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مقدمة
هناك حلظات حاسمة يف تاريخ األفراد والشعوب واألمم، ال بد فيها من اتلوقف للنظر واتلأمل 

واستخالص ادلروس والعرب. ويف يقيين أن األمة العربية واإلسالمية - ومنذ وقت بعيد - مدعوة ألن 

تفكر وتعاود اتلفكري فيما آل إيله أمرها من اتلمزق الطائيف، والتشتت املذهيب، واتلجزئة السياسية، 

والعجز والوهن احلضاريني.

يف هذه الظروف، بات من الواجب ىلع املشتغلني بالفكر أن يدرسوا املتغريات اليت تعرفها 

جمتمعاتنا العربية واإلسالمية؛ من أجل فهم طبيعة اتلحوالت العميقة اليت تكاد تعصف بوجود 

القوي ىلع مستقبل  اتلأثري  املتغريات ذات  املجتمعات، وحماولة وضع تصور يف معاجلة هذه  هذه 

جمتمعاتنا العربية واإلسالمية. 

لعل من أهم هذه املتغريات الواجب دراستها موقف املسلمني من اآلخر املخالف دينيًّا، ومما 

يثري هذا املوضوع يف وقتنا الراهن أشاكل اتلطرف وأعمال العنف واإلرهاب ضد اآلخر؛ ويه أعمال 

تستند إىل تراث فقيه، حتكمت يف صناعته وبروزه عوامل تارخيية.

وبانلظر إىل أزمات الواقع العريب واإلساليم، وإخفاقاته السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

احلراكت  منظري  من  الكثري  تلقف  فقد  واملسلمني؛  اإلسالم  ىلع  الغريب  اتلحامل  إىل  باإلضافة 

اإلسالمية السياسية املتشددة العديد من تلك اتلصورات، فعملوا ىلع استثمارها يف تكفري املجتمع، 

روا  يكفرِّ لم  ألنهم  العلماء،  وتكفري  بهم،  رضوا  ألنهم  املحكومني،  وتكفري  احلاكم،  وتكفري 

ر الاكفر فهو اكفر، وتكفري لك من عرضوا عليه دعوتهم فلم  احلاكم؛ إعمااًل لفكرة أن من لم يكفرِّ

يقبلها. كما استثمروا ذلك يف تسويغ وتربير القيام باألعمال احلربية ضد غري املسلمني ورشعنتها، 

القتال  رشع  بل  دعوتهم،  ىلع  أو  اإلسالم  أهل  ىلع  العدوان  حبالة  ينحرص  ال  القتال  أن  واعتبار 

ابتداًء إلخضاع األنظمة الاكفرة لسلطان اإلسالم. فاكتسبت احلراكت اإلسالمية الراديكايلة اليت 

اعتمدت يف تصوراتها وأعماهلا ىلع األحاكم الرتاثية؛ صفة املرشوعية للكثري من عمليات العنف 

اليت يتم تنفيذها، سواء ىلع املستوى ادلاخيل )العريب واإلساليم( أو ىلع املستوى اخلاريج؛ إذ تستند 

تلك اتلنظيمات إىل تلك املقوالت يف تربير أعماهلا اإلرهابية.

ونعتقد أن اعتناء املسلمني ينبيغ أال ينحرص يف خطب تربئة اذلمم أو ابلحث عن ُمسورِّاغت 

لألعمال اإلرهابية؛ وإنما األمر يتعلق برضورة تدشني مراجعات ذات منطلقات منهجية معرفية 



كراسات علمية 38  6

شاملة لرتاثنا؛ لرصد سائر تلك األفاكر السامة واملريضة، وتميزيها عن السليم الصحيح من تراثنا، 

ئلال تستمر تلك األفاكر السامة يف الفتك بالسليم الصحيح من تراثنا وتستمر حالة الرتدي، فذلك 

هو اذلي سيعني األمة - ولو بعد حني - ىلع جتاوز احلالة الراهنة، واخلروج من أزمتها الفكرية 

املوروثة واملعارصة، وإاعدة تشكيل العقل املسلم حبيث يعود عقاًل متألًقا يفهم مراد كتاب اهلل وسنة 

. رسول اهلل

وحني تتم العودة إىل مرجعية الويح قرآنًا وسنة، يستطيع العقل املسلم اكتشاف خصائص 

ويصوغه  وفقهه  فكره  ويكيرِّف  والشهادة،  والوسطية  واخلريية  العاملية  خصائص  اإلسالم؛ 

بمقتضياتها؛ مما يسهم يف إخراج األمة الوسط، املخرَجة للناس اعمة.

هلذه األسباب نسىع إىل اخلوض يف هذا املوضوع، واعني بصعوبة املبادرة، مدركني املزنلقات 

املختلفة اليت يمكن أن توقعنا فيها مقاربة من انلوع اذلي نقرتحه، واليت جتمع بني حتليل اخلطاب، 

واالعتبار اتلارييخ. فنحن نتغيا احلسم يف إشاكيلة عالقات األمة اإلسالمية بغريها، ويه اإلشاكيلة 

اليت بقيت تؤرق العلماء والفقهاء قرونًا؛ حيث بقيت مثار جدل بني القائلني بأن األصل هو احلرب، 

باالستناد إىل آيات السيف، وبني اآلخرين اذلين قالوا بأن األصل هو السلم باالستناد إىل اآليات 

القرآنية ادلاعية للحوار واجلدال احلسن، مؤكدين ىلع انلهج التساميح واإلصاليح العام لإلسالم. 

قررنا يف دراستنا أن أصل العالقة هو السلم، ولم يكن حسمنا توفيقيًّا، وإنما اكن بانلفاذ 

أين تكون رشعة  االستخدام وضوابطه؛ تلوضيح  اليت حتدد حاالت  املجيد  القرآن  منهجية  إىل 

السيف؟ وأين يكون احلوار؟ واتلحديد هنا ليس عقالنيًّا جمرًدا وإنما هو حتديد يدل عليه املطلق 

القرآين نفسه، فنخرج بهذه املرجعية من أرجاء اتلأويل واذلرائعية؛ ألن انلص القرآين بما يتضمن 

من آيات السيف وآيات احلوار اليت تبدو متعارضة؛ هو »نص مطلق«، و»غري متناسخ«، وهل »وحدته 

: ما  ـُشكلِ ابلنائية«. وقراءة القرآن قراءة ترايع وحدته ابلنائية تمكن من اإلجابة عن السؤال امل

أصل عالقة املسلمني بغريهم؛ احلرب أم السلم؟ ال باتلربير اذلرائيع اتللفييق، وإنما هو حتديد يدل 

عليه املطلق القرآين نفسه، باالستناد إىل »ابلنائية القرآنية«. 

يبىق أن نشري إىل أن مقصودنا من اآلخر هو اآلخر املخالف دينيًّا، أي األمم وادلول والشعوب 

اليت ال تدين باإلسالم، وكذا األقليات غري املسلمة يف املجتمعات اإلسالمية. 

واهلل املستعان.
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النسخ.. ورشعة السيف
تتلخص األطروحة األساسية هلذا الفصل يف اتلأكيد بأن أصل عالقة األمة اإلسالمية، أو 

نلقل جتاوًزا ادلولة اإلسالمية، بغريها من األمم وادلول اليت ال تدين باإلسالم؛ هو السلم ال احلرب.  

زمن عدم  ظهر يف  قد  اإلسالم  بأن  القول  من  الطرح،  هذا  إثبات صحة  سبيل  ننطلق يف 

اإلغريقية،  )الفرعونية،  اإلسالم  سبقت  اليت  فاحلضارات  وحضاريًّا،  دينيًّا  باآلخر  االعرتاف 

املجال  يف  أكدت  ما  بقدر  املادي،  املستوى  ىلع  لإلنسانية  نفع  من  قدمت  ما  وبقدر  الرومانية( 

االجتمايع ىلع مبادئ االستعباد اليت حكمت ىلع اآلخر بادلونية واالحتقار واإللغاء…)1(. 

أول  اإلسالم  ه  وجَّ فقد  اإلسالم جمتمعات حروب وعنف،  تقدمت  اليت  املجتمعات  »وألن 

نداء اعليم للسالم إىل اكفة البرش، خماطبًا األرسة العاملية بقوهل:   زب ھ  ے  ے  ۓ   

اليت  اللكية  والسمات  اذلاتية  اخلصائص  وتقتضيه  حتتمه  نداء  وهو   ،)3(»)2( ڭرب  ڭ     ۓ  
تتصف بها األمة اإلسالمية، واليت تتحصل يف كونها أمة اخلروج والشهادة والوسطية والعاملية.

