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 الباب الرابع

تفسري حممد يونان يوسف عن آيات القرآن الكرمي حول التعامل اإلجتماعي بني املسلمني 

 وغريهم

ل االجتماعي ادلسلمْب من غّب ادلسلمْب، ماعاآليات التزلمد يونان يسف ُب  تفسّب

 تصنيف اآليات ُب ىذا التفسّب دبا ُب ذلك العالقات بْب ادلسلمْب و غّب ادلسلمْب.والكتاب 

ا الَِّذينَ  ِإَل  تَ رَ  َألَم  ًما تَ َولَّوم مم  ههمم  َما َعَليمِهمم  اّللَّه  َغِضبَ  قَ وم مم  َوال ِمنمكه هه  المَكِذبِ  َعَلى َوََيمِلفهونَ  ِمن م

مم   ٤(٤١) يَ عمَلمهونَ  َوهه

ادلسلمْب، و لكن َب الواقعهم ليسوا بأنفسهم  واأعلنالذين  أمل تر إىل الذين بعناية ادلنافقْب 

وحيدث كثّباً  .كائهموشر  ائهمصدقأاليهودي ك"ىم توّلو قوًما غضب هللا عليهمولسببهم "سلمْب. دب

 هللا حيذر ادلسلمْب عن سلوك ادلنافقْب الذين و لذالك ، َب ادلدينة مع اليهودي تعاون ادلنافقْب

  و ادلسلمْب خلفهم خانوا.دائًما "نعم" أمام النيب صلى هللا عليو وسلم يقولون 

 جعل ادلنافقون يهوديا شركائهم او اصدقائهم، و َب حْب ان اليهدي قد حصلوا على غضب هللا.

سواء كان اليهودي . األرضخارب َب  ال يزال ىالكا و، ولكن سلوكهم م أمة منتنببة يزعمون أهن

دون اعتبار باإلجراءات والسلوكيات كارثة لإلنسانية، خلقت  .العصر ى ا اليهدي َب ىذااضَب ادل

 .طوال تاريخ حياة اليهودي. منذ ادلاضي حٌب اآلن ذالك حيدثو  .على اإلطالق حلقوق اإلنسان
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اىل عدة مرات لتبشّبىم عن سلوكهم السوء، ولكن َب كل  ذلذا السبب أرسل هللا األنبياء والرسل

  مرة اذاً دعاىم األنبياء  الرسل اىل احلق، فيكذبوهنم دائماً، و يكرىوذلم حٌب يقتلوىم.

ما  .شية وغّب إنسانيةربركهم الوحمن  وءالس همُب العصر احلديث سلوكعرض اليهودي 

اإلنسانية، على عمل أرض فلسطْب ال يعكس  شعوب العربية واإلسالمية ُبعلى قامت بو اليهود 

سنة الف  تسعمائة و وسبعة و اربعْب فلسطْب ُب  ارض  وخاصة بعد قيام دولة إسرائيل ُب

ينشلوا مكان ادلسلمْب  اهنم .ادلوجدة ىناك البلدان العربية اللبمفيكمثل الشكة ىذا البلد   .ٜٚٗٔ

يفعلون ذلك مع . سنْب وال سيما من عرب و ادلناطق سكنيتهم الذين سكنها سابقا من مئات ال

 . وقد ظهر ىم" ماىم منكم وال منهم" واضبا أن اليهودي ذالك  كانو  .وحشية جدا وغّب إنسانية

 هملكن دينةادلميثاق  اليهودي ُبقد تعاقد صبيح، أن النيب  .أن اليهودي ليسوا من مجاعة ادلسلمْب

ادلنافقْب ىم من العرب .إلن أيضا من فئة ادلنافقْب موال ى .طردوا من ادلدينة ادلنورةو لذالك ،  واخان

ال يزال مرتّدا اىل هللا دائما طول تار ينبهم أمة  أي ، واليهودي أن اليهودي الدموي،اسلمواالذين 

 .قد ظهرت زمرهتا على مأثورة مذلة و مهانة

م ال تشعرون وحيولون كل طرق لينيلوا ما يريدونو "و حيلفون على الكذب وىم يعلمون" اهن

