد أدى الواجب، 

 يفلح يف تغيريه، وهو ذا أفضل من  ملوأنكر املنكر بلسانه ولو
القاعدين عن املشاركة السياسية الذين يكتفون بإنكار املنكر يف 

حىت . قلوم، وهي الدرجة الثالثة يف إنكار املنكر كما هو معلوم
لو أصبح املسلم وزيراً، وراح يطبق القوانني غري اإلسالمية، فهذا 
جزء من مهماته األخرى، فإذا كانت نيته من وراء الوزارة رفع 
الظلم عن الناس، وإشاعة احلق والعدل بينهم، مبقدار ما يستطيع، 

وإذا كان املتويل للسلطان «: فعمله جائز كما يقول ابن تيمية
روعه كاإلمارة والوالية والقضاء وحنو ذلك، إذا العام أو بعض ف

كان ال ميكنه أداء واجباته وترك حمرماته، ولكن يتعمد من ذلك 
، »ما ال يفعله غريه قصداً وقدرة، جازت له الوالية ورمبا وجبت

ولو كانت الوالية غري واجبة، وهي مشتملة على «: ويقول أيضاً
ها شخص، قَصده بذلك ظلم، ومن توالها أقام الظلم، حىت توال

ختفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك 
حسناً مع هذه النية، وكان فعله ملا يفعله من السيئة، بنية دفع ما 

 .82ً»هو أشد منها جيدا
ن املسلم يسعى لتطبيق أحكام الشريعة، وليس إ: االعتراض الثالث

، وهذا غري صحيح شرائع وقوانني جاهليةللمشاركة يف تطبيق 
العمل لتطبيق األحكام الشرعية بشكل كامل هو اهلدف  أيضاً فإن

                                                
 .فصل تعارض احلسنات والسيئات. الفتاوى البن تيمية 82-
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املبدئي لكل مسلم يف األرض، وهو اهلدف السياسي للمسلمني يف 
لكن حصر العمل السياسي ذا اهلدف غري . بالد إسالمية

إذ العمل السياسي هو رعاية شؤون اجلماعة اإلسالمية يف . صحيح
قد يكون تطبيق األحكام الشرعية قائماً، . انأي ظرف ويف أي مك

فالعمل السياسي يتوجه إىل حسن تطبيقها، وإىل حتقيق العدل بني 
وقد يكون املسلمون أقلية، فال .  وغري ذلك،الناس استناداً إليها

ميكنهم أن جيعلوا هدفهم السياسي إقامة حكم إسالمي، بل اهلدف 
ية هلم للدعوة إىل اهللا، السياسي املمكن عند ذلك هو إتاحة احلر

وإذا كان األمر الطبيعي . وقد يكون هلم معه أهداف أخرى
للعاملني لإلسالم يف امليدان السياسي يف بالد املسلمني أن يكون 
هدفهم بعد ايار اخلالفة اإلسالمية، العودة إىل تطبيق األحكام 
الشرعية، أو استكمال تطبيقها، فليس بالضرورة أن يكون هذا هو 

وقد كان اهلدف . اهلدف السياسي للمسلمني يف كلّ بقاع األرض
 مراراً يف مكّة املكرمة هو السياسي الذي أعلنه رسول اهللا 

  .الدعوة إىل اهللا
هم  اآلخرين تنفعإنّ املشاركة السياسية مع: االعتراض الرابع

املشاركة السياسية وحدهم، وتضرنا، وهذا غري صحيح أيضاً فإن 
  جائزة شرعاً إالتكونال   ومع غري املسلمني،نحرفنيمع مسلمني م

واملقصود بالنفع هنا أن حتقق مصلحة مشروعة، . حني تكون نافعة
 وليست املنفعة حمصورة حبالة تطبيق ،أو تدرأ ضرراً أو مفسدة

 هدف املشاركة بالنسبة ان: ومع ذلك فنحن نقول. كاملةالشريعة 
ن األحكام الشرعية اليت للمسلم جيب أن يكون حتقيق ما ميكن م

﴿: يتوافق عليها مع اآلخرين، واهللا تعاىل يقول      
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  ﴾ )وإذا كان املسلم ال يستطيع تطبيق ) 16، التغابن
 ﴿: األحكام الشرعية كاملة فهو معذور ألنه       

 ﴾ )ه غري)286، البقرةمعذور إذا مل يلتزم مبا ، ولكن 
وحديث السفينة الذي ذكرناه سابقاً دليل على مشروعة . يستطيع
وحلف الفضول الذي ذكرته مجيع . واملشاركة مع اآلخرين التعاون

لقد «: كتب السرية والتاريخ دليل آخر، وفيه يقول رسول اهللا 
شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفاً ما أحب أنّ يل به محر 

وكالمها دليل قاطع . 83»النعم، ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت
 من - مسلمني وغري مسلمني-على جواز املشاركة مع مجيع الناس

 .أجل حتقيق املصاحل املشروعة وإشاعة مكارم األخالق
إنّ املشاركة السياسية تتم حتت سقف : اخلامساالعتراض 

 االسالم، وهذا العلمانية، وليس للمسلم أن يشارك اال حتت سقف
إنّ الدول الغربية اختارت إقامة أنظمتها غري صحيح أيضاً، ف

السياسية وفق املبادئ الدميقراطية والعلمانية، وكان هذا االختيار 
. بعد جتارب مريرة من استبداد امللوك واألباطرة ورجال الدين

واملسلمون الذين يقيمون يف تلك البالد اليوم، يتمتعون حبريام 
نية وحبقوق اإلنسان واملواطن بناًء على هذه املبادئ، وخيضعون الدي

                                                
يمة، وذكره ابن  رواه البيهقي يف السنن الكربى عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف يف كتاب قسم الفيء والغن83- 

 باسم 3/121ورواه أمحد يف املسند . إسناده صحيح: نقالً عن احلميدي وقال) 2/315(كثري يف البداية 
 ،56ص ) السرية النبوية(حلف املطيبني، وصحح إسناده أمحد شاكر، وأورده الدكتور علي الصاليب 

 وذكر تصحيح اهليثمي له 59وية ص  بريوت نقالً عن إبراهيم العلي يف صحيح السرية النب،مؤسسة الريان
كما ورد ذكر حلف املطيبني وحلف الفضول يف مجيع . يف امع، وتصحيح الساعايت له يف الفتح الرباين

كتب السرية النبوية والتاريخ، وذكر البيهقي يف السنن الكربى أنّ املقصود حلف الفضول، ألنّ حلف 
 وآله وسلّم، ولعلّ حلف الفضول جدد ما ورد يف حلف املطيبني مل يدركه رسول اهللا صلى اهللا عليه

 .املطيبني
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ملا ينشأ عنها من مفاسد واحنرافات، وهم رضوا العيش يف هذه 
البالد، وبالتايل فهم خيضعون جلميع القوانني املنبثقة من هذه املبادئ 

 .سواء كانت موافقة ألحكامنا الشرعية أو خمالفة هلا
املشاركة السياسية حتت سقف هذه من هذه القوانني حقّهم يف 

 رفض هذه املشاركة خيرجهم من هذا السقف إىل كانفلو . املبادئ
سقف اإلسالم لكان مفهوماً، لكن الرفض مع البقاء مواطنني أو 

 بالعيش يف جمتمع غري  واقعياًمقيمني، معناه أنّ املسلم يرضى
، وال يف إسالمي وخيضع له، وال يفكّر يف املطالبة مبصاحله وحقوقه

مصاحل الناس اآلخرين، وال يهتم بإزالة املنكرات حىت فيما يستطيع 
ويشاركه غريه فيه، وهو أمر غري معقول وغري مشروع، وغري قائم 
أصالً، ألنّ مجيع املسلمني يطالبون حبقوقهم الشخصية كأفراد يف 
ظلّ هذه األنظمة، فكيف مينعون وباسم اإلسالم من املطالبة 