بناًء ىلع هذه املسلَّمة، جاءت نصوص القرآن الكريم متضمنة ملجموعة من املبادئ واألصول، 

نهاجية يقوم عليها بناء السالم يف اإلسالم، وتنظم عالقة املسلمني بغريهم،  باعتبارها حمددات ملِ

والعدل  اإلخاء  معاين  حتقيق  حنو  مسارها  وتوجه  حركتها،  وتضبط  العالقة،  هذه  حدود  وترسم 

واملساواة يف العالقات اإلنسانية، يلتحقق السلم والسالم لإلنسان يف القرية العاملية. يلثور التساؤل 

حول ماهية هذه املبادئ اليت تشك األطر املرجعية، والوحدة القياسية اليت يتم االحتاكم إيلها يف 

شأن تقييم ذلك؟

))(   حىت بعد ميجء ادليانة ايلهودية - وبعد حتريفها - ثم تطويع انلص ادليين إلثبات اتلفوق ايلهودي ىلع لك األمم، باعتبارهم شعب اهلل 
ا كما          املختار، الشعب اخلاص واملقدس للرب، الشعب اذلي سخرت هل لك األمم خلدمته، انظر: »وواعدك الرب أن تكون هل شعبًا خاصًّ
        قال لك... وأن جيعلك مستعليًا ىلع مجيع القبائل اليت حتملها يف اثلناء واالسم وابلهاء، وأن تكون شعبًا مقدًسا للرب إهلك كما قال«، 
         »اإلصحاح 26«، حتت »سفر اتلثنية«، الكتاب املقد�س: اآلية 8)-9)؛ »وألنك أنت شعب مقدس للرب إهلك، إياك قد اختار الرب إهلك تلكون 
        هل شعبًا أخص من مجيع الشعوب اذلين ىلع وجه األرض«، »اإلصحاح 7«، حتت »سفر اتلثنية«، الكتاب املقد�س: اآلية 6. وكذلك الشأن 
       بالنسبة لدليانة املسيحية، وبعد حتريفها، حيث أعلنت حربها ضد اآلخر، وقرصت مهمة املسيح يف محل السيف، إذ نقرأ: »ال تظنوا أين 
        جئت ألمحل سالًما بل سيًفا، جئت ألفرق بني االبن وأبيه وابلنت وأمها والكنة ومحاتها، ويكون أعداء اإلنسان أهل بيته«، »اإلصحاح 

       0)«، حتت »إجنيل مىت«، الكتاب املقد�س: اآلية 36-34.
)2(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 208.

)3(   عبد اهلادي بوطالب، من ق�سايا الإ�سالم املعا�رص )ادلار ابليضاء: دار اثلقافة، 2004(: 47.
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القرآنية  الرؤية  بأصول  املتعلقة  انلبوية  السنة  وأحاديث  الكريم  القرآن  آيات  باستقراء   

للعالم)4( واملبادئ احلاكمة للسالم يف اإلسالم؛ يتضح أن تلك األصول واملبادئ تنسجم وخصائص 

األمة اإلسالمية؛ إذ تتحصل وحسبما يشري إيله القرآن الكريم والسنة انلبوية يف:

 مبدأ اتلوحيد وما يفرتضه من نبذ اتلجزئة والرصاع، وما يقتضيه من إيمان واعرتاف بادليانات •	

السابقة لإلسالم، مما يقوي فرص السالم ويدعمها.

 مبدأ العاملية وما يقتضيه من دعوة باليت يه أحسن، وحوار بنَّاء، وانفتاح ىلع اآلخر، مما يدعم •	

عالقات اتلعاون واتلعايش السليم بني الشعوب واألمم. 

 مبادئ املساواة والعدل واحلرية باعتبارها الرشوط األساسية والضمانات احلقيقية لقيام السلم •	

واألمن بني األفراد واجلمااعت واألمم.

إن ما أرشنا إيله سابًقا هو مبادئ قرآنية حاكمة وضابطة لفلسفة السالم يف اإلسالم، وموجهة 

ملسار عالقة املسلمني بغريهم حنو إقامة السالم واتلعايش السليم، وحتقيق اتلفاعل اإلجيايب مع 

اآلخر املخالف دينيًّا.

ىلع  حتض  اليت  انلبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  إىل  اإلشارة  جتدر  السياق،  هذا  ويف 

املواجهة بني املسلمني وغريهم، وإعمال السيف يف مواجهتهم مثل قوهل تعاىل:  زبہ ہ  ھ    

وقوهل  ڭرب)5(،  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئرب)6(،  ەئ  وئ    ەئ     ائ   زب ى  ائ   سبحانه: 

وقوهل : زب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

: زب ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ    ې  ې  ى   ى  ائ  ائ ەئرب)7(، وقوهل 

ھ   ھ ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ی  جئ  حئ  مئرب، »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 256؛ زب )4(  ومن ذلك قوهل تعاىل: زب
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋرب، »سورة انلحل«، القراآن الكرمي: اآلية 25). وآيات أخرى 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ذات ادلالالت ادلالة ىلع اتلعايش مثل قوهل تعاىل: زب
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ   ڌرب، »سورة احلجرات«، القراآن الكرمي: اآلية 3)؛ زب

ڑ  ڑ  کرب، »سورة املمتحنة«، القراآن الكرمي: اآلية 8.
        ومن السنة انلبوية املطهرة نقرأ قوهل : »أيها انلاس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. لككم آلم وآدم من تراب. أكرمكم عند اهلل 
أتقاكم، وليس لعريب ىلع أعجيم فضل إال باتلقوى«. ويمكن االستدالل ىلع اتلعايش اإلساليم بالعهد اذلي كتبه الرسول  بني 
ايلهود واملهاجرين واألنصار يف املدينة املنورة واملسىم الصحيفة. وفيه: »وأن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني 

دينهم...«. 
)5(    »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5.

)6(   »سورة األنفال«، القراآن الكرمي: اآلية 45.
)7(   »سورة األنفال«، القراآن الكرمي: اآلية 60.
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ڈ    ڎ    ڎ   ڌ         ڌ   ڍ    زبڍ   سبحانه:  وقوهل  ڌرب)8(،  ڌ      ڍ         ڍ   ڇ     ڇ   ڇ   چڇ  
ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     

ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہرب)9(.
أقاتل  أن  »أمرت   : قوهل  نقرأ  السابقة  القرآنية  لآليات  ادلاعمة  انلبوية  األحاديث  ومن 

انلاس حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل  وأن حممًدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا 

ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسابهم ىلع اهلل«)10(. وقوهل : »بعثت بني 

يدي الساعة بالسيف حىت يُعبد اهلل وحده ال رشيك هل، وُجعل رزيق حتت ظل رميح، وُجعل اذلل 

والصغار ىلع من خالف أمري«)11(. 

فكيف يستقيم القول بسلمية العالقة بني املسلمني وغريهم مع وجود هذه اآليات القرآنية 

واألحاديث انلبوية الرشيفة ادلاعية إىل املواجهة وإعمال السيف؟ 

)8(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 93).
)9(   »سورة حممد«، القراآن الكرمي: اآلية 4.

)0)(   أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي انليسابوري )ت )26ه(، »حديث رقم 32«، حتت »األمر بقتال انلاس 
        حىت يقولوا ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل«، حتت »كتاب اإليمان«، �سحيح م�سلم، حتقيق نظر بن حممد الفارياين، مج. ) )القاهرة: دار طيبة، 

.32 :)2006
)))(   أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين اذلهيل )ت )24ه(، »حديث رقم 5))5«، حتت »مسند عبد اهلل بن عمر«، حتت 

»مسند املكرثين من الصحابة«، امل�سند، حتقيق شعيب األرنؤوط، مج. 8 )بريوت: مؤسسة الرسالة، 996)(.
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لقد اعلج كثري من الفقهاء واملفرسين هذه اإلشاكيلة من خالل مقولة النسخ)12(، اليت أثبتت 

اتلعارض بني هذه اآليات، وما أسلفنا، من مبادئ قرآنية تعترب أصل العالقة بني املسلمني وغريهم 

القائلون ىلع نسخها  اليت حكم  السيف)13(،   بآية  قوهلم  السلم ال احلرب، وذلك من خالل  هو 

خبمس وسبعني آية من اآليات ادلاعية إىل الصفح والعفو والرمحة واتلعامل باحلسىن وحسن اجلوار.. إلخ، 

وفيها اآليات اليت يه من قواعد اإلسالم اللكية ومبادئه العامة، مثل قوهل تعاىل:  زب ی  جئ    حئ  مئىئ  

يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  
جح  مح  جخ رب )14(.

)2)(   يذكر اللغويون ملادة النسخ عدة معاٍن تدور بني انلقل واإلبطال واإلزالة، فيقولون: نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة )مقابلة(، 
ونسخ انلحل إذا نقله من خلية إىل أخرى، ويقولون: نسخ الشيب الشباب إذا أزاهل وحل حمله، ويقولون: نسخت الريح آثار القوم إذا 
أبطلتها. يقول ابن فارس: »انلون والسني واخلاء أصل واحد، إال أنه خمتلف يف قياسه، قال قوم: قياسه رفع يشء وإثبات غريه ماكنه، وقال 
آخرون: قياسه حتويل يشء إىل يشء، ولك يشء خلف شيئًا فقد انتسخه وانتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، ومنه تناسخ األزمنة 
والقرون«، انظر: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي )ت 395ه(، معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، 
مج. 5 )بريوت: دار الفكر، د.ت.(: 424-425. وأمام هذه املعاين املتعددة للمادة نرى اللغويني خيتلفون يف أيها هو املعىن احلقييق وأيها جماز 
هل، ثم يتجاوز هذا اخلالف دائرتهم إىل األصويلني واملفرسين واملؤلفني يف انلاسخ واملنسوخ حني ينقلون عنهم. فهذا أبو جعفر انلحاس 
يف كتابه انلاسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم يقرر أن اشتقاق النسخ من شيئني أحدهما يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزاتله وحلت 
حمله، ونظري هذا زبڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱرب. واآلخر من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخته وىلع هذا انلاسخ واملنسوخ، انظر: 