با الذنب دلا يقسمون. و ُب حْب اهنم ما اقسموا ااّل الكذب و يسهل ذلم الكذب. ال سيما اهنم 

يعرفون جدا ان الكذب با سم هللا ىو عمل حقّب. حقّب من جهتْب. األول حقّب لفعلهم اي 

هللا تعاىل ال الكذب باسم هللا. و الثاىن حقّب الستعماذلم اسم هللا دلا كذبوه وىم يتبملون ان 
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يعرف ماذاكسبوا، تؤدي اىل باليا ذلك. لألسف،  و يقومن بأعمال غّب ادلؤىلة عامدا و قاصد و 

 ٕغرضهممنها خلداع ادلؤمنْب، و هللا ورسولو. ولكن َب احلقيقة خيدعون انفسهم.

َماَواتِ  ِف  َما ّلِلَِّ  َسبَّحَ  َِكيمه  المَعزِيزه  َوههوَ  األرمضِ  ِف  َوَما السَّ  3(٤) اْلم

بلفظ "ألغلنب" و قوي  ٕٔكما سورة اجملادلة :   تلك مؤثر جدا تفسّبه: إن هللا ىو العزيز احلكيم.

بلفظ " وأيده بروح منو" موجهًا إىل حزب هللا. أغلنب و قوي عزيز، و  ٕٕعزيز". و استمّر بأية : 

 تعاىل  بعزيزه و حكيموشر مؤثرا فتبت سورة احلأيده و حزب هللا كلها دبعُب قوتو و عزيزه تعاىل. 

كيف   يهود بُب النضر و تعهد يفتعل  قتالعن َب حادث إسعاف رسول هللا صلى هللا عليو و سلم  

 ن خبيانتهم.و رسو ل هللا صلى هللا عليو و سلم  و ادلسلم قابل

َب حديث أ سباب النزول ذلذه السورة. و ذكر احلاكم حديثاً تقص  و كانت تلك القصة

حكت أن حرب نىب النضرب وقع َب شهر السادس بعد و قال صبيباً من عائشة رضي هللا عنها، 

َب األراضي ادلنخفضة با ادلدينة  ع ربيلهم. بُب النضر من اليهودي مساكنهم مزار عزوة بدر

لموا وىاجروا من موطنهم بشرٍط. أن جيوز س، حٌب استفباصرىم رسول هللا صلى هللا عليو و سلم

إاّل السالح، فأنز ل هللا تعاىل قولو: "  باستعماذلم العّب بطاقتهم واستطاعتهم وامتعتهم محل امواذلم

 سبح هلل ما َب السموات وما َب األرض.

                                                             
2
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz XXVIII Juz Qad Sami’ Allah  Bun –Yȃnun 
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َب  َب أي مكان وأي وقت كل ما بدأت ىذه السورة بعزيز و حكيمو تعاىل بقولو:  سّبح  ومحد هلل

ما . و كذالك ذى العدد ادلليارات السموات، مثل األشياء َب الفضاء و الكواكب و القمر،  اجملرّات

إختيارياً  اتو مطيع ات. و خاشعاألرض كلهاربت حٌب ما الرب والببر و اجلوّ مثل ما َب َب األرض، 

إاّل هللا(، كو نو عزيزًا مالك القادر و حكيما ما لك أو إضطراريًا. و ىو هللا اإللو الواحد ) ال إلو 

 احلكمة. 

. " سبح هلل". التعظيم دبعُب أبعده شلّا ال جيعلو عظيما  كرديا و جيعلو منذ سللوقوعظم هللا كل سللوق 

مثل تشبيهو با ادلخلوق. و إن هللا ليس النقيصة يتصف بالنقص و السيئة و  جيعلو حقّباً  زلدودا كما

هللا ال يكشف عن الىى  يء. وىو ال ينبصر و جوده مطلق وال مقيد. كل ما يتصف كمثلو ش

 حقيقتو إمنا ىي من تفكّب اإلنسان.