اعة وكمسلمني؟ وكيف مينعون باسم اإلسالم من حبقوقهم كجم
 ﴿: املطالبة مبا ميكن من اإلصالح، واهللا تعاىل يقول   

     ﴾ )وكيف يؤمرون باسم )88، هود ،
اإلسالم بالسكوت على الفساد أو االكتفاء بإنكاره باللسان وعدم 

  ﴿ :السعي لتغيريه    ﴾ )205، البقرة.(  
 إنّ املشاركة السياسية تتم يف ظل الدميقراطية :السادساالعتراض 

إنّ وهي نظام كافر، فهي غري جائزة، وهذا غري صحيح أيضاً ف
الدميقراطية الغربية ابتكار بشري ملنع االستبداد، واحملافظة على 

ابة شعبية حقوق الناس وحريام، وإخضاع السلطة احلاكمة لرق
هذه مسائل دعا إليها . وقضائية قوية ومستقلّة متنع احنرافها

اإلسالم، لكن جتارب املسلمني السابقة مل تنجح يف تطبيقها إالّ يف 
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وإذا كانت الدميقراطية عند أهلها . فترات نادرة وألسباب معروفة
يف مواجهة االستبداد، فلماذا حنوهلا ألن تكون ) حكم الشعب(هي 

 ها بناء على ذلك؟، مث حنرم)حكم اهللا(يف مواجهة ) لشعبحكم ا(
إنّ حكم اهللا إذا مارسه املستبدون شوهوه واحنرفوا به، وقد ى 

 أن يؤم أحد الناس يف الصالة وهم له كارهون،  رسول اهللا
فكيف لو كان يؤمهم يف معايشهم؟ يف املقابل فإنّ حكم الشعب 

أقرب اىل كم اهللا فيكون ميكن أن ميارسه مسلمون ملتزمون حب
 وحني يكون .العدالة واىل حتقيق مصاحل الناس واىل منع الفساد
 كشريعة له، وأن الشعب مسلماً فمن الطبيعي أن خيتار حكم اهللا

لذلك ميكن أن يقبل . خيتار من هو أقدر على تنفيذه من املسلمني
وهو املسلمون آليات الدميقراطية، وأن خيضعوها لسقفنا اإلسالمي، 

ومثل هذا . التزام حكم اهللا تعاىل فيما هو من القطعيات والثوابت
املوقف ميكن أن يلتزمه املسلمون يف البالد الغربية كما يلتزمونه يف 

 .البالد االسالمية
هي ، العلمانية مبعىن فصل الدين عن الدولة إن: ننا نقولإوأخرياً ف

لة يف منهج إهلي  الذي جيمع الدين والدو،مبدأ يتعارض مع اإلسالم
 لكن الناس يف .سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرةواحد، يهدف إىل 

الغرب جلأوا إىل هذا املبدإ حللّ مشكلة التعصب الديين واملذهيب، 
وللتخلّص من حتكّم رجال الدين باسم الدين يف املسائل السياسية، 

 ختلّف فال ميكن مطالبتهم بالتراجع عن العلمانية اليت أنقذم من
لكننا ندعوهم إىل اإلسالم كمنهج حياة كامل، . كبري ومآس كثرية

  .فإذا قبلوه فهو حيلّ هلم تلك اإلشكاالت بأسلوب آخر
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إننا ال نعارض العلمانية يف أوروبا، ألنها كانت احللّ املمكن 
ملشكالت الشعوب األوروبية، وهي تطرح عندهم كبديل عن 

ليس كبديل عن اإلسالم كما وحتكّم رجال الدين يف السياسة، 
 نتعامل مع األوضاع الناجتة عنهاحنن و. تطرح يف بالدنا اإلسالمية

وال .  باعتبارها واقعاً حيقق العدالة بني مجيع األديانيف بالد الغرب
مينعنا ذلك من الدعوة لإلسالم كمنهج حياة متكامل، يعتمد 

ين والدولة، احملافظة على وحدة اإلنسان ووحدة اتمع ووحدة الد
 كما ال مينع ذلك املسلمني .ار اهلدي اإلهلي والفطرة البشريةيف إط

يف البالد اإلسالمية من مقاومة العلمانية، باعتبارها تطرح هناك 
بقصد إبعاد اإلسالم، الذي جيمع بني الدين والدولة، ويعاجل مشكلة 

  . بأسلوب آخردينالتعصب الديين، وحتكم رجال ال
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االندماج شعار أطلقه الكثري من األوروبيني بشأن املهاجرين األجانب 
الذين يستقرون يف بالدهم، وهم يقصدون به تذويب هؤالء األجانب يف 

ة، واحلريات اتمع الذي يعيشون فيه، خاصة فيما يتعلّق بنمط احليا
  .املفتوحة، وحقوق اإلنسان، وأعراف الناس وعادام

ومما ال شك فيه أنّ كثرياً من املسلمني املهاجرين إىل أوروبة قد تعرضوا 
إىل ذوبان كامل منذ بداية القرن العشرين، لكن األمر اختلف بعد ذلك 
ة منذ السبعينات يف اية القرن املاضي إىل اآلن، حيث عمت الصحو

اإلسالمية كلّ بالد العامل، وأصبح املسلمون يف أوروبة يرفعون شعار 
، رداً على شعار احلكومات األوروبية احلريصة على )االندماج بال ذوبان(

 الذي كان) االنعزال(اندماجهم إىل حد الذوبان، وانتقاالً عملياً من شعار 
االنفتاح اىل شعار  املسلمني املتطرفني،  ميارسه بعض- وال يزال-

  :مسألتنيوسأتناول يف هذا الفصل واملشاركة، 
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  لالندماجاملساعدة األسس الشرعية : املسألة األوىل
  : حب املسلم لغري املسلم-أ 

يستغرب كثري من املسلمني ان يكون يف قلب املسلم أي نوع من 
م فقد استقر يف تراثنا العظيم أنّ العالقة بني املسل. احلب لغري املسلم

 منوالكافر ال تكون إالّ عالقة بغض وأحقاد، وذلك انطالقاً من كثري 
من أعطى اهللا ومنع هللا «النصوص الصحيحة املشهورة اليت تشري إىل أنّ 

، واليت أكدتها فترات 84»ميانهإوأحب هللا وأبغض هللا فقد استكمل 
طويلة من التاريخ سادا احلروب، وغلبت فيها األحقاد والعداوات، 

ى غابت كثري من النصوص الواضحة املعاكسة، وضاق جمال حت
  .االستثناء حتى كاد ينعدم

 إمكانولذلك أجدين مضطراً إىل ذكر النصوص اليت تشري إىل 
ى  عل واضحدليل وهي ، عاطفة احلب بني مسلم وغري مسلموجود
  :من تلك النصوص ما يليواز، واجل
﴿ :ل تعاىلقا - أوالً               

                     
                      

    ﴾ )ذه اآلية ،)119، آل عمران املقصود 
اليهود على رأي أكثر املفسرين، واملنافقني على رأي بعضهم، 

إنّ املؤمن ليحب املنافق «يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية 

                                                
 .هذا حديث حسن: أخرجه ابو داوود يف كتاب السنة، والترمذي يف كتاب صفة القيامة، وقال 84-
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 ويرمحه، ولو أنّ املنافق يقدر على ما -أي يرق له-  لهويأوي
  .85»يقدر عليه املؤمن ألباد خضراءه

أليس «:  هذه اآليةويقول السيد حممد رشيد رضا يف تفسري
حب املؤمنني ألولئك اليهود الغادرين الكائدين، وإقرار القرآن 
إياهم على ذلك، ألنه أثر من آثار اإلسالم يف نفوسهم، هو أقوى 