مصطىف زيد، الن�سخ يف القراآن: درا�سة ت�رصيعية تاريخية نقدية، ط. 3، مج. ) )املنصورة: دار الوفاء، 987)(: 55.
        إذا انتقلنا إىل املفرسين فإننا نلحظ نفس اليشء، وهو اختالفهم يف حتديد حقيقة النسخ من جمازه، ومن أعجزه ذلك، اكتىف بإيراد آثار 
حتدد املراد بالنسخ دون ترجيح. فالقرطيب يف تفسريه حيكم أن حقيقة النسخ اإلبطال واإلزالة. يقول يف تفسريه لآلية )06)( من سورة 

ابلقرة: »النسخ يف كالم العرب ىلع وجهني: 
        األول: انلقل، كنقل كتاب من آخر، وىلع هذا يكون القرآن لكه منسوًخا، أعين من اللوح املحفوظ وإنزاهل إىل بيت العزة يف السماء 

ادلنيا، وهذا ال مدخل هل يف هذه اآلية، ومنه قوهل تعاىل: زبائ  ائ          ەئ   ەئ  وئ وئرب، أي نأمر بنسخه وإثباته.
         اثلاين: اإلبطال واإلزالة، وهو املقصود هنا، وهو منقسم يف اللغة ىلع رضبني: 

         األول: إبطال اليشء وزواهل وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت حمله، وهو معىن قوهل تعاىل: زب ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀرب.

        اثلاين: إزالة اليشء دون أن يقوم آخر مقامه، كقوهلم: نسخت الريح األثر، ومن هذا املعىن قوهل تعاىل: زبڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱرب، 
»سورة احلج«، القراآن الكرمي: اآلية 52. أي يزهل فال يتىل وال يثبت يف املصحف بدهل«.

         انظر: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزريج القرطيب )ت )67ه(، اجلامع لأحكام القراآن، مج. ) 
)القاهرة: دار احلديث، 2002(: 480-479.

          وهكذا يميض املؤلفون يف انلاسخ واملنسوخ واملفرسون يف سعيهم إىل حتديد معىن النسخ لغة، وهو قصد تبني حقيقته من جمازه. والراجح 
عند أغلبهم أن مادة النسخ وضعت تلدل ىلع معىن اإلزالة، إذ حيكم أكرثهم أن اإلزالة يه املعىن احلقييق ملادة النسخ يف القرآن.

         للمزيد من اتلوسع يف معرفة حقيقة النسخ، انظر: جالل ادلين أبو الفضل عبد الرمحن بن كمال ادلين بن أيب بكر بن حممد بن 
سابق ادلين اخلضريي السيويط )ت ))9ه(، الإتقان يف علوم القراآن، حتقيق فواز أمحد زمريل، ط. 5 )بريوت: دار الكتاب العريب، 2004(؛ حممد 

عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القراآن، ط. 3 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 995)(.
زبہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ   تعاىل:  قوهل  األقوال يه  السيف يف أصح  وآية    )(3(
ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېرب، »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5؛ زيد، الن�سخ 
يف القراآن، مج. 2: 504. وقد اُدُّيع بأنها يه نفسها منسوخة، وأن اآلية انلاسخة هلا قوهل تعاىل: زب  ڑ  ک  ک  ک  کرب، »سورة حممد«، القراآن 

الكرمي: اآلية 4؛ زيد، الن�سخ يف القراآن، مج. 2: 6). مما يبني شدة اتلضارب احلاصل بني العلماء حول النسخ.
)4)(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 256.
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إن القول بآية السيف حدا بالقائلني بها إىل اعتبار احلرب أصل العالقة مع املخالف دينيًّا، 

وأن الكفر يف ذاته سبب ملقاتلة أهله. واعتربوا الكفر ُمبيًحا لقتل الاكفر. ومن ثم، فأهل الرشك 

والكفر خمريون بني خيارين ال ثالث هلما: اإلسالم أو السيف )القتال(، وأما أهل الكتاب - ومعهم 

املجوس - فإنهم خمريون بني ثالثة خيارات: اإلسالم أو اجلزية أو القتال. بمعىن آخر، وحسب رأي 

أصحاب هذا االجتاه؛ فإن املرشكني يف حال بلوغ دعوة اإلسالم إيلهم فامتنعوا عنها، تعني قتاهلم 

حىت يكون ذلك إما سببًا يف هالكهم أو يف دخوهلم اإلسالم)15(.

وعليه، فال جمال للحـديث عن موادعة أو سلم أو أمان يقوم بني املسلمني وغري املسلمـني، 

أن  أيًضا  عليهم  فإن  بالدهم،  عن  العدو  يدفعـوا  أن  املسلمني  عـىل  متعـينًا  يكون  كما  وأنـه 

يداهموه يف بالده ما استطـاعوا إىل ذلك سبياًل، ال فرق يف ذلك بني أن يكون العـدو قد اكتسب 

وصـف العداوة بارتكابه عـدوانًا ماديًّا ىلع املسلمني، أو باتلحضري واإلعداد لشن هذا العدوان، 

وبني أن يكون قد اكتـسب هذا الوصف بغري ذلك، ولو اكن ملجرد رفضه اخلضوع دلولة اإلسالم، 

وبقائه ىلع غري دين  اإلسالم. 

ومن أبرز من يمثل هذا الـرأي من الفقهاء واملفرسين املتقدمني اإلمام الشافيع؛ إذ يذهب 

إىل أن الـُمـبـيح للقتـل هو الكفر، وأن ال سبيل أمام الكفار حلقن دمائهم ومحـاية أمواهلم إال 

اإليمان باهلل وبرسوهل، واستثىن أهل الكتاب إذا حصل هلم عهد من املؤمنني. يقول اإلمام الشـافيع: 

»حقن اهلل ادلماء، ومنـع األموال إال حبقـها، باإليمان باهلل وبرسـوهل، أو عـهد من املؤمنني باهلل 

لم يكن هلم  إذا  اإليمان،  من  باالمتناع  الرجال  من  ابلالغني  دماء  وأباح  الكتاب،  ورسوهل ألهل 

عهد... واذلي أراد اللـه  أن يقتلوا حىت يتوبوا، ويقيموا الصـالة، ويؤتوا الزكـاة، أهل األوثان 

 : العـرب وغريهم اذلين ال كتاب هلم. فإن قال قـائل: ما دل ىلع ذلك؟ قيل هل: قال اهلل  من 

زبچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   رب)16(... فمن لم يزل ىلع 

الرشك مقيًما لم حيول عنه إىل اإلسالم، فالقتل ىلع الرجال، دون النساء منهم«)17(.

)5)(   عبد الوهاب خالف، ال�سيا�سة ال�رصعية، اأو نظام الدولة الإ�سالمية يف ال�سئون الد�ستورية واخلارجية واملالية، تقديم حممد عمارة )القاهرة: األزهر 
         الرشيف، 432)ه(: 86 وما بعدها.

)6)(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 29.
ليب القريش )ت 204ه(، الأم، حتقيق حممد زهري انلجار، ط. 2، مج. 4 )بريوت: دار املعرفة،  )7)(   أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافيع املطَّ
973)(: )6) ومابعدها. ومقتىض ادليلل عندهم قتل لك اكفر، سواء اكن رجاَلً أو امرأة،  وسواء اكن قادًرا ىلع القتال أو اعجًزا عنه،  وسواء= 

ّ ّ

ّّ
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الرأي يذهب بعض أصحاب اإلمام أمحد، إذ يقول ابن قدامة احلنبيل: »ويقاتل  وإىل نفس 

من سواهم من الكفار حىت يسلموا«)18(. ويدعم هذا الرأي اإلمام الشواكين بقوهل: »أما غزو الكفار 

القتل، فهو معلوم من الرضورة  أو  أو تسليم اجلزية  ومناجزة أهل الكفر، ومحلهم ىلع اإلسالم  

ادلينية، وألجله بعث اهلل رسله وأنزل كتبه. وما زال  منذ بعثه اهلل سبحانه إىل أن قبضه إيله 

يتسع  ال  هذا  يف  والسنة  الكتاب  وأدلة  شؤونه.  أهم  ومن  مقاصده  أعظم  من  األمر  هلذا  جاعاًل 

هلا املقام وال بلعضها«)19(. ويعترب اجلصاص مبادأة املرشكني القتال من األمور املجمع عليها غري 

املختلف فيها؛ إذ يقول: »وال نعلم أحًدا من الفقهاء حيظر قتال من اعزتل قتانلا من املرشكني، إنما 

اخلالف يف جواز ترك قتاهلم ال يف حظره«)20(.