ما دلخلوق بدون عقل و روح "ما َب السموات وما ُب معُب  إستعمل القرآن  دبا و يضمن 

و ما معُب هلل تعاىل.  تمادات سببجلبدون عقل و روح أو دلخلوق فهم ب ىذه اآليةرض" و ألا

أو اجلمادات. و  ااجلمادات هلل تعاىل، معناه خاشع العامل منها ادلخلوق ال عقل وال روح ذل تسبب

اجلمادات خاشعة خالية عن اخلطاء وفقا  تبسنة إختياريا أو إضطراريا، فأتربرى  هللا  اإذا أمرى

 لسنة هللا. 

إىل السماء و ىي دخان فقال ذلا و  ، ٍب استوىٔٔكما اشاره هللا تعاىل ُب قولو بسورة الفصلت: 

 ْب.عينا طا ئتا أتالق ىار لألرض ائتيا طوعاً أو ك
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" و ىو العزيز  تو تعاىلو إراداقدرة هللا . و كون ا لعامل مظاىرة من متعادالً خلق العامل متناسبا و 

القوي و فيما خلقو هللا كونو قويا عزيًزا ) وىو دليل على وجود اخلالق احلاكم" وجود ادلخلوق 

العزيز(  ال خيلق هللا العامل رزيًنا و عشوائًيا، و غّب مبال،  لكن حبكيمو تعاىل و ادلستبيل للضعيف 

 ُب اخللق.

و كا ن هللا ُب خلقو حكيما بعلمو و حكيمتو و ادلستبيل  للجاىل وال احلاكم ُب بسط 

ا وو سجدوا  سببوا هللا تعاىل العامل با إلنتظام و التناسب. و أحكم هللا بسنتو إختياًرا أو إضطراريً 

 ٗ.بكمالو و سبامو

َرجَ  الَِّذي ههوَ  لِ  ِمنم  َكَفرهوا الَِّذينَ  َأخم رِ  ألوَّلِ  ِديَارِِهمم  ِمنم  المِكَتابِ  َأهم شم نمتهمم  َما اْلَم  ََيمرهجهوا َأنم  ظَن َ

مم  َوظَنُّوا مم  َمانَِعت هههمم  َأن َّهه مه  اّللَِّ  ِمنَ  حهصهون ههه  الرُّعمبَ  ق هلهوِِبِمه  ِف  َوَقَذفَ  ََيمَتِسبهوا لَم  َحيمثه  ِمنم  اّللَّه  فََأتَاهه

مرِبهونَ  مم  َيه ِمِننيَ  َوَأيمِدي بِأَيمِديِهمم  ب هيهوتَ هه  5(٢) األبمَصارِ  أهوِل  يَا َفاعمَتِِبهوا الممهؤم

بتاكيد عزيز هللا تعاىل وحكيمو مناسبة اىل حديث َب اخراج اىل كتاب  تفتتحتفسّبه: 

.ىو العزيز احلكيم اخرج صلى هللا عليو وسلموخيانتهم ُب مهتهم بقتل النىب  بن النضر،اليهودى 

الكفار اضطراريا الهنم خانوا اىل النىب وادلسلمْب من اىل الكتاب اليهود بُب النضّب من ديارىم،َب 

أن يؤمنهم على  حْب صاحلوا رسول هللا َصلَّى هللا َعَلْيِو َوَسلَّم على ادلدينة، ُب وقت حشرىم االول.

دمائهم ونسائهم وذراريهم، وعلى أن ذلم ما أقلت اإلبل من أمواذلم، وخيلو لو دورىم، وسائر 

أمواذلم، فأجاهبم رسول هللا َصلَّى هللا َعَلْيِو. مل َيُكونُوا حيتسبون َأن خيرُجوا من ِديَارىْم َومن حصوهنم. 
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ّْب ِإىَل بِب النَِّضّب، فَ َبلغُهْم َذِلك خرّبوا  تَ ْفِسّب اْلَكْليبّ: " دلَّا أُِمر النَّيب صلى هللا َعَلْيِو َوسلم بالسَّ

َلة، ك لما اأْلَزِقَّة، وحّصنوا الّدور، َفأَتَاُىم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوسلم فَ َقاتلُهْم ِإْحَدى َوعْشرين َلي ْ

ّتسع ادلقاِتُل، َوجعُلوا ينقبون ُدورىْم من ظهر على َدار من ُدورىْم َأو درب من دروهبْم َىدمو لي

ار الٍَِّب تَِليَها، ويرمون.  أَْدبَارىا ِإىَل الدَّ

كفروا للمستقبل فاعتربوا بأوىل درسا ألولئك الذين  احلديث عن حشر اليهودي بن نضر 

صفتهم  ادلاكرة اىل اليهودي ال زبتلف عن يهودي بن نضرُب ادلستقبل ال ديكن الوثوق االبصار 

من مسلمْب  تكوني .سلوكهم بئس اليهودى الصبيوين الذي سرقواالبلد وحقوق عربية الفلسطْبو 

 ٙونصراين الذين عاشوا لقرون ُب تلك االرض.