وبعد . 86»الرباهني على أنّ هذا الدين دين حب ورمحة وتسامح
إنّ اإلنسان : ونتيجة هذا كلّه«: كالم طويل يقول السيد رضا

يف التساهل واحملبة والرمحة إلخوانه البشر على قدر متسكه يكون 
باإلميان الصحيح، وقربه من احلق والصواب فيه، وكيف ال 

ها أنتم أوالء حتبوم ﴿: يكون كذلك واهللا يقول خليار املؤمنني
، فبهذا حنتج على من يزعم أنّ ديننا يغرينا ببغض ﴾وال حيبونكم
  87...املخالف لنا

أن تفهم من ذلك أنّ حبك للمسلم هو كحبك لكن إياك 
لغري املسلم، هناك فارق كبري، فاملسلم إنما حتبه إلميانه باهللا 
ورسوله، واللتزامه بالعقيدة الصافية الصحيحة، حتى وإن مل 

 مصلحة، ألنك إنما حتبه  قرابة والتلقه، ومل تكن بينك وبينه
 حتى لو وقع بينك ألجل اهللا الذي ربط اإلميان به بينكما،

  .ه خالف، فإنّ حمبته ال تزول من قلبك أبداًنوبي
قد يكون . أما غري املسلم فإنّ حبك له العتبارات أخرى

قه، وقد يكون وفياً فتحب فيه هذا صادقاً فتحب فيه صد
                                                

 .راجع الطربي يف تفسري هذه اآلية 85-
  .راجع تفسري املنار يف تفسري هذه اآلية 86-
 .ضا تفسري املنار، السيد حممد رشيد ر87-
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 هذه املشاعر قد .ت حتب له اهلداية يف كل األحوال، وأنالوفاء
ي ختتلف عن احلب يف اهللا توجد بينك وبني غري املسلم، وه

الذي ال ميكن أن يكون إالّ إلنسان مسلم، والذي يكون جمرداً 
من كلّ االعتبارات األخرى، بينما حب الكافر حني يوجد ال 
بد أن يكون مرتبطاً بأسباب أخرى، وقد ورد يف أسرى بدر 

لو كان املطعم بن عدي :» من املشركني حديث رسول اهللا 
وهو دليل على ، 88» لهتركتهم يف هؤالء النتىن لحياً مثّ كلّمين

للمطعم بن عدي وهو مشرك، وذلك  وفاء رسول اهللا 
لدوره يف محايته عندما عاد من الطائف، ولدوره يف متزيق 

هذا الشعور من النيب عليه الصالة والسالم . صحيفة املقاطعة
هامة حنو املطعم حيمل يف طياته نوعاً من احلب الفطري لقيم الش

  . »والشجاعة، وليس أبداً من نوع احلب العقائدي
 ﴿: ال تعاىلق - ثانياً             

                           
      ﴾ )21، الروم(،  فالرجل املسلم حيب

كتابية، واهللا تعاىل هو الذي خلق هذه حىت لو كانت زوجته 
احملبة يف قلبه، فهل جيوز أن ينهاه عنها؟ أعين هل ميكن أن يباح 
للمسلم الزواج من كتابية، مثّ يطلب منه أن ال يودها وحيبها؟ 

ا لنهاه عزوجل عن هذا غري مقبول، فلو كان ال جيوز له مود 
  .الزواج منها

﴿: قال تعاىل - ثالثاً                   
                   

                                                
 . النيب على األسارى من غري أن خيمسباب ما من، أبواب اخلمس ، البخاريأخرجه 88-
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                               ﴾ )يقول . )24، التوبة
ويف اآلية دليل على وجوب حب اهللا ورسوله، وال «: القرطيب

خالف يف ذلك بني األمة، وأنّ ذلك مقدم على كل 
، ومعىن ذلك أنّ حب اهللا ورسوله مل يلغِ أنواع 89»بحمبو

ولقد أشارت اآلية . احلب األخرى، ولكنه يقدم عليها فقط
الكرمية إىل رابطة األبوة والبنوة واألخوة والزوجية والعشرية 

، واملصاحل املتمثّلة باألموال والتجارة، ورابطة املساكن )القومية(
، فاهللا تعاىل مل )حب إليكمأ(أي اإلقامة، واستعملت كلمة 

، لكنه  فطريينكر علينا هذه الروابط وما ينشأ عنها من حب
أنكر علينا أن يكون هذا احلب أكرب من حبنا هللا ورسوله، 
فاملطلوب أن يكون حب اهللا أكرب من أي حب آخر، وحني 
التعارض فإنّ املسلم يغلِّب حبه هللا والتزامه بأحكام شريعته 

مجيع أنواع احلب األخرى، أما إذا مل يقع على مقتضيات 
التعارض؛ فأنت ميكن أن تعيش ويف قلبك حب هلذه العناصر، 

  .طاملا أنها ال تتعارض مع حبك هللا أو حبك لرسول اهللا 
 ﴿: قال تعاىل - رابعاً              

                    
                 ﴾ )ادلةاليت ، فاملودة )22، ا

مجع بني الكفر وحمادة اهللا هي ملن ى اهللا عنها يف هذه اآلية، 
 لكن لو افترضنا أنّ هناك .ورسوله وحماربة االسالم واملسلمني

                                                
 .لقرطيب هلذه اآلية راجع تفسري ا89-



91 

 -ناً كافراً غري حمارب هللا ورسوله، ومل حياد اهللا ورسوله إنسا
 فال بأس أن -وقد تتوفر فيه بعض الصفات الطيبة والقيم الراقية

نقدر فيه هذه الصفات أو القيم أو االعتبارات، ألنها بقية من 
بل إنّ . رصيد الفطرة عنده، وهي مقبولة من الناحية الشرعية

: يم أساس رسالته حني يقولجيعل هذه الق رسول اهللا 
 فهي موجودة ومهمة .90»بعثت ألمتم مكارم األخالق«

  .متامها إالرسول 
 ﴿ أنّ هذه اآلية 91ذكر الشوكاين يف تفسريه     

  ...﴾ نزلت يف أيب عبيدة بن اجلراح عندما قتل 
 أنّ هذه اآلية نزلت يف 92والده يف غزوة بدر، وذكر القرطيب

إليهم  طب بن أيب بلتعة ملّا كتب إىل أهل مكة مبسري النيب حا
وذكر يف سبب نزوهلا أو تفسرياً هلا موقف أيب بكر . عام الفتح

 وموقف عمر بن اخلطاب ندما دعا ابنه عبد اهللا للمبارزة،ع
عندما قتل خاله العاص بن هشام، وموقف علي ومحزة عندما 

ملواقف تؤكّد أنّ املودة كلّ هذه ا. قتال عقبة وشيبة والوليد
 .املنهي عنها يف هذه اآلية هي ملن مجع مع الكفر احملاربة

من كلّ ما تقدم يتبين لنا أنّ هناك نوعني من احلب، حب 
  .فطري وحب عقائدي

﴿: وهو أثر من آثار الشهوات، قال تعاىل: احلب الفطري   
                  

                                                
 .كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني ، احلاكمأخرجه 90-
 .طبعة البايب احلليب مبصر) 5/194( القدير للشوكاين، تفسري فتح 91-
 .طبعة دار الكتاب العريب، القاهرة) 17/307(اجلامع ألحكام القرآن،  92-
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﴾ )ويقول رسول اهللا )14، آل عمران ، :» ببح
من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قُرة عيين يف إيلّ 

هو «: يقول اإلمام الغزايل عن هذا النوع من احلب. 93»الصالة
 ،حب بالطبع وشهوة النفس، ويتصور ذلك ممن ال يؤمن باهللا