جند هذا الرأي عند بعض املفرسين أيًضا؛ إذ يؤكد ابن جرير الطربي ىلع ختيري املرشكني 

زبہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے   تعاىل:  لقوهل  تفسريه  فيف  القتل؛  أو  اإلسالم  بني 

ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  
وغري  احلرم  يف  األرض،  من  لقيتموهم  حيث  »فاقتلوهم  يقول:   .)21(رب ۉ  ۉ   ۅ    ۋۅ   ۋ  
احلرم يف األشهر احلرم وغري األشهر احلرم«)22(. وأما يف قوهل تعاىل: »واقعدوا هلم لك مرصد«، يقول 

=ساملنا أو حاربنا. لكن رشط العقوبة بالقتل أن يكون بالًغا،  فالصبيان ال يقتلون ذللك. أما النساء، فمقتىض ادليلل قتلهم، لكن 
لم يقتلن ألنهن يرصن سبيًا بنفس االستيالء عليهن، فلم يقتلن لكونهن مااًل للمسلمني، كما ال تهدم املساكن إذا ملكت. وىلع هذا 
القول:  يقتل  الرهبان وغري الرهبان لوجود الكفر؛ وذلك أن اهلل علق القتل لكونه مرشاًك بقوهل: »فاقتلوا املرشكني« فيجب قتل لك 
مرشك، كما حترم ذبيحته ومناكحته ملجرد الرشك، انظر: تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب 
القاسم اخلرض بن حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهلل بن تيمية احلراين )ت 728ه(، قاعدة خمت�رصة يف قتال الكفار ومهادنتهم وحترمي قتلهم ملجرد 
كفرهم: قاعدة تبني القيم ال�سامية للح�سارة الإ�سالمية يف احلرب والقتال ، حتقيق عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد )الرياض، 2004(: 88. وسياق كالم 

شيخ اإلسالم رد هذه ادلعوى وإبطاهلا.
)8)(   موفق ادلين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعييل املقديس ادلمشيق احلنبيل )ت 620ه(، املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل 

ال�سيباين، حتقيق حممود عبد الوهاب، مج. 9 )القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ت.(: 73).
)9)(   حممد بن عيل الشواكين، ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار، حتقيق قاسم اغلب أمحد، وحممود أمني انلواوي، مج. 4 )بريوت: دار الكتب 

العلمية، 985)(: 8)9-5)5. 
)20(    أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنيف )ت 370ه(، اأحكام القراآن، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، مج. 3 )بريوت: دار إحياء الرتاث 

العريب، 985)(: )9). 
))2(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5.

)22(   وهو هنا حيكم بأن قوهل تعاىل: »وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلونكم فيه« منسوخة وليست حمكمة. فيخالف من يقول بأنه 
ال جيوز قتال أحد يف املسجد احلرام إال بعد أن يقاتل. وبه قال جماهد وطاووس، وإيله ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو ما رجحه القرطيب 
مستداًل حبديث ابن عباس حيث قال: قال رسول اهلل  يوم فتح مكة: »إن هذا ابلدل حرمه اهلل يوم خلق السماوات واألرض، فهو حرام 
حبرمة اهلل تعاىل إىل يوم القيامة، وإنه لم حيل القتال فيه ألحد قبيل. ولم حيل يل إال ساعة من نهار،  فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة«، 

أخرجه مسلم يف كتاب احلج، انظر: القرطيب، اجلامع لأحكام القراآن، مج. ): )722-72.
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الطربي: »واقعدوا هلم بالطلب لقتلهم أو أرسهم لك طريق ومرقب«)23(، وأنه »ال خيلَّـى سبيلهم )أي 

املرشكني والكفار( إال برجوعهم عما نهاهم عنه اهلل من الرشك باهلل وجحود نبوة نبيه حممد ، إىل 

توحيد اهلل، وإخالص العبادة هل، وإقامة الصالة، وإيتاء الزاكة«)24(، أي بعد إسالمهم. ونفس الرأي 

جنده عند احلافظ ابن كثري؛ حيث يقول: »إنه إذا بلغت املرشكني دعوة اإلسالم فامتنعوا عنها، مع 

غلبة املسلمني وقدرتهم عليهم، تعني قتاهلم حىت يكون ذلك سببًا إما يف هالكهم أو يف دخوهلم 

اإلسالم«)25(.

وليس هناك اختالف بني ما ذهبا إيله - أي لكٌّ من الطربي وابن كثري - وما ذهب إيله 

القرطيب بعدهما، فقوهل تعاىل: »وقاتلوهم« معناه عند القرطيب أنه: أمر بالقتال لك مرشك يف لك 

موضع. وهو أمر بقتال مطلق ال برشط أن يبدأ الكفار. ويستدل القرطيب بقوهل تعاىل: زبڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ رب)26(، وقول رسول اهلل : »أمرت أن 
أقاتل انلاس حىت يقولوا ال هلإ إال اهلل«)27(. فدلت اآلية واحلديث ىلع أن سبب القتال هو الكفر؛ 

ألنه قال: »وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة« أي كفر فجعل الغاية عدم الكفر)28(.

يف  تعاىل  قوهل  ظاهر  اكن  إذا  أنه  إىل   - ومفرسون  فقهاء   - االجتاه  هذا  أصحاب  ويشري 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڍ  ڌ   ڇ  ڇ  ڍ   براءة: زبچ  ڇ   ڇ   سورة 

ڳرب)29(،  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
يدل ىلع أن مقاتلة أهل الكتاب ومعهم املجوس عماًل بقوهل  يف شأن املجوس: »سنوا بهم سنة 

أهل الكتاب«)30(؛ تكون ىلع اإلسالم أو دفع اجلزية أو القتال؛ فإن الكفار واملرشكني ال يكون 

)23(   أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب الطربي )ت 0)3ه(، تف�سري الطربي: امل�سمى جامع البيان يف تاأويل القراآن، حتقيق هاين احلاج، 
وعماد زيك ابلارودي، وخريي سعيد، مج. 0) )القاهرة: املكتبة اتلوفيقية، 2004(: 83.

)24(   املرجع السابق: 83.
)25(   أبو الفداء عماد ادلين إسماعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن زرع القريش )ت 774ه(، تف�سري القراآن العظيم، مج. 2 )بريوت: دار 

املعرفة، 983)(: 0-308)3، )337-33.
)26(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 93).

)27(   مسلم بن احلجاج انليسابوري، »حديث رقم 24)«، �سحيح م�سلم: 32.
)28(  القرطيب، اجلامع لأحكام القراآن، مج. ): 723.

)29(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 29.
)30(   أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب اعمر األصبيح احلمريي املدين )ت 79)ه(، »حديث رقم 42«، حتت »باب جزية أهل الكتاب 

، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، مج. ) )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 985)(: 278. واملجوس«، حتت »كتاب الزاكة«، املوطاأ
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هلم برصيح القرآن إال اإلسالم أو القتل)31(. وإنما أسس أصحاب هذا الرأي رأيهم وقواعدهم ىلع 

أساس أن غري املسلمني إذا دعوا إىل اإلسالم، وأقيمت هلم دالئله احلقة، وأبليت معاذيرهم برفع 

ورفضهم  وآياته،  اإلسالم  وإعراضهم عن  إرصارهم ىلع خالفهم  اآليات؛ اكن  وإيضاح  الشبهات 

إجابة داعته؛ بمثابة إيذان املسلمني باحلرب. عندها جيب ىلع املسلمني أن يسوقوهم إىل احلق قرًسا 

ما داموا لم يذعنوا هل باحلكمة واملوعظة احلسنة)32(؛ »حىت إذا لم تفلح وسائل القهر بعد أن لم تفلح 

سبل احلكمة لم يكن بد من قتلهم، وقطع دابر رشهم وقاية للمجتمع من ضالهلم، اكلعضو املصاب 

إذا تعذر عالجه تكون مصلحة اجلسم يف برته«)33(.

إمجااًل، فإن أصحاب هذا االجتاه ويف سعيهم إىل اتلأكيد ىلع أن األصل يف عالقة املسلمني 

والعموم  اإلطالق  بأوصاف  يتمتع  األصل  هذا  أن  ىلع  جيمعون  الكفر؛  لعلة  القتال  هو  بغريهم 

واثلبات، باستنادهم إىل مقولة النسخ، وأن آية السيف مستندهم يف القول بهذا األصل قد نسخت 

ا ال يملكون حياهل إال  زب  جئ    حئ  مئرب حىت صار قتال أهل الرشك بوصفهم هذا رشاًع اعمًّ آية 

اإلسالم أو اهلالك)34(.

ويرى ابن العريب املاليك أن آيات القرآن الكريم املتعلقة بالقتال تشري إىل نوع من اتلدرج يف 

األحاكم، وبيان ذلك »أنه حني اكن الرسول  بمكة، ىلع رضاوة العدو وقلة انلصري، لم يكن القتال 

مأموًرا به وال حىت مأذونًا فيه، وإنما هو الصفح واإلعراض، إعمااًل لقوهل تعاىل:  زبڻۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓرب)35(. حىت إذا هاجر الرسول وقويت باملدينة شوكته، 
ذن يف القتال مىت اكنت املبادأة من املرشكني؛ مصداقًا لقوهل تعاىل: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ُ
أ

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ.ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹرب)36(. 

تعاىل:  يقاتل، مصداقًا لقوهل  لم  قاتل دون من  قتال من  ازداد اإلسالم قوة إىل قوة فرض  فلما 

انلاس  بدر، وأرص  بعد  الغاية  بلغ  إذا  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پرب)37(. حىت  زب 

))3(   القرطيب، اجلامع لأحكام القراآن، مج. ): 452.
)32(   خالف، ال�سيا�سة ال�رصعية: 94.

)33(   املرجع السابق: 90.
)34(   ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، مج. 4: 7).

)35(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 09).
)36(  »سورة احلج«، يف القراآن الكرمي: اآلية 40-39.