وا ال آَمنهوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا وِِّي تَ تَِّخذه مم  َعده وَّكه ِلَياءَ  َوَعده  ِبَا َكَفرهوا َوَقدم  بِالمَمَودَّةِ  ِإَليمِهمم  ت هلمقهونَ  َأوم

مم  َقِّ  ِمنَ  َجاءَكه ونَ  اْلم مرِجه ولَ  َيه مم  الرَّسه ِمنهوا َأنم  َوِإيَّاكه مم  بِاّللَِّ  ت هؤم تهمم  كهنمتهمم  ِإنم  رَبِّكه  َسِبيِلي ِف  ِجَهاًدا َخَرجم

َفيمتهمم  ِبَا َأعمَلمه  َوَأنَا بِالمَمَودَّةِ  ِإَليمِهمم  تهِسرُّونَ  َمرمَضاِت  َوابمِتَغاءَ  َعلمهه  َوَمنم  َأعمَلنمتهمم  َوَما َأخم مم  يَ فم  فَ َقدم  ِمنمكه

ِبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ   7(٤) السَّ

 فراداعملية التعليم الروحي على  ينفصل عنسورة ادلمتبنة ىو جزء ال  مضمونتفسّبه :

نظام األساسي اإلسالمية. كما ذكر َب ادلاضي ان بنظام  اجملتمعة  يوجو باختيار كبّب على مناء

                                                             
6
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يم على أمساء هللا ُب تثبيت اجملتمع عظنظام العلماين. و اما التثبت و الت حيدد على اإلسالم

 البطل. ومل خيتلط بْب احلق  وىو منهج هللا عنرج خياإلسالمي ال 

، جيب عليهما ربديد الفاصلة باطل و الباطل حق احلقو صيغة الفكر اإلسالمى ان  

ية َب اجملتمع اإلسالمية ذبب ان يكون توضيبا و الشديدة و اجلازمة. فلذالك الشريعة اإلسالم

اإلسالمي ذبب ان تثبت نفسها رمحة و ىًدا على اقامة اإلسالم  ونظامتقييدا من تلك التطورات. 

ي بنظام مللعادلْب و ُب ذالك احلال يوجد تسهيما الذي سهمو ادلسلمون ُب ذبسيد اجملتمع اإلسال

حياة ادلسلمْب . إلهنم دينعون ان يقالوا مكافبة  مرتب. لكن حدث ذالك احلال ال نادرة ُب

 احيانا التعددية. فهم يصلون صلة  مشاركة مع أعداء اإلسالم بال شك و ال محل. وذالك احلال

 ٛغص با الصدور احٌب يوجد شخص الغاضب ان اراد ادلشاركة مع اعداء اإلسالم .

دبالحظة حقيقة فبغّب قصر ُب ديكن ان ادلشاركة َب األعمال اإلجتماعية و ان مل يلبظ  

 وراء كل ذالك اخلطر اخلفي ُب أي وقت و ابرة اعداء اإلسالم دخوال على األجسام و ادلسلمْب

. وال سيما َب األخبار الٍب تذكر ُب ىذه السورة ان ادلهاجرين تركوا بال دىم ليبفظوا عقائد افكارىم

دبكة. و لذالك ذكر هللا ادلَبوكة  و اقارهبم اإلسالم و اهنم ال يزالون مواصلة بأبنائهم  أزواجهم 

هللا اصدقائهم و اصباهبم و اوليائهم " يا ايها الذين آمنوا" اء أعد جيعلوا ادلسلمْب ادلؤمنْب لكي ال

الذين ىم لن ال تتخذوا عدوى وعدكم  اىل هللا و رسولو "ال" بأهنم اخافوا ان يقالوا ال بتسامح، 