إالّ أنه إن اتصل به غرض مذموم صار مذموماً، وإن مل يتصل 
94»به غرض مذموم فهو مباح ال يوصف حبمد وال ذم، فاحلب 

الذي نتحدث عنه مع غري املسلمني ال يكون إالّ من هذا النوع 
الفطري، فقد حتب امرأة غري مسلمة جلماهلا أو خلقها، هذا 

ويكون مذموماً إذا اتصل به حرام كاخللوة أو . أمر فطري
االختالط احملرم أو الزىن، ويكون مباحاً إذا اتصل به غرض 

ناً غري مسلم حلسن خلقه، أو وقد حتب إنسا. مباح كالزواج
رجاحة عقله، أو لقرابة بينك وبينه، أو ملصلحة لك عنده، أو 
أللفة بينكما أو غري ذلك، فإذا مل يتصل ذا احلب أمر مذموم 

ولذلك كان عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب الصحايب . فهو مباح
الصاحل حيب أباه رغم أنه كان منافقاً، وحيب له اهلداية، 

لرسول يأمره حبسن معاملة أبيه رغم نفاقه، لكن هذا احلب وا
الفطري مل يدفعه لالنتصار ألبيه ضد املسلمني، ولو حصل 
ذلك لكان حباً مذموماً، ولكنه انتصر لإلسالم ضد أبيه كما 

  .حدث بعد غزوة بين املصطلق

                                                
 . وأمحد والبيهقي يف السنن والطرباين يف األوسطالترمذي أخرجه 93-
 .إحياء علوم الدين، معىن األخوة يف اهللا ومتييزها عن األخوة يف الدنيا 94-
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هو حب اهللا ورسوله، واحلب يف اهللا وهللا، : احلب العقائدي
رات اإلميان، وجزء من عقيدة املسلم، به يتعلّق وهو مثرة من مث

التكليف الشرعي، ألنّ واجب املسلم أن حيب أخاه املسلم، 
ولو مل يكن بينهما تناسب أو انسجام أو قرابة أو مصلحة، بل 

 هه مسلمرد حيبولذلك اعترب رسول اهللا . أن  من حالوة
حتدث عن السبعة ، و95»أنّ حيب املرء ال حيبه إالّ هللا«اإلميان 

رجالن حتابا يف اهللا اجتمعا «: الذين يظلّهم اهللا يف ظلّه ومنهم
 اجلنة حتى تؤمنوا وال ال تدخلو«، وقال 96»عليه وتفرقا عليه
  .، ومثل هذه األحاديث كثري97»...تؤمنوا حتى حتابوا

  .وبة اليوم دار عهد وليست دار حرب أور-ب 
الشرعية اليت استقرت يف تراثنا أبدأ أوالً بشرح بعض املصطلحات 

تغيرت، وال يزال الكثري من تربرها مث اإلسالمي، وكانت هلا ظروف 
ه من هذ .مفهومها األول رغم تغري الظروفاملسلمني يستعملها ضمن 

األصل يف العالقات ( وقوهلم ،)كلّ كافر حريب(املصطلحات قوهلم 
ه املصطلحات مثال هذأن خطورة إ. )بني املسلمني وغريهم احلرب

 اعتبار الكافر نإ. ثابتة ال ختضع لظروف معينةهي يف اعتبارها مبادئ 
حربياً يعين إباحة دمه وماله، ومعاملته بأحكام احلرب من جواز 

والفقهاء الذين . الكذب واالحتيال، فضالً عن البغض والكراهية
يرددون هذه املصطلحات جيمعون على أنّ حالة احلرب تنتهي بالعهد، 

هذه استعمال لكن هذه العهود كانت نادرة يف التاريخ فلم تؤثّر على 
املصطلحات، أما اليوم فإنّ مجيع الدول اإلسالمية قد دخلت مع مجيع 

                                                
 .أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان 95-
 .من جلس يف املسجد ينتظر، باب  كتاب اجلماعة واإلمامة أخرجه البخاري، 96-
  .مسلم، كتاب اإلميان  أخرجه97-
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 الذي يقوم على التعايش السلمي ،دول العامل يف ميثاق األمم املتحدة
بني الشعوب والدول، وصارت حالة احلرب استثناء يقع بني حني 

، بل أكثر )كلّ كافر حريب(ك مل يعد قائماً يف الواقع أنّ وآخر، لذل
، ومل يعد صحيحاً أنّ األصل يف العالقات بني )معاهدون(الكفار اليوم 

 مبيثاق التزامااملسلمني وغريهم احلرب، بعد أن أصبح األصل السلم 
  .الذي وقعت عليه مجيع الدول االسالمية األمم املتحدة

  افر حريب؟ك  كلهل –ج
  :ب على هذا السؤال مبا يليجني
 احلرب على - أو دولته- ال يكون الكافر حربياً إالّ إذا أعلن هو-

املسلمني، أو إذا أعلن املسلمون احلرب عليه أو على دولته، 
 نطبق يف معاملته أنألسباب مشروعة، وعند ذلك فقط ميكن 

  .أحكام احلرب
رنا يف البند  كما ذك من أحد الطرفني إذا مل يقع إعالن احلرب-

، وهذا ما يعنيه فإنّ كلّ كافر ميكن أن يكون حربياًالسابق، 
ألن هذا االحتمال الفقهاء عندما يتحدثون عن الكافر بأنه حريب، 

على وبالتايل فيجب كان احلالة األغلب وقوعاً يف ذلك الوقت، 
 حتى تنقطع حربيته بعهد، املسلمني أن يكونوا حذرين من الكافر

  . املسلمون معه بأحكام العهدفيلتزم
 ميكن أن يقع بني الكافر واملسلم عهد فردي فيجب االلتزام به -

وقد يقع العهد بني الكافر ودولة مسلمة، فيجب الوفاء به . بينهما
أيضاً من قبل املسلمني رعايا هذه الدولة، ومنه عقد الذمة وهو 
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ار اإلسالم وعقد األمان الذي يدخل مبوجبه الكافر د. عقد مؤبد
  .وهو عقد مؤقّت

وقد يقع بني املسلم ودولة كافرة، فيجب على املسلم الوفاء بذلك،  -
كما لو دخل املسلم دار الكفر للتجارة قدمياً، وكما يدخل اليوم 

وقد يقع بني دولة مسلمة ودولة كافرة، فيجب االلتزام . بالتأشرية
اليوم الذي وقّعته به كصلح احلديبية قدمياً، وميثاق األمم املتحدة 

مجيع الدول اإلسالمية، وهو يؤكد تعاهد مجيع الشعوب على 
 :قال تعاىلون أوىل الناس بالوفاء بالعهود، واملسلم. العيش بسالم

﴿              ﴾ )34، اإلسراء(. 
 حيث وهكذا يتأكّد أنّ حربية الكفار املعاصرين انقطعت من

  .األصل مبيثاق األمم املتحدة
  احلرابة وليس الكفر: علّة القتال -د

اليت تبيح للمسلمني قتال  حبث الفقهاء يف مباحث اجلهاد عن العلّة
إنّ علّة القتال : األعداء، فقال مجهورهم من املالكية واحلنفية واحلنابلة

، 98 الكفر واملقاتلة واالعتداء، وليس جمرد-أي احملاربة- هي احلرابة
ورأي . بينما يرى الشافعي يف أحد قوليه انّ علّة القتال هي الكفر
  :اجلمهور يف هذه املسألة هو الراجح، وقد بنوه على األدلّة التالية

