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رعي

 مع أهل الكتاب وتهنئتهم بأعيادهم
التعامل مع أهل الكتاب وتهنئتهم بأعيادهم / / شرعي  / بنك الفتاوي   

ه والصالة والسالم على رسول الله، وبعد

المية معاملة أهل الكتاب، فأباحت أكل ذبائحهم (الجائز أكلها في شريعتنا) وأجازت نكاح

راء لهم ، وكذلك القسط والبر واإلحسان إليهم ما داموا غير محاربين، ولذلك ال مانع من

ن أن نشاركهم في االحتفاالت التي ال تقرها شريعتنا

 الدكتور يوسف القرضاوي

يمات اإلسالم في معاملة المخالفين له – في ضوء ما يحل وما يحرم- فحسبنا آيتان من كتاب

�ذِيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم فِي نا دستورا جامعا في هذا الشأن. وهما قوله تعالى: “الَ يَنْهَاكُُم اللُه عَِن ال

�ذِيَن �َما يَنْهَاكُُم اللُه عَِن ال وهُْم وَتُْقِسطُوا إِلَيْهِْم إِن� اللَه يُِحب� الُْمْقِسطِيَن * إِن ن تَبَر�
َ
م�ن دِيَارِكُْم أ

ولَئَِك هُُم الظ�الُِموَن”
ُ
�هُْم فَأ �وْهُْم وََمن يَتَوَل َن تَوَل ْخَرُجوكُم م�ن دِيَارِكُْم وَظَاهَُروا عَلَى إِْخَراِجكُْم أ

 في العدل واإلقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم

-أي أولئك الذين ال حرب وال عداوة بينهم وبين المسلمين- بل رغبت اآلية في برهم واإلحسان إليهم.

ني الخير والتوسع فيه، فهو أمر فوق العدل. وهي الكلمة التي يعبر بها المسلمون عن أوجب

م، وذلك هو (بر) الوالدين

ت في ذلك لقوله تعالى: “إن الله يحب المقسطين” والمؤمن يسعى دائما إلى تحقيق ما يحبه الله.

ب والطلب في اآلية أنها جاءت بلفظ “ال ينهاكم الله” فهذا التعبير قُصد به نفي ما كان عالقا باألذهان

ف في الدين ال يستحق برا وال قسطا، وال مودة وال حسن عشرة. فبين الله تعالى أنه ال ينْهَى المؤمنين

لفين لهم، بل مع المحاربين لهم، العادين عليهم

ه تعالى في شأن الصفا والمروة -لما تحرج بعض الناس من الطواف بهما لبعض مالبسات كانت في

ن يَط�و�َف بِهَِما” (البقرة: 158) فنفى الجناح إلزالة ذلك الوهم، وإن كان
َ
َوِ اعْتََمَر فَالَ ُجنَاَح عَلَيْهِ أ بَيَْت أ

ن شعائر الحج

تاب

ى عن البر واإلقساط إلى مخالفيه من أي دين، ولو كانوا وثنين مشركين -كمشركي العرب الذين

ن السالفتان- فإن اإلسالم ينظر نظرة خاصة ألهل الكتاب من اليهود والنصارى. سواء أكانوا في دار

ـ (يا أهل الكتاب) و(يا أيها الذين أوتوا الكتاب) يشير بهذا إلى أنهم في األصل أهل دين سماوي،

 رحم وقربى، تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا: “َشَرعَ لَكُم م�َن الد�يِن َما

قُوا فِيهِ” (الشورى: 13 قِيُموا الد�يَن وَالَ تَتََفر�
َ
َْن أ وَْحيْنَا إِلَيَْك وََما وَص�يْنَا بِهِ إِبَْراهِيَم وَُموَسى وَِعيَسى أ

َ
أ

ُ
أ � آ ُ ُ
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�ذِيَن أوتُوا الْكِتَاَب ِمن قَبْلِكُْم” (المائدة: 5 ُت ِمَن ال

مة. أما النصارى منهم خاصة، فقد وضعهم القرآن موضعا قريبا من قلوب المسلمين فقال: “وَلَتَِجدَن�

�هُْم الَ يَْستَكْبُِروَن” (سورة المائدة: 82 ن
َ
يِسيَن وَُرهْبَانًا وَأ ن� ِمنْهُْم قِس�

َ
�ا نََصاَرى ذَلَِك بِأ �ذِيَن قَالُوا إِن َمنُوا ال

ة تشمل جميع أهل الكتاب حيث كانوا، غير أن المقيمين في ظل دولة اإلسالم منهم لهم وضع خاص،

ي اصطالح المسلمين باسم (أهل الذمة) والذمة معناها: العهد. وهي كلمة توحي بأن لهم عهد الله

ماعة المسلمين أن يعيشوا في ظل اإلسالم آمنين مطمئنين

ث (مواطنون) في الدولة اإلسالمية، أجمع المسلمون منذ العصر األول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين

ما هو من شؤون الدين والعقيدة، فإن اإلسالم يتركهم وما يدينون

الله عليه وسلم- الوصية بأهل الذمة وتوعد كل مخالف لهذه الوصايا بسخط الله وعذابه، فجاء في

آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله”.”من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه، خصمته

 معاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم

ول -صلى الله عليه وسلم- على رعاية هذه الحقوق والحرمات لهؤالء المواطنين من غير المسلمين.