)37(  »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية )9).
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ا كما جاء يف قوهل تعاىل: زبۅ  ۉ   مع ذلك ىلع فسادهم، فُرض القتال فرًضا اعمًّ

ۉ        ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئرب)38(، زبہ  ہ  ھ    ھ    ھ  
. )40( )39( ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  رب

وحبسب ابن العريب، فإن اتلدرج يف ترشيع القتال واألمر به قد تم ىلع أربع مراحل نسخ 

الالحق منها السابق. واستقر األمر ىلع مبادأة انلاس بالقتال من أجل ادلخول يف اإلسالم، حيث 

إىل  به انلاس  يساق  القتال  قبلها حىت أصبح  اليت  قال: »فك خطوة من اخلطوات األربع نسخت 

اإليمان رغم أنوفهم«)41(. 

إن هذا اتلصور يثري إشاكالت كثرية وخطرية يف آن، جنملها فيما ييل:

y  النسخ يف  أليس  تفصيله؟  وإحاكمه وحسن  القرآن  بإطالقية  إخالل  بالنسخ  القول  يف  أليس 

تعارض مع قوهل تعاىل:    زب گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  رب )42(، وقوهل سبحانه: 

زبڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک . گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  
ں  ڻ رب)43(؟

y  :أليس يف القول بالنسخ إقرار باختالف القرآن وتناقض آياته، وهو املحال يف حقه لقوهل تعاىل 

زب چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈرب  )44( ؟
y  ألم حيكم القرآن خبلود آياته، ويقر بأن خطابه اعليم إنساين شامل نزل لريسم الطريق الصحيح 

للبرشية، ويعالج مشكالتها، ويضع حلواًل هلا يف لك زمان وماكن، فكيف يمكن واحلال هذه 

أن نُعمل بعض اآليات ونعطل بعضها بسبب القول بالنسخ؟ 

y  كيف ننسخ انلص القرآين اثلابت القطيع بأخبار آحاد، وقد أكد العلماء عدم جواز نسخ القرآن

بأخبار آحاد، ويف مقدمتهم أوئلك القائلون بالنسخ؟

)38(  »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 36.
)39(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5.

)40(    أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن العريب املعافري األندليس اإلشبييل املاليك )ت 543ه(، اأحكام القراآن، حتقيق 
عيل حممد ابلجاوي، مج. ) )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 957)(: 02)، 09)-0)).

))4(   املرجع السابق: 0)).
)42(   »سورة هود«، القراآن الكرمي: اآلية ).

)43(   »سورة فصلت«، القراآن الكرمي: اآلية )42-4.
)44(   »سورة النساء«، القراآن الكرمي: اآلية 82.
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y  والعلماء قد اشرتطوا أن الزمن اذلي يُسوَّغ فيه نسخ ، ىع النسخ بعد وفاة الرسول كيف يُدَّ

انلصوص هو مصدر الرسالة دون ما بعده؟ 

y .)45(كيف يتبدل الويح ويتحول، واهلل حيكم بأنه زب ٹ  ڤ  ڤ  ڤرب

عدد  إىل  بانلظر  وجاهتها  وتزداد  بالنسخ،  القول  عن  وجيهة  اعرتاضات  تمثل  أسئلة  إنها 

اآليات اليت حكم القائلون بنسخها، إذ »اعترب ابن العريب املعافري عدد اآليات املنسوخة مائة 

آية، مخس وسبعون آية منسوخة بآية القتال. وذهب ابن حزم يف كتابه معرفة انلاسخ واملنسوخ أن 

آيات النسخ تبلغ مائتني وأربع عرشة آية، وذهب أبو جعفر انلحاس يف كتابه انلاسخ واملنسوخ إىل 

أنها تبلغ مائة وأربًعا وثالثني آية، وأوصلها ابن سالمة الرضير إىل مائتني وثالث عرشة آية«)46(. يف 

حني أوصلها ابن اجلوزي إىل مائتني وسبع وأربعني آية)47(، أغلبها منسوخ بآية السيف. 

فالقول بآية السيف يعطل العمل بآيات قرآنية يه من القواعد اللكية واملبادئ العامة يف 

زبٹ  ٹ  ٹ   سبحانه:  وقوهل  مئرب)48(،  حئ   جئ     ی   زب تعاىل:  قوهل  ذلك  ومن  اإلساليم،  ادلين 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃرب)49(، وقوهل : زبڭ  

ڭ  ڭڭرب)50(، وقوهل سبحانه: زبژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱرب)51(، وغريها كثري. حيث لم يرتك أصحاب القول بالنسخ  - وخاصة 

واملعاملة  والصرب  والتسامح  والعفو  الصفح  إىل  ادلاعية  القرآنية  اآليات  من  آية   - فيه  املتوسعني 

باحلسىن وادلفع باليت يه أحسن، وغري ذلك مما هو من أصول ماكرم األخالق وأمهات الفضائل؛ 

واتلويل  الكفار،  الصفح عن  القرآن من  ما يف  العريب: لك  ابن  قال  السيف.  آية  نسختها  قالوا  إال 

ھ   ھ     ھ     ہ   زبہ   ويه:  السيف،  بآية  منسوخ  فهو  عنهم،  والكف  واإلعراض 

)45(   »سورة يونس«، القراآن الكرمي: اآلية 64.
)46(   حممد فاروق انلبهان، مقدمة يف الدرا�سات القراآنية )اململكة املغربية: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 995)(: 207.

)47(   زيد، الن�سخ يف القراآن، مج. 2:  235.
)48(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 256.
)49(   »سورة يونس«، القراآن الكرمي: اآلية 99.
)50(    »سورة احلجر«، القراآن الكرمي: اآلية 85.

))5(    »سورة فصلت«، القراآن الكرمي: اآلية 34.
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭرب)52(؛ حيث نسخت مائة 
وأربًعا وعرشين آية)53(.

نتوقف عند هذا احلد يف تتبع خماطر القول بآية السيف، خاصة وأن هناك دراسة معتربة 

للشيخ مصطىف زيد)54( )النسخ يف القرآن()55( قد أغنتنا عن ذلك؛ حيث رد رمحه اهلل ىلع األقوال 

ا علميًّا موثًَّقا.  السابقة ردًّ

القرآين،  اخلطاب  بها  اتسم  اليت  التسامح  روح  إفقار  يف  سببًا  اكن  السيف  بآية  القول  إن 

تفنيد ما ذهب  العالقة مع اآلخر، وباتلايل  يدفع ابلاحث - وتأكيًدا منه ىلع سلمية  األمر اذلي 

إيله أصحاب االجتاه األول - إىل دراسة آيات القتال الواردة يف سورة اتلوبة)56( بما فيها آية السيف، 

القتايل  اجلهاد  بني  العالقة  وحتديد  فيها،  القتال  علة  واستنباط  ورودها)57(،  سياق  تتبع  حماولني 

ادلاعية إيله، وأصل عالقة املسلمني بغريهم اذلي هو السلم ال احلرب. 

افتتح اهلل  سورة براءة بقوهل: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ.    ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  .  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک   .  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  
ھ     ھ     ہ   ہ     . ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

)52(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5.
)53(   السيويط، الإتقان يف علوم القراآن: 527.

)54(  مصطىف زيد: هو فضيلة األستاذ ادلكتور مصطىف زيد، ودل سنة 7)9)م، حمافظة كفر الشيخ بريف مرص، اكن رئيًسا لقسم الرشيعة 
اإلسالمية بكلية دار العلم جبامعة القاهرة من 960)م إىل 976)م، كما عمل أستاًذا جلميع علوم الرشيعة يف جامعات مرص، دمشق، 
بريوت، اخلرطوم، املدينة املنورة. من مؤلفاته: املصلحة يف الترشيع اإلساليم، دراسات يف السنة، فلسفة العبادات يف اإلسالم. تويف رمحه 

اهلل سنة 398)ه.
)55(   زيد، الن�سخ يف القراآن.

)56(  اقترصنا ىلع دراسة آيات القتال الواردة يف سورة اتلوبة دون غريها؛ ألن سورة براءة يه آخر ما نزل من القرآن خبصوص آيات القتال. 
وعليه، فإذا استطعنا تفنيد دعوى نسخها آليات املهادنة واملوادعة واملساملة، أعفانا ذلك من دراسة آيات القتال الواردة يف سور قرآنية 

أخرى متقدمة عنها يف الزنول.
)57(  فالسياق يشك مدخاًل منهاجيًّا رئيسيًّا  للوصول إىل دراسة املعىن وحتديد واستخراج قدرات انلص ىلع استيعاب الوقائع. بل إن اعتبار 
السياق منهًجا أصويلًّا  أبرز وأهم حمددات داللة انلص يف املجاالت الترشيعية وغريها، وقد ساعد اعتماد اعتبار  السياق أضىح من 
وضابًطا مرجعيًّا ىلع اتلخفيف من حدة اتلنافر اذلي حيصل اعدة بني اللفظ واملعىن. كما ساعد ىلع تاليق آفة حتميل انلصوص ما ال 
قبل هلا به، انظر: فاطمة بوسالمة، »السياق عند األصويلني: املصطلح واملفهوم«، جملة الإحياء، العدد 25، ال�سياق يف املجالت الت�رصيعية: املفهوم 

والدور )يويلو 2007(: 39. 
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.   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   .   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  
.  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ  ٹ    
.  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ڃ  چ   چ  
ژ  .  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  .   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  .  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   .  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
.   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   وئ     ۇئ ۇئ  
ٻ   ٱ   ٹ.  ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ    ڀ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  .  ڀ   ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ رب)58(.
السيف:  بآية  سيم  ما  وفيها  القتايل،  اجلهاد  شأن  يف  نزل  ما  أهم  اآليات  هذه  تتضمن 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ     ہ   زبہ  
ڭرب)59(، واليت اُدُّيع أنها ناسخة ملا عداها من آيات القتال؛ حيث فُهم منها أن العلة يف قتال 

املرشكني يه الكفر؛ إذ جعلت انتهاء القتال بتوبتهم، وإقامة الصالة، وإيتاء الزاكة. 