آيات كثرية صرحية تؤكّد أنّ سبب قتال املسلمني لغريهم هو  -
﴿العدوان الصادر منهم،               
                                                

طبعة دار . ، وما بعدها89 ص" آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي" نقل ذلك الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه98-
فتح القدير، فتح الغفار شرح تنوير األبصار، املدونة، بداية : وأحال إىل املراجع التالية. الفكر بدمشق

اجلهاد "رمضان البوطي يف كتابه  د، رسالة القتال البن تيمية، وذكر ذلك أيضاً الدكتور حممد سعيداته
 طبعة دار الفكر بدمشق، نقالً عن املغىن البن قدامة، وفتح القدير البن اهلمام، 94 ص" يف اإلسالم

 .والشرح الصغري على أقرب املسالك، ومغين احملتاج
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            ﴾ )190، البقرة( 
﴿                   

        ﴾ )13 ،التوبة( ﴿    
           ﴾ )36، التوبة(، 

﴿                   
                      ﴾ 

أكثر احملققني أنّ هذه اآليات حمكمة ، وقد اتفق )8، املمتحنة(
  .وليست من املنسوخ

األحاديث الصحيحة الكثرية اليت متنع قتل كثري من الكفّار، ألنهم مل  -
حياربوا أو لعدم قدرم على القتال، منها األحاديث اليت متنع قتل 
املرأة، ألنها ال تقاتل، والصبيان ألم ال يقاتلون، وقد ورد هذا 

وقد . ند البخاري ومسلم وأيب داوود وابن ماجه وغريهماملعىن ع
 وصحح األلباين ،ذكر أبو داوود وابن ماجة منع قتل العسيف

، والعسيف هو األجري املستخدم يف أمور ال تتصل 99الروايتني
 كالفالحني والعمال يف املصانع وعمال النظافة يف الطرقات ،بالقتال

ورد يف سنن أيب كما  .اتطباء واملمرضني وموظفي املستشفيواأل
 .داوود منع قتل الشيخ الفاين

وألنّ علّة القتل هي احملاربة وليست الكفر فقد أوصى أبو بكر 
جيشه أن ال يتعرضوا ملن حبسوا أنفسهم يف الصوامع، وأن ال يقتلوا 

 عن جابر 101ذكر البيهقي، وقد 100امرأة وال صبياً وال كبرياً هرماً
                                                

  .2294وصحيح سنن ابن ماجه  2324صحيح سنن أيب داود رقم  99-
 . ويف تاريخ الطربي2/7 وردت وصية أيب بكر يف املدونة 100-
باب ترك قتل من ال قتال فيه من الرهبان والكبري   ،كتاب السري ، الكربى يف السنن البيهقيأخرجه 101-

 .وغريمها
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، وعن عمر بن اخلطاب أنه » جتّار املشركنيكانوا ال يقتلون« أنه قال
 ).ال أن ينصبوا لكم احلربإاتقوا اهللا يف الفالحني فال تقتلوهم : (قال

انه لو كان القتل رد الكفر جائزاً، لكان هذا مناقضاً لعدم اإلكراه  -
على الدين، وهذه املسألة ال خالف عليها بني مجيع العلماء، 

: قال تعاىل.  يف القرآن الكرمي تؤكّدهاوالنصوص القاطعة الصرحية
﴿              ﴾ )256، البقرة( ،

﴿وقال لنبيه            ﴾ 
﴿، )99، يونس(         ﴾ 
  ﴿، )29، الكهف(    ﴾ )كما أنّ .)6، الكافرون 

أنه أسر الكثري من املشركني، ولكنه مل  الثابت يف سنة النيب 
يكره أحداً على اإلسالم، وقد قتل بعضهم ألسباب أخرى غري 
الكفر، وفدى بعضهم، وأطلق سراح البعض، ولو كان القتل 

 .فر مل يكن جيوز تركهمواجباً رد الك
  : بني املسلمني وغريهمالعالقاتاألصل يف  – هـ
 يذكرههذا ما  رب؟احلالعالقة بني املسلمني وغريهم األصل يف هل  

، لكنهم مل يريدوا بذلك ما يتومهه كثري من الناس 102مجهور الفقهاء
اليوم، ولو أردنا أن منحص مقصود الفقهاء يف عصرهم حسب لغة 

أنّ األصل يف العالقات بني (ا إنهم يقصدون بتلك العبارة  لقلن،عصرنا
وذلك . ، وليس حتمية احلرب)املسلمني وغري املسلمني احتمال احلرب

  .واضح مما يذكرونه من أحكام تتعلّق برتع صفة احلريب ألقلّ سبب

                                                
، والدكتور وهبة الزحيلي 54ص) جمموعة حبوث فقهية( نقل ذلك الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه 102-

  113ص ) آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي(يف كتابه 
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فاحلريب حيصل على األمان من أي مسلم بالغ عاقل، بل حتى من 
 جاوز السبع سنوات عند مالك وأمحد وحممد الصيب املميز، وهو الذي

  .103بن احلسن
وإذا دخل احلريب دار اإلسالم بغري أمان، ماذا حيصل له؟ الفهم 

  .املتبادر عندنا أن يقتل، ألنه حريب وليس عنده أمان
 دخلت لسماع كالم - أي احلريب-لو قال: لكن الفقهاء يقولون

 أو - ه كتاب أو مل يكن سواء كان مع- اهللا تعاىل، أو دخلت رسوالً
 دون أن يأيت ببينة على ذلك صدق، ومل يتعرض ،دخلت بأمان مسلم

له الحتمال ما يدعيه، وألنّ قصده ذلك يؤمنه من غري احتياج إىل 
  .تأمني

 أنهذا قول الشافعية واحلنابلة، وعند املالكية يرد إىل مأمنه إالّ 
، 104بينة إلمكاا غالباًتوجد قرينة كذب، وعند األحناف يطالب بال

ومل يقل أحد من الفقهاء إنه يقتل رد أنه كافر حريب، مع أنه يعترب 
  .حربياً يف نظر اجلميع

واحلريب ميكن أن يصري ذمياً بالتراضي، أو باإلقامة مدة سنة يف دار 
إذاً فاحلريب يف مثل هذه احلاالت، ال يعامل بأخالق . 105اإلسالم
وهذا يؤكّد ما قلناه يف تفسري كالم . ق عليه أحكامها وال تطب،احلرب

أنّ األصل يف العالقات بني املسلمني وغريهم هو احتمال (الفقهاء 
 ).احلرب

                                                
  .، أهل احلرب، اجلزء السابع املوسوعة الفقهية103-
  . املوسوعة الفقهية، باب أهل احلرب، اجلزء السابع104-
  . املوسوعة الفقهية، باب أهل احلرب، اجلزء السابع105-
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 العالقة بني املسلمني وغريهم هي  األصل يفأنيف رأينا والصحيح 
  :ألدلة التاليةلالسلم وليست احلرب، وذلك 

﴿اس  إنّ اهللا تعاىل أرسل الرسل جلميع الن-          
  ﴾ )وحصر مهمة الرسل بالبالغ فقط )24، فاطر ،﴿    

     ﴾ )وأضاف لسيدنا حممد ،)35، النحل 
﴿: مهمة التعليم والتزكية، قال تعاىل خامت املرسلني    

                       
                  ﴾ )اجلمعة ،

 أن السلم هو الوضع األمثل مع الكافرين ، ومما ال يشك فيه عاقل،)2
  . التبليغ والتعليم والتزكيةلقيام الرسل بواجب

، وذلك من   عندما شرع اهللا تعاىل اجلهاد للمسلمني، وأمر به نبيه-
أجل محاية املسلمني ومحاية الدعوة اإلسالمية، أمر املسلمني قبل 

  . احلرب وبعدها بالدعوة ألنها األصل، وهي املهمة األوىل هلم
  رسول اهللاويف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم وغريه، أن 