لى اختالف مذاهبهم هذه الحقوق والحرمات

هاب الدين القرافي: “إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا؛ ألنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة

له صلى الله عليه وسلم ودين اإلسالم فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم،

ألذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين اإلسالم

لظاهري: “إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم

ت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون

مة

 ومعناها

 بعض الخواطر، أو يتردد على بعض األلسنة، وهو

دة وحسن العشرة مع غير المسلمين، والقرآن نفسه ينهى عن موادة الكفار واتخاذهم أولياء وحلفاء

�ُه ِمنْهُْم إِن� اللَه �هُم م�نْكُْم فَإِن وْلِيَاءُ بَعٍْض وََمن يَتَوَل
َ
َوْلِيَاءَ بَعُْضهُْم أ �َصاَرى أ �ِخذُوا الْيَهُودَ وَالن �ذِيَن آَمنُوا الَ تَت ل

َن تُِصيبَنَا دَائَِرةٌ” (المائدة:51،52 �ذِيَن فِي قُلُوبِهِم م�َرٌض يَُسارِعُوَن فِيهِْم يَُقولُوَن نَْخَشى أ ميَن * فَتََرى ال

ت ليست على إطالقها، وال تشمل كل يهودي أو نصراني أو كافر. ولو فهمت هكذا لناقضت اآليات

ي شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا، والتي أباحت مصاهرة أهل الكتاب، واتخاذ

عالى في الزوجية وآثارها: “وََجعََل بَيْنَكُم م�وَد�ةً وََرْحَمًة” (الروم:21). وقال تعالى في النصارى:

�ا نََصاَرى” (المائدة: 82 �ذِيَن قَالُوا إِن �ذِيَن آَمنُوا ال �ل ةً ل
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�ِخذُوا عَدُو�ي وَعَدُو�كُْم أوْلِيَاءَ تُلُْقوَن إِلَيْهِْم بِالَْموَد�ةِ وَقَدْ كََفُروا بَِما َجاءَكُم م�َن الَْحق� يَن آَمنُوا الَ تَت

�كُْم” (الممتحنة: 1 ن تُؤِْمنُوا بِاللهِ َرب
َ
اكُْم أ

واالة مشركي مكة الذي حاربوا الله ورسوله، وأخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق إلى أن

 هؤالء هم الذين ال تجوز مواالتهم بحال. ومع هذا فالقرآن لم يقطع الرجاء في مصافاة هؤالء، ولم

م، بل أطمع المؤمنين في تغير األحوال وصفاء النفوس، فقال في السورة نفسها بعد آيات: “عََسى

ِحيٌم” (الممتحنة:7 �ذِيَن عَادَيْتُم م�نْهُم م�وَد�ةً وَاللُه قَدِيٌر وَاللُه غَُفوٌر ر� وبَيَْن ال

 الكريم كفيل أن يكفكف من حدة الخصومة وصرامة العداوة، كما جاء في الحديث: “أبغض عدوك

ون حبيبك يوما ما

ألعداء إذا كانوا أقوياء، يرجون ويخشون، فيسعى إلى مواالتهم المنافقون ومرضى القلوب، يتخذون

َن تُِصيبَنَا �ذِيَن فِي قُلُوبِهِم م�َرٌض يَُسارِعُوَن فِيهِْم يَُقولُوَن نَْخَشى أ تنفعهم غدا. كما قال تعالى: “فَتََرى ال

رِ َنُْفِسهِْم نَادِِميَن” (المائدة: 52). “بَش� وا فِي أ َسر�
َ
ْمرٍ م�ْن ِعنْدِهِ فَيُْصبُِحوا عَلَى َما أ

َ
َوْ أ تَِي بِالَْفتِْح أ

ْ

ةَ للهِ ةَ فَإِن� العِز� َيَبْتَغُوَن ِعنْدَهُُم الْعِز� َوْلِيَاءَ ِمن دُوِن الُْمؤِْمنِيَن أ �ِخذُوَن الْكَافِرِيَن أ �ذِيَن يَت لِيًما * ال
َ
بًا أ

138

 المسلم

مسلمون -حكاما ورعية- بغير المسلمين في األمور الفنية التي ال تتصل بالدين من طب وصناعة

كان األجدر بالمسلمين أن يكتفوا في كل ذلك اكتفاء ذاتيا

لنبوية كيف استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط -وهو مشرك- ليكون دليال له

اء: وال يلزم من كونه كافرا أال يوثق به في شيء أصال؛ فإنه ال شيء أخطر من الداللة في الطريق وال

الهجرة إلى المدينة

زوا إلمام المسلمين أن يستعين بغير المسلمين -بخاصة أهل الكتاب- في الشؤون الحربية، وأن

 كالمسلمين

ل الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، وأن صفوان بن أمية

لله عليه وسلم في غزوة حنين وكان ال يزال على شركه

 يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز االستعانة به؛ ألننا إذا

 يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى

ي إلى غير المسلم، وأن يقبل الهدية منه، ويكافئ عليها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم

ل منهم. وكانوا غير مسلمين

ألحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار كثيرة جدا فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله

ها: “إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من حرير

سان من حيث هو إنسان فكيف إذا كان من أهل الكتاب؟ وكيف إذا كان معاهدا أو ذميا؟

ل الله صلى الله عليه وسلم فقام لها واقفا، فقيل له: “يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟! فقال:

وكل نفس في اإلسالم لها حرمة ومكان

ود والنصارى في أعيادهم
أ أ