إال أن قراءة السياق تشري إىل أن اآلية ليست كما فُهمت؛ فاملوضوع والسياق يدوران حول   

مرشيك قريش اذلين نقضوا صلح احلديبية اذلي عقده الرسول ، مما أاعد حالة احلرب اليت اكنت 

قائمة قبل الصلح؛ فاحلديث يف اآليات يدور حول فريق خاص من املرشكني، اكن بينهم وبني رسول 

اهلل عهد، فنكثوه وظاهروا ىلع املؤمنني. وقد تضمنت اآليات عدة إشارات تؤكد ذلك، كما تؤكد أن 

آية السيف ال تتضمن علة الكفر يف القتال، ويه: 

)58(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية )-5).
)59(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5.
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االستثناء يف قوهل تعاىل: زبک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہرب)60(. فقد استثنت اآلية من املرشكني طائفة 
لم يغدروا، وبقوا ىلع عهودهم. 

األمر بإجارة املرشكني إذا طلبوا ذلك، ثم إبالغهم أماكن أمنهم. ولو اكن الكفر هو سبب القتال 

ملا اكنت هذه احلماية والراعية للمستأمنني. 

أوردت اآليات استثناًء آخر بعد احلديث عن حكم انلاكثني يف آية السيف، وهو: زب  پ  ڀ  

فيف  ٹرب)61(.  ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
هذه اآلية تأكيد وأمر باالستقامة ىلع العهود ورفض نبذها مع من اكن وفيًّا بها. 

ذكرت اآليات العلة اليت من أجلها استنكر القرآن أن يكون للمرشكني عهد عند اهلل ورسوهل: 

زبڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
چرب)62(زبچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈرب)63(.

زبڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳرب)64(.
ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     زبہ  

ۇ  ۆ  ۆرب)65(.
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   زبۈ  

ېى   ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ ۇئرب)66(.
القتال  القرائن اليت ذكرتها اآليات، واليت جتعل  العلة فما ماكن هذه  فلو اكن الكفر هو 

ألسباب غري الكفر؟

يبىق من اإلشاكالت اليت يمكن أن تكون موهمة قوهل تعاىل: زبڭ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

اتلوبة  اآليتان  جعلت  فقد  ۀرب)67(،  ۀ      ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں    ڱ   ڱ  

)60(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 4. 
))6(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 7.

)62(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 8. 
)63(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 9.
)64(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 0).
)65(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 2).

)66(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 3).
)67(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية )).

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 
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وإقامة الصالة وإيتاء الزاكة سببًا يف ختلية سبيل املرشكني والكف عنهم، مما يوهم اإلجلاء إىل اإلسالم 

واإلكراه عليه. لكن بعد أن عرفنا القرائن اليت أشارت إيلها اآليات، نتبني أن هاتني اآليتني ليستا 

الغادرين  انلاكثني  ومآل هؤالء  احلرب،  انتهاء  تتحدثان عن حالة من حاالت  إنما  تعليل،  مورد 

إذا تابوا ورجعوا عن االعتداء؛ ما حاهلم؟ فقررت اآليات أن اهلل يغفر هلم ما قد سلف، يلصبحوا 

القتال  اكن  ولو  إسالمهم.  قبل  واعتداء  إيذاء  من  قدموه  ما  لك  عن  انلظر  بقطع  للمؤمنني  إخوة 

ألجل إسالم الكفار وتوبتهم نلاقض ذلك ما ذكرته اآليات من إشارات إىل أسباب القتال؛ فاآليات 

واضحة ادلاللة ىلع أن الكفر ليس يف القتال، إنما للقتال أسباب أخرى ترتبط باالعتداء والظلم 

واخليانة ونكث العهد)68(.

يأيت بعد ذلك يف سورة اتلوبة أيًضا: زبچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳرب)69(. هذه يه أول آية نزلت يف قتال أهل الكتاب، وقد توافق نزوهلا مع اجتاه 
الرسول  انلرصانية ىلع رسول  العربية  القبائل  لرد عدوان  تبوك  الروم يف غزوة  لقاء  إىل  املسلمني 

 وقوافل املسلمني. وقد حرصت اآلية اذلين يقاتلون بطائفة من أهل الكتاب، وذلك من خالل 

حرف اتلبعيض »من اذلين أوتوا الكتاب«. وباتلايل يغدو األمر بالقتال مقصوًرا ىلع طائفة منهم 

اتصفت بما ذكرته اآلية من صفات، وليس من لوازم هذه الصفات انتفاء صفة أهل الكتاب عن 

أصحابها، كما أن هذه الصفات ال تشمل مجيع أهل الكتاب، وكأن اآلية تشري إىل أن من أهل الكتاب 

من بىغ واعتدى، ولم خيف اهلل وايلوم اآلخر، واستحل احلرام، ولم يقبل احلق. وقد أكدت ذلك 

اآليات اتلايلة اليت أوضحت سابقة العدوان والصد عن سبيل اهلل من قبل هؤالء: زب ٱ  

ڄ    ڦ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺرب)70(، زب
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  

)68(   انظر: حممد سعيد رمضان ابلويط، اجلهاد يف الإ�سالم، كيف نفهمه؟ وكيف منار�سه؟ )دمشق: دار الفكر، 993)(: 56، 98-)0)؛ زيد، الن�سخ يف  
              القراآن، مج. 2: 6 وما بعدها.

)69(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 29.

)70(    »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 32.



)2مارس 2017

الكتاب، مما  يقفها بعض أهل  اليت  العدوان وابليغ  71(. ويف هذا إشارة إىل مواقف  ( رب ڇ ڇ 
يعد سببًا لألمر بقتاهلم يف اآلية )29(، ذللك جاءت اآليات اتلايلة تستنفر املسلمني لغزوة تبوك، 

وتندد باملتقاعس عنها، زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺرب)72(.
ينتيه  اليت  الغاية  اآلية اإلسالم هو  القتال جلعلت  السبب يف  هذا، ولو اكن الكفر هو   

عندها القتال، لكن اآلية جعلت اجلزية يه الغاية. وخنلص من هذا إىل أنه ال تعارض بني اآلية 

ومبدأ سلمية العالقة مع اآلخر املخالف دينيًّا ما لم يبدأ باهلجوم ىلع املسلمني)73(.

ېې   ې   ۉې     ۉ   زبۅ   اتلوبة:  سورة  يف  أخرى  آية 

القتال يف األشهر احلرم، ويه  اآلية يف سياق حتريم  ى  ى  ائ  ائ  ەئرب)74(. وردت هذه 
رصحية يف أن القتال مرشوع ىلع سبيل املقابلة »كما يقاتلونكم«، أي كما جيتمعون حلربكم إذا 

حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيًضا إذا حاربتموهم وقاتلوهم باملثل، فلكمة )اكفة( ال تشمل غري املقاتلني، 

واآلية شبيهة بآية سورة اتلوبة: زبہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۉ   ۅ    ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
قاتلنا،  ملن  القتال  أن  القتال، ويه  يف  القاعدة  من  بيانًا جزئية  هنا  وتزيد   .)76( ۉ  ېرب)75( 
وكأنها تقول: »إن وصف من أمرناكم بقتاهلم متحقق يف هؤالء املرشكني؛ ألنهم يقاتلونكم اكفة 

فقاتلوهم بمثل صنيعهم«)77(.

أخرًيا، تأيت هذه اآلية من سورة اتلوبة: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     

پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺڭرب)78(. ال تتضمن هذه اآلية بيان سبب القتال؛ فيه 

آية مطلقة تقيد باآليات األخرى املقيدة، أما قوهل: »ويلجدوا فيكم غلظة«، فيه يف سياق اإلرشاد 

))7(  »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 34.
)72(  »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية )4.

)73(  انظر: ابلويط، اجلهاد يف الإ�سالم: 58-60؛ زيد، الن�سخ يف القراآن، مج. 2: 6 وما بعدها؛ عبد الرمحن حليل، حرية العتقاد يف القراآن الكرمي: درا�سة 
يف اإ�سكاليات الردة واجلهاد واجلزية )ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، )200(. وقد اعتمدنا ىلع هذا الكتاب يف بعض قضايا حبثنا هذا بشك 

ا. كبري جدًّ
)74(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 36.

)75(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 5.
)76(   ابلويط، اجلهاد يف الإ�سالم: 59، )0)-02).  

)77(   املرجع السابق: 95.
)78(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 23).
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فاألقرب  األقرب  العدو  بقتال  يبدأ  بأن  املرشوع، وذلك  القتال  نشوء  تطبق عند  إىل خطة حربية 

لغزو  املسلم خيطط طريقة  احلريب  القائد  أن  اآلية  من  يُفهم  أن  يمكن  األعداء، وال  تعدد  عند 

العالم فيبدأ باألقرب فاألقرب؛ ذلك ألن املراد بكلمة الكفار ونظائرها إذا أطلقت يف القتال فهم 

املحاربون املعتدون)79(.