ه من املشركنيكان إذا أمرأمرياً على جيشه أوصاه إذا لقي عدو  :
 »..دعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمأ«

:  قال لهربي بن أيب طالب لقتال اليهود يوم خوعندما أرسل علي
 فواهللا ، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه،دعهم إىل اإلسالمأ«

 يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر ألن
واإلميان باهللا وعبادته ال تكون باإلكراه، بل بالدعوة . 106»النعم

، وهذه تكون يف جو السلم أفضل بكثري من جو احلرب، واإلقناع
  .الذي يستثري الغرائز حتت ستار الدفاع عن النفس

                                                
 . باب مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي،كتاب فضائل الصحابة ، البخاريأخرجه 106-
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ت اإلنسانية السلم أو األصل يف العالقا(يف عبارة ) األصل( كلمة -
  .، إما ان تعين األقدم زماناً أو األهم أو األساس)احلرب

، فاألصل هو السلم بإمجاع )األقدم زماناً(فإن كانت تعين  
الفقهاء الذين يوجبون البدء بالدعوة قبل القتال، وإذا كان القليل من 

الفوا يف الفقهاء قد أجازوا قتال الكفّار ولو مل تبلغهم الدعوة، فقد خ
ذلك أحكاماً شرعية بدهية، حتى قال اإلمام النووي يف شرحه 

  .إنه باطل:  حتت هذا الرأي107لصحيح مسلم
، فإنّ السلم يكون تارة هو األهم، بل )األهم(وإن كانت تعين 

هو األوجب أحياناً، كما أنّ احلرب يف بعض الظروف تكون هي 
  .األهم

الء، فكيف يكون هناك وليس هناك خالف على ذلك بني العق
  خالف بني الفقهاء؟

الذي تبىن عليه العالقات بني الناس ) األساس( وإن كان املعىن هو -
 الدعوة، وألنه أساس لتبليغفهو السلم أيضاً، ألنه أفضل ظرف 
﴿التعارف الذي أمر به رب العاملني             

  ﴾ )ه مناط التجارة اليت أمجع الفقهاء ،)13، تاحلجراوألن 
  .على إباحتها مع دار احلرب

 إنّ القتال شرع يف اإلسالم لسببني، وعلى ذلك أمجع الفقهاء قدمياً -
  :وحديثاً

                                                
 ).7/309( مسلم بشرح النووي صحيح107- 
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﴿:  الدفاع عن املسلمني:األول              
            ﴾ )البقرة ،

190(.  
 أي الدفاع عن حرية اإلنسان يف اختيار الدين الذي ، منع الفتنة:الثاين

﴿يشاء            ﴾ )39، األنفال.( 
ومعىن ذلك أنه إذا مل يقع أحد هذين السببني فال جيوز 

تال، مما يؤكد أن األصل يف للمسلمني أن يلجأوا إىل الق
  .العالقات السلم وليس احلرب

 أما جواز قتال غري املسلمني من أجل إجبارهم على اخلضوع للنظام -
اإلسالمي، مع احملافظة على حريتهم يف عدم اعتناق اإلسالم، فهو 

 الرأي  هذارأي قال به بعض الفقهاء قدمياً وحديثاً، لكننا نعتقد خطأ
  ﴿ملصادمته ملبدأ   ﴾ . والدين يشمل العقيدة والنظام

 على اخلضوع للنظام اإلسالمي ال جيوز يف رأينا من واإلكراهمعاً، 
هو يعارض منع على جزء من الدين، و ألنه اكراه حيث األصل

 اكراه أحد من الناس على ، ومل حيدث يف املاضياالكراه يف الدين
 إالّ نتيجة حرب تسبب ا غري نيوية التزام أحكام االسالم الد

على املسلمني، ودف منع جتدد أسباب احلرب يف املستقبل، حرصاً 
العالقات السلمية بني الناس، أو نتيجة صلح واتفاق أدى اىل قبول 

  .غري املسلمني الدخول يف عقد الذمة
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   األحكام التفصيلية املتعلقة باالندماج:املسألة الثانية
يف هذا املبحث بعض األحكام الشرعية التفصيلية اليت سأستعرض 

اليت تتعلق باحلياة االجتماعية للمسلم يف بالد غري و تساعد على االندماج
  :اسالمية وهي

  م على غري املسلمني والرد عليهمإلقاء السال -أ 
انتشر بني املسلمني القول بعدم جواز إلقاء السالم على الكافرين، 

ال «يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة   وذلك لقول رسول اهللا
 وقد أخذ بذلك مجهور أهل 108»..النصارى بالسالمال تبدأوا اليهود و

  .العلم
لكن ثبت عن كثري من السلف جواز إلقاء السالم على املخالفني 
من أهل الكتاب واملشركني، منهم ابن مسعود وأبو أمامة وأبو الدرداء 

 وسفيان وابن عينية واألوزاعي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز
والنخعي وابن حمرييز والشعيب والطربي، وقد اختار هذا القول الشيخ 

ورغم أنّ . الشنقيطي يف أضواء البيان، والسيد رشيد رضا يف املنار
الرأي الراجح يف املذاهب األربعة هو عدم جواز االبتداء بالسالم، إالّ 

. الفقهاء داخل كل مذهبان القول بإباحة ذلك ورد عن كثري من 
، »ال بأس بال تفصيل« عن بعض املشايخ أنه 109ذكر ذلك ابن عابدين

وجهاً لبعض أصحابنا أنه جيوز « عن املاوردي أنه ذكر 110والنووي

                                                
 .أخرجه مسلم يف كتاب األدب 108-
 5/264 : حاشية ابن عابدين109-
 .14/145: شرح صحيح مسلم للنووي 110-
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 عن بعض العلماء القول 111 كما نقل ابن مفلح»ابتداؤهم بالسالم
  .بعدم التحرمي

 أوروبة، فقد ونظراً ألمهية هذا املوضوع بالنسبة للمسلمني يف
ناقشت فيها ) السالم على أهل الكتاب(كتبت رسالة خاصة بعنوان 

 أقوال الفقهاء ومربرام، وخلصت فيها إىل أنّ املنع من االبتداء بالسالم
ن رواية أيب هريرة يف صحيح كان بسبب احلرب مع بين قريظة، وأ

بني  جيب التوفيق بينهما و- وقد جاءت مطلقة- املذكورة أنفاًمسلم
إنا غادون على يهود فال : قال  رسول اهللا أن«رواييت أيب بصرة 
إني راكب غداً إىل « وأيب عبد الرمحن اجلهين 112»تبدأوهم بالسالم

يف مسند أمحد والطرباين، وهي . 113»يهود فال تبدأوهم بالسالم
روايات صحيحة أيضاً، وان التوفيق ال يكون إالّ باعتبار املنع من 

، وهو ما تؤيده الروايات 114سالم خاصاً بفترة احلرباالبتداء بال
  .األخرى

أما رد السالم فقد أمجع عليه املسلمون، يقول ابن القيم يف الرد 
األدلّة الشرعية وقواعد الذي تقتضيه «على الكتايب إذا بدأ بالتحية 

فإنّ هذا من باب العدل، واهللا . وعليك السالم: ن يقال لهالشريعة أ
﴿: ل واإلحسان، وقد قال تعاىليأمر بالعد          

          ...﴾ )فندب إىل الفضل وأوجب )86، النساء 
  .115العدل

                                                
 .1/412اب الشرعية البن مفلح  اآلد111-
 أخرجه أمحد، حديث أيب بصرة الغفاري 112-
  أخرجه ابن ماجه، كتاب األدب، باب رد السالم على أهل الذمة 113-
 .السالم على أهل الكتاب، للمستشار الشيخ فيصل مولوي، مركز اإلعالم العريب، القاهرة 114-
  1/199: أحكام أهل الذمة البن القيم 115-
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  تهم ومعانقتهم ونئتهم بأعيادهمالقيام هلم ومصافح -ب 
تعامل ا األصل يف هذه املسائل أنها من العادات االجتماعية اليت ي