ة" عليهم  على وراء ذالك، اعداء دتلقون اليهم" اسرار ادلسلمْب " بادلو  اإلسالم "اولياء" لكم" واحيب

                                                             
8
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هللا و ادلسلمْب " كفروا دبا جاءكم من احلق" من رسل هللا صلى هللا عليو سلم " خيرجن الرسول و 

اياكم" ايضا يا ايها ادلسلمون وىم يفعلون ذالك احلال "ان تؤمن با هلل ربكم"  باإلديان سباما و  

ال تفعلوا بذالك خرجتم جهادا َب سبيلي وابتغاء مرضاٌب  لذالك" ان كنتم" حقا جدا،  كامال و

يعِب تتخذوا اعداءهللا اولياء "تسرون" اخبار عن النيب زلمد صلى هللا عليو و سلم و اسرار 

ادلسلمْب." فقد ضل سواء السبيل" مل توجب رضا هللا كما ذكر َب اإلفتتاح ان ىذا احلال يتعلق با 

قريش. حدث اإلنتهاك حْب زلتويات تهك احلديبية من مناتب ابن ابو بلتعة. و احلال بدأ من احل

   ٜبِب خزاعة تشارك با دلسلمْب زبالفوا ببنوا بكر الذين ىم تشاركوا با ادلشركْب من قريش.

فلذالك التتخذوا أولياء من أعداء هللا تعاىل "إن كنتم خرجتم جهادا َب سبيلي وابتغاء 

" فاالديان يقتضي احلاجز احلازم بْب اجلهاد َب سبيل هللا من جهة و بْب ادلواالة  من جهة مرضاٌب

أخرى، وإن كان االعداء من أىلو أو قرابتو ، و يلزم عليو أيضا ان يثبت احلاجز بْب ما ىو احلق و 

الديكن ان جيتمع َب قلب أحد بْب  قولوىذه ادلسألة بعلى ما ىو الباطل. فقد علق السيد القطب 

اذلجرة للجهاد َب سبيل هللا وابتغاء مرضاتو بادلودة مع الذين خيرجوهنم، مع أهنم كانوا من أعداء هللا 

 ورسولو.

فلهذا يصح القول  بأن الخيلط بْب اجلهاد َب سبيل هللا "تسرون إليهم بادلودة" فال تتعاملوا بالسر 

املة من غّب معرفتو صلى هللا عليو و سلم و ىذه اآلية تذكرنا بقصة معهم ال سيما اذا كانت ادلع

هبدية  حاطب بن  أيب بلتعة و كان يرسل الرسالة اىل قوم مشركي مكة  بواسطة ادلرأة امسها سارة 
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وكان حاطب يعطيها اجلائزة على ذالك ، فلما علم النيب صلى هللا عليو وسلم. فعل حاطب أمر 

بأنو إمنا يفعل  على سافعلو َب الطريق، فبينئذ أقر حاطب ادلرسلة ك ادلرأةأصبابو  ان يلبقوا تل

ماية أىل مكة لوجود صلة القرابة بينو وبينهم ومل يفعلو كفرا وال ارتدادا عن دينو وال رضا حلذالك 

لرسول صلى هللا عليو و سلم ىذا األمر و أن هللا قد عفا عنو وىو وقد عرف ابالكفر بعد االسالم، 

 هللا عليو وسلم يفهم ذالك ال سيما أنو شلن شهد بدرا. صلى

وهللا تعاىل يعلم دبا َب قلوب الناس "وأنا أعلم دبا أخفيتم وما أعلنتم" ، فكل شخص لو 

عطيف إذا تعلق مع صلة القرابة، وأقارب حاطب الذين ما زالوا عائشْب َب مكة  بْب ادلشركْب 

بأسلوب ما ىو أحسن ذلم، لكن لألسف الطريقة  ىؤالء ادلشركْب عنفكان يريد ان حيميهم 

للوصول إليو خطأ بإخباره ذلم بسرائر ادلسلمْب، و لكن هللا يعلم دبا أخفاه حاطب َب صدره و دبا 

 ٓٔأعلنو بفعلو.