من خالل تتبعنا لسياق ورود آيات القتال يف سورة اتلوبة، بما فيها آية السيف، نتبني أنه ال 

توجد أية آية يف القرآن تشري إىل أن القتال يف اإلسالم ابتدايئ، وأنه رُشع حلمل انلاس ىلع اإلسالم 

بإخراجهم من الكفر. بل إن آيات القتال يف القرآن مجيعها تؤكد أن القتال رُشع لرفع الظلم، وصد 

العدوان، وادلفاع عن األرض وانلفس، وإنقاذ املستضعفني، ونرش السلم والسالم. 

إن تتبع دالالت آيات القتال الواردة يف سورة اتلوبة بما فيها آية السيف، يتبني أنه ال تعارض 

حاصل بينها، وبني اآليات القرآنية ادلاعية إىل السلم واملوادعة واملهادنة والصفح والتسامح مع 

القتال مقاصد سامية ال  وإنما آليات  به وحبقه يف االختالف.  دينيًّا، واالعرتاف  املخالف  اآلخر 

عالقة هلا باحلرب االبتدائية. وبانتفاء اتلعارض؛ بني آيات القتال واآليات اليت ادُّيع نسخها بها، 

لوقوعه  بالنسخ  القائلون  اشرتط  إذ  اتلعارض.  وهو  أال  النسخ،  رشوط  من  رشط  أهم  إبطال  يتم 

رشوًطا أهمها: أنه ال بد يف حتقيق النسخ من ورود ديللني عن الشارع، وهما متعارضان تعارًضا 

حقيقيًّا، ال سبيل إىل تالفيه بإماكن اجلمع بينهما ىلع أي وجه من وجوه اتلأويل، وحينئذ فال مناص 

من  أن نعترب أحدهما ناسًخا واآلخر منسوًخا؛ دفًعا للتناقض يف كالم الشارع احلكيم)80(. 

إننا نقطع يف حسم بأنه ال تعارض يف كالم الشارع، وإنما اتلعارض يف األذهان وليس يف 

األفهام)81(. هنا نتساءل ما دام اتلعارض غري واقع فكيف وقع النسخ مع أنه ينبين ىلع اتلعارض؟ 

حئ   جئ  زبی   تعاىل:  قوهل  قبيل  من  قرآنية  آليات  السيف  آية  نسخ  يستحيل  فإنه  وعليه، 

مئرب)82(؛ فالغاية املنصوص عليها يف آية السيف ليست ابلدء بالقتال واإلكراه ىلع ادلخول يف 
اإلسالم بقوة السيف، وال أدل ىلع هذا من قول اهلل  نلبيه يف اآلية اليت تيل آية السيف دون 

)79(   وهبة الزحييل، اآثار احلرب: درا�سة فقهية مقارنة، ط. 4 )دمشق: دار الفكر، 2009(: 225.
)80(   الزرقاين، مناهل العرفان، مج. 2: 05).

))8(   أبو إسحاق إبراهيم بن موىس بن حممد اللخيم الشاطيب )ت 790ه(، »كتاب لواحق االجتهاد«، املوافقات يف اأ�سول ال�رصيعة، حتقيق حممد  
         عبد اهلل دراز، مج. 4 )القاهرة: املكتبة اتلوفيقية، 2003(: 603 وما بعدها.

)82(   »سورة ابلقرة«، القراآن الكرمي: اآلية 256.
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فاصل: زبې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئرب)83(. فإن يف هذه اآلية أمًرا من اهلل  لرسوهل بأن جيري من يستجري به من املرشكني، ثم 
يدعوه إىل اإليمان باهلل، ويبني هل ما يف هذا اإليمان من خري هل، فإن هو بعد هذا أرص ىلع ضالهل، 

فعىل  فيه  يأمن  اذلي  املاكن  يبلغه  أن    اهلل  رسول  من  وطلب  باهلل،  ابلقاء ىلع كفره  واستمرأ 

الرسول أن جييبه إىل طلبه، وأن يؤمنه حىت يصل إىل ذلك املاكن)84(.

ومن ثم، يدل ما سبق داللة رصحية وقاطعة ىلع أن آية السيف ليست اعمة وإنما نزلت يف 

مجاعة من املرشكني خاصة، »اكن بني رسول اهلل  وبينهم عهد فنقضوه وظاهروا عليه أعداءه، 

وقد برئ اهلل ورسوهل منهم، وآذنهم باحلرب إن لم يتوبوا عن كفرهم ويؤمنوا باهلل ربًّا وحممًدا نبيًّا 

ورسواًل، وهؤالء املرشكون أعداء اإلسالم ونبيه ليسوا هم لك املرشكني، بديلل قوهل جل ثناؤه قبل 

آية السيف: زبک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہرب)85( )86(.
بعد هذا لكه تستطيع القول بكل طمأنينة إن دعوى النسخ بآية السيف ال تستند ىلع ديلل 

واحد قطيع ادلاللة، مما جيعلنا نقرر بكل هدوء أن آيات القرآن الكريم وسنة رسول اهلل  تؤكدان 

أن السلم هو األصل يف العالقات اخلارجية لدلولة اإلسالمية؛ فهو إن شئت فقل »احلالة العادية« 

هلذه العالقات، وأن احلرب ال تعدو أن تكون »حالة استثنائية« ىلع هذا األصل العام، ال يصار 

إيلها إال ألسباب تقتضيها، ودواٍع حتتمها، ولكها أسباب ودواٍع ال تنطوي ىلع ما يفيد أو جيزي مقاتلة 

»غري املسلمني« ملجرد بقائهم ىلع غري ديانة اإلسالم)87(.

لدلولة  اخلارجية  العالقات  يف  األصل  هو  السلم  أن  السابق  االجتاه  مؤدى  اكن  إذا  أنه  بيد 

اإلسالمية، فإن ذلك ال يعين أن يكون املسلمون يف حالة سلبية مطلقة، وإنما قد يكون هلم دور 

إجيايب يف ابلدء بالقتال عند توافر مقتضياته. وبعبارة أخرى، فإن تأسيس العالقات بني املسلمني 

)83(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 6.
)84(   زيد، الن�سخ يف القراآن، مج. 2: 4).

)85(   »سورة اتلوبة«، القراآن الكرمي: اآلية 4.
)86(   زيد، الن�سخ يف القراآن، مج. 2: 3).

)87(   الزحييل، اآثار احلرب: 230.
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وغريهم ىلع السلم ال يعين  - بأي حال من األحوال - ترك اجلهاد القتايل أو عدم االستعداد  هل، 

وإنما يتعني ىلع والة األمر يف ادلولة اإلسالمية العمل دائًما بمقتىض قوهل تعاىل: زب ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  
ائ  ەئەئ  رب)88(. فيتعني اتلقورِّي بكل ما هو آلة للجهاد القتايل يف عرصه وحينه، إلرهاب العدو، 
إىل غري ذلك مما يندرج يف نطاق ما يسىم يف القاموس السيايس املعارص بـ »السلم املسلح«؛ فإعداد 

العدة من شأنه إرهاب العدو، فيمتنع عن اإلقدام ىلع حماربة املسلمني، خبالف الضعف اذلي يغري 

األقوياء باتلعدي ىلع الضعفاء. كذلك، فإن السلم يف اعتبارنا كأصل لعالقات املسلمني بغريهم 

ال يعين الوالية واتلنارص أو املحبة واتلواد بني املسلمني وغريهم من الكفار واملرشكني؛ فاألصل 

يف ذلك هو احلذر منهم حىت تتبني سالمة نواياهم، وعدم مواالتهم أو منارصتهم دون املسلمني، 

وكذلك عدم ادلخول يف عالقات تعاون معهم إال إذا ثبتت نواياهم احلسنة واستقاموا ىلع عهودهم 

مع املسلمني؛ وذلك إعمااًل لقوهل تعاىل: زب ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     .  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀرب)89(.

)88(   »سورة األنفال«، القراآن الكرمي: اآلية 60.
)89(   »سورة املمتحنة«، القراآن الكرمي: اآلية 9-8.
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ىلع سبيل اخلتام
مما ال شك فيه أن اعملنا املعارص حيظى بتطور، وثروة غري مسبوقة، يستحيل ختيل ذلك منذ 

قرن أو قرنني؛ إذ شهد العالم يف العقود األخرية حتوالت مهمة ىلع انلطاق االقتصادي، وىلع مستوى 

اتلنظيم السيايس، وىلع صعيد اتلطور العليم اذلي حقق نتائج باهرة ماديًّا أفادت اإلنسانية، وحلت 

معضالت برشية اكنت إىل عهد قريب من قبيل املستحيالت.كذلك أصبحت املجتمعات وأقطارها 

املختلفة أكرث تقارًبا مما اكنت، ولم يقترص هذا لكه ىلع جماالت االقتصاد واالتصال، بل أيًضا يف ضوء 

األفاكر واملثل العليا يف تفاعلها.