 ،الناس، وإذا كان املسلمون يعيشون مع غري املسلمني يف جمتمع واحد
فهم ليسوا معهم يف حالة حرب، وإنما يف حالة عهد حيكمها قول اهللا 

 ﴿عز وجلّ                  
                      

 ﴾ )لذلك يكون القيام واملصافحة واملعانقة ،)8، املمتحنة 
كلّها على أصل اإلباحة، خاصة وأنه مل يرد أي ي عنها، ورمبا كانت 

 واإلحسانمستحبة إذا كانت تساعد املسلم يف دعوته، وهي من الرب 
ومثلها التهنئة بأعيادهم .  ننه عنه حبق غري املسلمني، بل أمرنا بهالذي مل
، إالّ  عرفاً اجتماعياً ومعاملة باملثل والوطنية، وقد أصبحت اليومالدينية

تتضمن ما يعترب موافقة جيوز أن  ال نتباه إىل أن هذه التهنئةأنه جيب اال
  .أو رضى بشعارات أو شعائر ختالف عقيدتنا اإلسالمية

   مرضاهم وتشييع جنائزهم وتعزيتهمزيارم وعيادة - ج
األصل يف مجيع هذه املسائل أيضاً أنها من العادات االجتماعية اليت 
يتعامل ا الناس، وااللتزام ا يدخل يف باب الرب واإلحسان الذي 

ن هم، ومل يرد أي نص يف منع ذلك، وإيتعامل به املسلمون مع غري
ة ذلك أو حترميه فهي آراء شاذة، وقد تكون ذكر بعض الفقهاء كراه

كان غالم يهودي « خاصة بظروف معينة، بل روى البخاري وغريه
 واتفق مجهور الفقهاء 116» يعوده  فمرض فأتاه النيب خيدم النيب

  .117على جواز تشييع جنائز غري املسلمني وتعزيتهم
                                                

  . باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه،كتاب اجلنائز ، البخاريأخرجه 116-
 وما بعدها نقالً عن البحر 576 ص – لبنان – دار اإلميان – خالد عبد القادر –فقه األقليات املسلمة  117-

 )6/117(واملصنف ) 28/75( وروح املعاين )8/231(الرائق 
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  تهادي واملؤاكلة مع غري املسلمنيال -د 
 من العادات االجتماعية اليت يتواصل ا الناس ومع أن هذه املسائل

 إالّ أنه وردت فيها نصوص خاصة ،عادة، ويسري عليها حكم اإلباحة
 كان يقبل  تؤكّد إباحتها، فقد صح يف عدد من األحاديث أنّ النيب

اهلدية من املشركني، وحتى من احلربيني وكان يثيب عليها، وقد ورد 
كما صح عنه . م وسائر كتب احلديثذلك يف صحيح البخاري ومسل

أنه كان يأكل من طعام اليهود، وقد أكل من شاة مسمومة أهدته إياها 
، بل إنّ اآلية الكرمية قاطعة يف إباحة طعام أهل الكتاب 118يهودية

﴿                    ...﴾ 
ما حضور مائدة يدعى إليها املسلم عند أحد من أهل أ. )5، املائدة(

الكتاب تدار فيها اخلمور أو يوجد فيها أطعمة حمرمة، فاألصل أن 
من كان يؤمن باهللا واليوم «:  يعتذر عنها املسلم لقول رسول اهللا

، فإذا كان مضطراً أو 119»اآلخر فال يقعد على مائدة تدار عليها اخلمر
  .120از له ذلكوجدت مصلحة يف حضوره ج

  :العالقات االجتماعية االخرى -هـ 
احلمد هللا، وهي : منها جواز تشميت العاطس غري املسلم إذا قال -

شرط التشميت للعاطس املسلم، وقد كان اليهود يتعاطسون عند 
 : هلم فكان يقول، يرمحكم اهللامرجاء أن يقول هل  النيب
  .121»يهديكم اهللا ويصلح بالكم«

                                                
 .  وما بعدها579املرجع السابق ص  118-
  .مسند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، املوصلي يعلىبو أأخرجه 119-
 )587ص ( مرجع سابق –فقه األقليات املسلمة  120-
 . باب كيف يشمت الذمي،كتاب األدب ، داودبو أأخرجه 121-
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 كما فعل أحد أصحاب رسول اهللا ،ري املسلمومنها جواز رقية غ -
 ًعندما رقى أحد زعماء املشركني، وأخذ على ذلك أجرا، 

 .122وشفي املشرك، وقد أقره رسول اهللا على ذلك
 سواء كان ،ومنها جواز إطعام غري املسلمني من حلم األضحية -

ذلك لفقره أو لقرابته أو على سبيل اهلدية وعلى هذا مجهور 
 .الفقهاء

  التشبه بغري املسلمني -و 
خيلط كثري من املسلمني بني التشبه املنهي عنه والتشبه املباح، 
ويتشدد بعضهم يف التشبه املنهي عنه إىل حد احلكم بالردة على من 

وأساس النهي عن التشبه بغري املسلمني ورد يف احلديث املشهور . يفعله
  :ا يلي املسألة مبص، وإني أخل123ّ»من تشبه بقوم فهو منهم«

اتفق مجهور العلماء على كراهة التشبه بغري املسلمني يف اجلملة،  -
مث ينتقل األمر يف املسائل التفصيلية بني التحرمي أو اإلباحة ورمبا 

  .الوجوب
إذا كان التشبه م فيما هو من خصائص دينهم التعبدية فهو  -

حرام، وذلك كمن يشتري يوم عيدهم أشياء ال يشتريها يف غري 
 األيام، أو يقوم بإهدائهم شيئاً خاصاً بذلك اليوم، فهذا من تلك

وميكن أن يكون ردة إذا فعله املسلم . نوع التشبه املنهي عنه
 .تعظيماً لعيدهم

                                                
 .القصة يف صحيح البخاري، كتاب الطب 122-
 . باب يف لبس الشهرة،كتاب اللباس ، داودو أبأخرجه 123-
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إذا كان التشبه م فيما هو من عادام اليت ال عالقة هلا بالدين،   -
، وميكن أن )كالثياب الغربية بأنواعها(فهو على أصل اإلباحة 

أما إذا . خله الكراهة، إذا فعله املسلم إعجاباً م وتقليداً هلمتد
يقول . لبس هذه الثياب حلاجة أو مصلحة فال يقع يف أي كراهة

 مل ،لو أنّ املسلم بدار حرب أو دار كفر غري حرب«: ابن تيمية
يكن مأموراً باملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر، ملا عليه يف ذلك من 

حب للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحياناً الضرر، بل قد يست
 .124»..يف هديهم الظاهر، إذا كان يف ذلك مصلحة دينية

 فال ،أما ما يباع يف أسواقهم من البضائع املباحة مبناسبة أعيادهم  -
ق أما ما يباع يف األسوا.. «بأس من شرائها وبيعها، قال أمحد 

ري ذلك، وحتسينه ن قصد إىل توف وإ- أي ال مينع-من املأكل فال 
 أي إذا كان تاجراً وقصد توفري هذه البضائع 125»ألجلهم

  .وحتسينها ألجل أن يشتروها منه يف أعيادهم فهو جائز

  الزواج من الكتابيات -ز 
﴿قال اهللا تعاىل يف إباحة زواج املسلم من الكتابية     

                        
               ﴾ )5، املائدة(. 