مم  ََيمَعلَ  َأنم  اّللَّه  َعَسى َنكه َ  بَ ي م مم  َعاَدي متهمم  الَِّذينَ  َوبَ نيم هه  ٤٤(7) رَِحيمٌ  َغفهورٌ  َواّللَّه  َقِديرٌ  َواّللَّه  َمَودَّةً  ِمن م

هم بعضا ترامحا، إلن فيهم قرابة ضإىل أىلو ليوصل بع ان كل اإلنسان شوقاقد كو تفسّبه: 

بْب اإلخوان. ىكذا احلال الذي ظهر بو َب أية السابع ليبفظ قلوهبم سباماعلى الكفار. عسى هللا 

ن  و بْب الذيْبادلؤمن مبإذنو، بينكما ُب قلوب اإلنسان، ان جيعل رحيما  العليم الرمحن الرحيم

 رحيم با لتائبْب.غفور  هللار دبا حيدث يوىم من أىلك ُب مكة. ىو قد عاديتم منهم
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رحيما  ما يكون دوء. حٌباذلينشر السالم و اي  اإلسالم دينا حيملها مهة كانت  وال يقال فائق اذا

الذي   بْب  و مبينكان جيعل ث رسو ل هللا صلى هللا عليو و سلم. عسى هللا و يعَب م جعل مضوعا

ُب دين الناس مكة، يدخلون  تدر هبذا، يعِب عندما فتبادبعُب الزم، ان هللا قعاديتم منهم مودة 

سيدنا زلمد صلى هللا عليو  ادو ي مكة يعْبن مشركقبل ا صل ابحمبة بينهم. ورباإلسالم أفواجا. حٌب 

      ٕٔادلسلمْب. هللا الذي لو قادر مطلقا، وال اي الشيئ دينع دلا يشاء. وسلم و

َهاكهمه  ال مم  لَم  الَِّذينَ  َعنِ  اّللَّه  يَ ن م ينِ  ِف  ي هَقاتِلهوكه مم  َولَم  الدِِّ وكه مرِجه مم  ِمنم  َيه رُّوههمم  َأنم  ِديَارِكه ِسطهوا تَ ب َ  َوت هقم

بُّ  اّللََّ  ِإنَّ  ِإَليمِهمم  ِسِطنيَ  َيِه قم  ٤3(٨) الممه

َهاُكُم هللا َعِن الَّذين، َعن صَلة ونصرة الَّذين "ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم ُب الّدين وملَْ  تفسّبه: الَّ يَ ن ْ

ة "َأن تَ بَ رُّوُىْم" َأن تصلوىم  ة ومل يعينوا أحدا على إخراجكم من َمكَّ ن ِديَارُِكْم" َمكَّ خُيْرُِجوُكْم مِّ

ْيِهْم" تعدلوا بَينهم بوفاء اْلَعْهد "ِإنَّ هللا حيُِبُّ ادلقسطْب" العادلْب بوفاء اْلَعْهد وتنصروىم "وتقسطوا ِإلَ 

 وىم ُخَزاَعة قوم ِىاَلل اْبن ُعَوديِْر َوُخَزدْيَة َوبَ ُنو ُمْدِلج َصاحلُوا النَّيب قبل َعام احْلَُديِْبَية على َأال يقاتلوه

ة َواَل يعينوا أحد ا على ِإْخَراجو َفلَذِلك مل يْنو هللا َعن صلتهم. ودلا نزلت ىذه َواَل خيرجوه من َمكَّ

اآليات: تشّدد ادلؤمنون ُب عداوة آبائهم وأبنائهم ومجيع أقربائهم من ادلشركْب ومقاطعتهم، فلما 

رأى هللا عز وجل منهم اجلّد والصرب على الوجو الشديد وطول التمِب للسبب الذي يبيح ذلم ادلواالة 

رمحهم فوعدىم تيسّب ما سبنوه، فلما يسر فتح مكة أظفرىم هللا بأمنيتهم، فأسلم قومهم،  وادلواصلة:

وًّب بينهم من التباب والتصاُب ما ًّب. وقيل: تزّوج رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أّم حبيبة، فالنت 
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اجرت عند ذلك عريكة أىب سفيان واسَبخت شكيمتو ُب العداوة، وكانت أّم حبيبة قد أسلمت وى

مع زوجها عبد هللا بن أىب جبش إىل احلبشة، فتنصر وأرادىا على النصرانية، فأبت وصربت على 

، وساق ٗٔدينها، ومات زوجها، فبعث رسول هللا صلى هللا عليو وسلم إىل النجاشي فخطبها عليو

ى وعد وَعسَ  ٘ٔعنو إليها مهرىا أربعمائة دينار، وبلغ ذلك أباىا فقال: ذلك الفبل ال يقدع أنفو.