ومع هذا لكه نعيش أيًضا يف اعلم يعاين مظاهر قاسية من احلرمان والقهر، وظهرت أزمات 

كثرية؛ ويه أزمات اعملية بقدر ما يه شاملة؛ إذ ترضب يف غري ماكن وىلع غري صعيد من صعد 

العمل احلضاري والنشاط البرشي. وأصبح من تكرار القول الكالم عن املأزق الوجودي الراهن 

الرعب،  الصدمة،  مثل:  البرشي،  الوضع  تتناول  اليت  واملقاالت  املؤلفات  عناوين  إيله  تشري  كما 

انلهاية، السقوط، االحنالل، العدمية... إلخ، إىل أن أصبح عنوان »العالم يف أزمة« من أكرث العناوين 

شيواًع وتداواًل.

وأزمات  وجمااعت  وحروب  تصادم  من  األرض  كوكب  يشهده  ما  لك  يف  جليًّا  تمعنا  فإذا 

وكوارث، فإننا جند أن لك االحتماالت املطروحة أمامنا ال تنذر إال خبطورة الوضع. والبرشية مهددة 

بأكملها إذا لم تستدرك، وبرسعة، املخاطر اليت تتهددها. إن وجه اخلطورة اذلي نتحدث عنه يتمثل 

يف املشكالت اآلتية:

	 تفيش الزنااعت ادلويلة، وصواًل إىل احلروب ادلاخلية واإلقليمية اليت جتتاح العالم. وقد عجزت •

منظمة األمم املتحدة عن إجياد حلول لكثري من الزنااعت القائمة؛ نتيجة قصورها اذلايت، وهيمنة 

بعض ادلول ىلع سياساتها.

	 املوارد • تآلك  عن  فضاًل  احلرارة،  درجة  وارتفاع  واتلصحر  باتللوث  الطبيعية  ابليئة  تهديد 

والرثوات الطبيعية وسط حىم اتلنافس املادي املفرط بني القوى ادلويلة. 

	 االحنراف يف تسخري العلم واملعرفة، فبداًل من تسخري العلم إلسعاد انلاس ومعاجلة مشكالتهم •

ران تلصنيع وسائل ادلمار الشامل وغريها، مما يهلك احلرث والنسل. صار العلم واملعرفة يسخَّ
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	 تدهور القيم الروحية واإلنسانية إىل درجة خميفة، ومن أبرز مظاهرها االعتداءات الصارخة ىلع •

حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية يف أكرث من منطقة يف العالم. وتبدو لك اجلهود اليت تبذهلا 

منظمة األمم املتحدة غري ذي جدوى يف إجياد حلول ناجعة لوقف هذه االعتداءات وفق مبادئ 

العدل واملساواة، تلتفىش الكراهية ومجيع أنواع اتلهديد للسلم واألمن العامليني.

إمجااًل، ثمة إحباط اعم يلف األرسة ادلويلة من جراء الويع خبسارة املستقبل. نعم هناك    

خوف ىلع املستقبل، وخوف مما قد حيمله مستقبل اجلماعة ادلويلة من تدهور أمين، ومشكالت 

العرص  نعرفه يف  أخطر سؤال  إىل طرح  أدى  اذلي  األمر  وثقافية؛  واجتماعية وسياسية  اقتصادية 

احلديث: اإلنسانية.. إىل أين؟ مما ييش بأن حتقيق حلم السالم العاليم مطلب صعب املنال. وإذا 

اكن األمر كذلك، فماذا عن أقرص الطرق اليت يمكن السري ىلع دربها للوصول إىل أقرب نقطة من 

هذا احللم البرشي؛ حلم سيادة السالم العاليم حول األرض؟ وبتعبري آخر: ما سبيلنا تضامنيًّا ملنع 

تفاقم هذه األزمات، ومنع انهيار فرص اتلعاون ما بني األمم والشعوب وادلول، يك ال يستمر الوضع 

اإلنساين يف االحندار لألسوأ واألخطر؟ 

واتلعاون  والعدالة  واألمن  السالم  بتحقيق  كفيل  السالم  بثقافة  الويع  تعزيز  أن  نعتقد 

اليت جتمع بني  القيمية  تعزيز ذلك من منطلق اتلأكيد ىلع املشرتاكت  اإلنساين، وأن ال غىن عن 

مكونات املجتمع اإلنساين ىلع اختالف أديانهم وثقافاتهم، باعتبارها إسرتاتيجية كفيلة بأن توحد 

بني انلاس، وأن تدفعهم حنو اتلفكري يف حلول مجاعية تلجاوز أزمات واقعهم يف احلارض واملستقبل. 

ودلينا وحلضارتنا وأمتنا أدوار كربى يف هذه املجاالت اليت تؤهلنا هلا منظومتنا األخالقية وأعراقنا 

تفعيل  يف  واإلسهام  العالم  مع  الرشاكة  سوى  املسلمني  ىلع  وما  ديننا.  يتضمنها  اليت  احلضارية 

إسرتاتيجية املشرتاكت القيمية، فاألصل أن لك ما هو إنساين فهو إساليم، والرحابة لك الرحابة إنما 

صياغتها  يف  واإلسهام  القيم  تلك  حول  اإلنساين  املجتمع  مكونات  خمتلف  مع  الرشاكة  من  تأيت 

وتفعيلها، وهو ما ينقذ دار اإلسالم من التشدد غري املسوَّغ، واتلنازل غري املقبول يف الوقت نفسه. 
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الحئة املصادر واملراجع
	 العباس؛ أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب • أبو  تيمية )تيق ادلين؛  ابن 

قاعدة  تيمية احلراين، ت 728ه(.  القاسم اخلرض بن حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهلل بن 

خمترصة يف قتال الكفار ومهادنتهم وحتريم قتلهم ملجرد كفرهم: قاعدة تبني القيم السامية 

للحضارة اإلسالمية يف احلرب والقتال. حتقيق عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد. الرياض، 2004.

	 ابن حنبل )أبو عبد اهلل؛ أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين اذلهيل، ت )24ه(. املسند. •

حتقيق شعيب األرنؤوط. بريوت: مؤسسة الرسالة، 996).

	 املعافري • العريب  )أبو بكر؛ حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن  العريب  ابن 

األندليس اإلشبييل املاليك، ت 543ه(. أحاكم القرآن. حتقيق عيل حممد ابلجاوي. القاهرة: دار 

إحياء الكتب العربية، 957).

	 ابن قدامة )موفق ادلين؛ أبو حممد؛ عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعييل املقديس •

حممود  حتقيق  الشيباين.  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  املغين  620ه(.  ت  احلنبيل،  ادلمشيق 

عبد الوهاب. القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ت.

	 ابن كثري )عماد ادلين؛ أبو الفداء؛ إسماعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن زرع القريش، •

ت 774ه(. تفسري القرآن العظيم. بريوت: دار املعرفة، 983).

	 بوسالمة، فاطمة. »السياق عند األصويلني: املصطلح واملفهوم«. جملة اإلحياء، العدد 25، السياق •

يف املجاالت الترشيعية: املفهوم وادلور )يويلو 2007(.

	 بوطالب، عبد اهلادي. من قضايا اإلسالم املعارص. ادلار ابليضاء: دار اثلقافة، 2004.•

	 دار • نمارسه؟ دمشق:  نفهمه؟ وكيف  اجلهاد يف اإلسالم، كيف  ابلويط، حممد سعيد رمضان. 

الفكر، 993).

	 حليل، عبد الرمحن. حرية االعتقاد يف القرآن الكريم: دراسة يف إشاكيلات الردة واجلهاد واجلزية. •

ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، )200.

	 ادلستورية • الشئون  يف  اإلسالمية  ادلولة  نظام  أو  الرشعية،  السياسة  الوهاب.  عبد  خالف، 

واخلارجية واملايلة. تقديم حممد عمارة. القاهرة: األزهر الرشيف، 432)ه.
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	 الرازي )أبو بكر؛ أمحد بن عيل الرازي اجلصاص احلنيف، ت 370ه(. أحاكم القرآن. حتقيق حممد •

الصادق قمحاوي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 985).

	 مقاييس • معجم  395ه(.  الرازي، ت  القزويين  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني؛  )أبو  الرازي 

اللغة. حتقيق عبد السالم حممد هارون. بريوت: دار الفكر، د.ت.

	 الزحييل، وهبة. آثار احلرب: دراسة فقهية مقارنة. ط. 4. دمشق: دار الفكر، 2009.•

	 الزرقاين، حممد عبد العظيم. مناهل العرفان يف علوم القرآن. ط. 3. بريوت: دار إحياء الرتاث •

العريب، 995).

	 زيد، مصطىف. النسخ يف القرآن: دراسة ترشيعية تارخيية نقدية. ط. 3. املنصورة: دار الوفاء، •

.(987

	 السيويط )جالل ادلين؛ أبو الفضل؛ عبد الرمحن بن كمال ادلين بن أيب بكر بن حممد بن سابق •

ادلين اخلضريي السيويط، ت ))9ه(. اإلتقان يف علوم القرآن. حتقيق فواز أمحد زمريل. ط. 5. 

بريوت: دار الكتاب العريب، 2004.

	 يف • املوافقات  790ه(.  الشاطيب، ت  اللخيم  بن حممد  بن موىس  إبراهيم  إسحاق؛  )أبو  الشاطيب 

أصول الرشيعة. حتقيق حممد عبد اهلل دراز. القاهرة: املكتبة اتلوفيقية، 2003.

	 للِيّب القريّش، ت 204ه(. األم. حتقيق حممد • الشافيع )أبو عبد اهلل؛ حممد بن إدريس الشافيع املطَّ

زهري انلجار. ط. 2. بريوت: دار املعرفة، 973).
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