ومجهور الفقهاء يرى أنّ احملصنات من الذين أوتوا الكتاب تعين 
 سواء كن قد أتني بفاحشة أو مل يأتني ،احلرائر، فنكاحها حلّ للمؤمنني

                                                
  1/176اقتضاء الصراط املستقيم،  124-
 ).2/571(واقتضاء الصراط املستقيم ) 3/441(اآلداب الشرعية البن مفلح  125-
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 هؤالء الفقهاء لكن. 126وسواء كن ذميات أو حربياتبفاحشة، 
، 127وكثري غريهم متفقون على كراهة الزواج من الكتابية يف ديارها

واألفضل دائماً للمسلم . وذلك ملا يترتب على هذا النكاح من أضرار
 أن يبحث عن املسلمة ذات الدين وليس أي مسلمة، لقول النيب 

، فهذه تساعده يف إقامة بيته 128»فاظفر بذات الدين تربت يداك ..«
والزواج من حيث األصل مسألة . بية أبنائه على األحكام الشرعيةوتر

شخصية تقوم على التفاهم واالنسجام بني الزوجني، وهو بعد ذلك 
  القائم على االلتزام املتبادلظاهرة اجتماعية، تؤكّد أنّ العيش املشترك
خمتلفني دينياً، فهو ممكن أيضاً إذا كان ممكناً يف بيت واحد بني زوجني 

  .ومشروع يف اتمع الواسع بني األطياف املختلفة
مع مشروعية العيش ن كراهة الفقهاء للزواج املختلط ال تتعارض إ

ا تعود ألسباب اخرى أمهها استقرار العائلة وفق مبادئ املشترك، أل
مرأة زواج املسلم من اوهذه هي نفس األسباب اليت جعلت . االسالم

  .ة خالف األوىل، وقد ال خيلو من الكراهةنيتدمسلمة غري م

  املعامالت االقتصادية -ح 
 أن مجيع أنواع ،من املتفق عليه بني مجيع الفقهاء واملذاهب

املعامالت املالية املباحة يف الشريعة اإلسالمية ميكن أن جتري بني 
﴿ : قال تعاىل129املسلمني وغري املسلمني بدون إشكال    

                                                
فتح القدير، األم، املقدمات، (ي والبغوي وزاد املسري وغريها، وكتب الفقه راجع كتب التفسري للطرب 126-

 ).نظم الدرر وغريها
املبسوط ) 2/431(أحكام أهل الذمة ) 2/557(أحكام القرآن البن العريب ) 3/111(البحر الرائق  127-

 ).4/266(األم ) 5/50(
 . باب األكفاء يف الدين،كتاب النكاح ، البخاريأخرجه 128-
 .1/445فقه األقليات املسلمة للشيخ خالد عبد القادر، نقالً عن موسوعة اإلمجاع  129-
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    ﴾ )أنّ النيب «وروى البخاري . )75، آل عمران 

نه اشترى من أ، و130»من يهودي إىل أجل ورهنه درعهطعاماً اشترى 
ذلك أنّ أموال غري املسلمني قد تكون وال يؤثّر على . 131مشرك شاة

أنّ املسلم يكتسبها ذا كانت قد اكتسبت بطرق حمرمة، طاملا  إ،حراماً
تبدل سبب امللك كتبدل «منهم بطريق حالل، فتصبح حالالً عنده ألنّ 

  .132»الذات
 كما ال يؤثّر على ذلك أن مجيع املعامالت املالية يف البالد األوروبية

 ال تتعارضن هذه القوانني بشكل عام ية، فالواقع أتتم وفق قوانني وضع
مع األحكام الشرعية باستثناء موضوع الربا، وهو ما جيب على املسلم 

االبتعاد عن أكل الربا ال تتصور ن ا. تعاد عنه لتكون معامالته مباحةاالب
 حاجة لذلك فال رخصة فيه، أما إعطاء الربا فقد أجازه أوفيه ضرورة 

لضرورة أو احلاجة، وهذه رخصة ميكن أن يستفيد منها الفقهاء عند ا
  .املسلمون حني تتحقق شروطها

                                                
 . باب شراء الطعام إىل أجل،كتاب البيوع ، البخاريأخرجه 130-
  .البخاري، كتاب البيوع 131-
  . الفقهية يف جملة األحكام العدلية من القواعد97 القاعدة 132-





111 

  
  

......................................................................................................... 3  
...................................................................................................................................... 7  

  
  الفصل األول

 
  
 10 ..................................................................................................   حتمية العيش املشترك  ـ 1
  13 ............................................................ األدلّة على مشروعية العيش املشترك ـ 2

 13 ...................................................  توقّف واجب الدعوة على العيش املشترك-أ  
 13 ...................................................................  عيش الصحابة مع قومهم الكفار-ب  
 14 ...........زوال سبب اهلجرة رغم  املهاجرين إىل احلبشة مع أهلهابقاء -ج  
 16 ..................................................................... هلجرة من األوطان ليست واجبةا -د  
  18 ........................................................... يمسال يف اتمع االالعيش املشترك -هـ  
 18 .................................................................. دار اإلسالم خارج العيش املشترك -و  

  19 ........ مفهوم الوالء والرباء وأثره على مشروعية العيش املشترك ـ 3
 20 ...............................................................................................................  الرباء والرباءة-أ   
 21 ...........................................................................................................  الوالء واملواالة-ب  
  23 .................................................................................... دة هي املقياحملرمة املواالة -ج   
  26 .............................................................................. ردةقد تكون احملرمة  املواالة -د   
  29 ...........................................  الوالء والرباء، ومشروعية العيش املشترك-هـ   

  





113 

  
  الثالثالفصل 

 
     

  64...........................................................................  انتماء املسلم لدولة غري إسالمية-أ  
   65..................................................................  شروط االنتماء لدولة غري إسالمية-ب  
   66..............................................................  واجبات املسلم يف دولة غري إسالمية-ج  
  66..........................................ةلشرعي تعارض الواجبات الوطنية مع األحكام ا-د  

  67....................................................................... واجبات املواطن املسلم يف أوروبة-      ھـ
   67.................................................................................................... الدينية الواجبات-1
    69.........................التعارض بني الواجبات الدينية والواجبات القانونية -2
  71 .................................................................................واجب اخلدمة العسكرية -3

    74........................................................................... املواطن املسلم يف أوروبةحقوق -و      
  75 ..................................................................................... حق املشاركة السياسية-1  

  76............................لى مشروعية املشاركة السياسية الشرعية عاألدلة -2
  77....................................... على املشاركة السياسيةمناقشة االعتراضات -3

  
  
  
  
  
  
  
  



114 

  الفصل الرابع
 

  
   87................................................................. لالندماجاملساعدة األسس الشرعية  ـ 1

   87............................................................................................  حب املسلم لغري املسلم-أ   
   93................................................  أوروبة اليوم دار عهد وليست دار حرب-ب   
   94.................................................................................................. كل كافر حريب؟ هل-ج   
   95....................................................................... احلرابة وليس الكفر: علّة القتال -د   

   97.............................................. بني املسلمني وغريهمالعالقات األصل يف -هـ 
   102............................................................ األحكام التفصيلية املتعلقة باالندماج ـ 2

  102...........................................  إلقاء السالم على غري املسلمني والرد عليهم-أ   
   104...................... ادهم القيام هلم ومصافحتهم ومعانقتهم ونئتهم بأعي-ب   
   104........................  زيارم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وتعزيتهم-ج   
   105...............................................................  التهادي واملؤاكلة مع غري املسلمني-د   
   105....................................................................... العالقات االجتماعية االخرى -هـ  
   106...............................................................................................  التشبه بغري املسلمني-و   
  107 .........................................................................................  الزواج من الكتابيات-ز   
  108..........................................................................................  املعامالت االقتصادية-ح   

   