من هللا على عادات ادللوك حيث يقولون ُب بعض احلوائج: عسى أو لعل: فال تبقى شبهة للمبتاج 

ُب سبام ذلك. أو قصد بو إطماع ادلؤمنْب، وهللا قدير على تقليب القلوب وتغيّب األحوال وتسهيل 

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم دلن أسلم من ادلشركْب.  أسباب ادلودة َواَّللَّ

وبالتايل   .فقرة أن مجيع الكفار مطلوبة للعدو، ألهنا كانت معادية لإلسالموزبتتم ىذه ال

االستنتاج  .كعقيدة الشامل، يطبق الفقرة أيضا إىل الكفار الذين يعادون اإلسالم وحٌب هناية الزمان

                                                             
ُب أحاديث. وروى أبو داود واحلاكم من رواية الزىري ىكذا ذكره الثعليب بغّب سند. ورلموعو مفرق ٗٔ

أهنا كانت ربت عبد هللا بن جبش فمات بأرض احلبشة. فزوجها النجاشي النيب صلى »عن عروة عن أم حبيبة 
« هللا عليو وسلم وأمهرىا عنو أربعة آالف. وبعث هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليو وسلم مع شرحبيل بن حسنة

ن الزىري قال :تزوج رسول هللا صلى هللا عليو وسلم أم حبيبة بنت أىب سفيان. وكانت قبلو ربت وروى احلاكم ع
عبد هللا بن جبش األسدى. وكان قد ىاجر هبا من مكة إىل احلبشة ٍب افتًب وتنصر ومات نصرانيا وأثبت هللا 

« سلم فزوجها إياه عثمان بن عفاناإلسالم ألم حبيبة حٌب رجعت إىل ادلدينة فخطبها رسول هللا صلى هللا عليو و 
وروى « قال الزىري وزعموا أن النيب صلى هللا عليو وسلم كتب إىل النجاشي فزوجها إياه وساق عنو أربعْب أوقية

بعث رسول هللا صلى هللا عليو »الواقدي ُب ادلغازي ومن طريقو احلاكم من رواية جعفر بن زلمد عن أبيو قال 
قال الواقدي: حدثِب « نجاشي خطب عليو أم حبيبة، وأصدقها من عنده أربعمائة ديناروسلم عمرو بن أمية إىل ال

عبد هللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أىب عون قال: دلا بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النيب صلى هللا عليو وسلم 
هللا عليو وسلم عمرو بن  بعث رسول هللا صلى»وقال أبو نعيم ُب الدالئل « ابنتو قال: ذاك الفبل ال يقدع أنفو

أمية الضمري إىل النجاشي فزوجو أم حبيبة بنت أىب سفيان وأصدقها عنو أربعمائة دينار، وبعث هبا إليو، وقال: 
 وكان ذلك ُب سنة ست من اذلجرة بعد رجوعو من خيرب وال أعلم ُب ذلك خالفا.

 كونو كرديا. أفاده الصباح.قولو :ذلك الفبل ال يقدع أنفو، ى ال يضرب أنفو وال يكف وذلك ل٘ٔ
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من  .وادلسلمْب ألن ليس كل الكفار كانت معادية إىل هللا والرسول .بأن حيظر التعميم من قبل هللا

لشرط األول ىو  .ْبغّب مسلم ال ينبغي أن حيتقر حٌب ال حيدث التعميم اآلراء الٍب ربدد هللا شروط

يريدون على استعداد للعمل معا ُب بناء اجملتمع، والتعايش  .أن الكفار مل تكن معادية لإلسالم

ع أن ادلسلمْب ذلذه األوضا  .السلمي، وادلساعدات ادلتبادلة للمساعدة ُب ربقيق مصلبة اجملتمع

لكن  .مسألة االختالفات الدينية مع التفاعل االجتماعي اليومي ان يفرزوا أن تكون قادرة على واجيب

 ٙٔشؤون ادلعتقد الديِب ىو واضح. لكم دينكم و يل دين.

 .وادلسلمون يشعرون باألمان .ادلسلمْب من بلدىم واطردي ملوالشرط الثاين من الكافرين 

ادلعاملة احلسنة من يتناولون  الكفار الذين اي ديكن أن سبيز ما رين، والسؤال ىو ربقيق العدالة للكاف

الذين   اىلالثناء بوزبتتم ىذه اآلية  .معاملة جيدة من ادلسلمْبيتنالوا  الكفار الذين  ايادلسلمْب، 

لمْب ُب بناء العالقات مع غّب ادلسان دييزوا رليد عن كيفية ن على و قادر الالذين  .يفعلون العدالة

األخالق اإلسالمية انتدب   .غّبهدون إزعاج ادلعتقدات الدينية لباحلياة ادلشَبكة واالحَبام ادلتبادل، 

  .ال إكراه ُب ادلعتقدات الدينية على انو

صببتهما  .الغربية ي فسوندانُب جاو انو قّس من كنيسة  النصرانية  .صديقوللمؤلف 

مرحلة الفْب و مخس اىل الفْب  ُببألفة عند تعاملهما ُب دييِب ىيئات التقييس الوصنية التعليمية 

والنصراىن . خصوصا بْب اإلسال بْب األديان ُب إندونيسياَب ادلسائل ادلصّبية ناقشة ادل .وتسع

 .ادلزاج اإلحَبام و ادلدح بْب األخرى وجرت ادلناقشة ُب الربوتستاىن 
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ُب العمل االجتماعي التبادل وقف ادلتشكل  منهم زاج االحَبام ادلتبادل واحلفاظ على ثقة كلادل

دون ان يدخل اإلديان ُب كل قاعدة رأس مال لبناء التعاون بْب األديان ُب بالتسامح،  .لصاحل األمة

ن توضع بناء على اجملتمع واألمة والدولة، ُب مجهورية اندونيسيا حاوية الوحدة، الٍب ينبغي أ الوطن.

 ٚٔ.أمر من تنوعا ثقافيا وفلسفة البانشاسيال

َا مه  ِإَّنَّ َهاكه مم  الَِّذينَ  َعنِ  اّللَّه  يَ ن م ينِ  ِف  َقاتَ لهوكه مم  الدِِّ وكه َرجه مم  َعَلى َوظَاَهرهوا ِديَارِكهمم  ِمنم  َوَأخم َراِجكه  َأنم  ِإخم

مم  هه َوَّلَّهمم  َوَمنم  تَ َولَّوم  ٤٨(٩) الظَّاِلمهونَ  ههمه  َفأهوَلِئكَ  يَ ت َ

إذا كان ىؤالء  يصلوا صلتهم اىل غّب  ادلسلم. نا تبْب ان ربرًن ادلسلمْب توضح ىذه اآلية

إذا كان  .ادلسلمْب جسديا سكينة تعكّبو المقصود ادلعادية ىنا  .غّب ادلسلمْب معادية للمسلمْب

قبل حقيقة التعاليم الدينية  يعِب الكراىية من .احلصان الكفاح من أجل النظر ُب اخلالفات الدينية

يعِب  .إذا كان احلصان الكفاح من أجل النظر ُب اخلالفات الدينية .الٍب رفعتها اإلسالم نفسو

ولذلك بالنظر إىل القرآن  .الكراىية من قبل حقيقة التعاليم الدينية الٍب رفعتها اإلسالم نفسو

انتهكت فيو  .أن تنتهك ادلسلمْب ال ينبغي .جيب تنفيذ ىذا موقف حازم بكل إخالص .القواعد

 ٜٔ.ادلسلمون من جانب أعداء هللا ورسل

 

                                                             
17

M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz XXVIII...,257-258. 
 ٜسورة ادلمتبنة: ٛٔ

19
M. Yunan Yusuf, Tafsir Al-qur’an Juz XXVIII...,259-260. 

 

 


