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�سيناريو اجلزية بني �آيات مقد�سة و�شبهات م�ست�رشقة
�صفية الها�شمية
بكثري من احل�سا�سية وقليل من الإن�صاف يثري امل�ست�شرقون �شبهة اجلزية؛ نتيجة نظرة متجذرة تتمثل يف �أن الفقهاء امل�سلمني يق�صدون معنى الدونية يف التعامل مع
ِالل َو َال بِا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر َو َال ُي َح ِّرمُو َن مَا َح َّر َم ّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُل ُه َو َال َيدِ ي ُنو َن ِدينَ ْ َ
اب
الآخر الكتابي تف�سريا لهذه الآية الكرمية } َقا ِت ُلواْ ا َّلذِ ينَ َال ُي�ؤْمِ ُنو َن ب ّ ِ
ال ِّق مِ نَ ا َّلذِ ينَ �أُو ُتواْ ا ْل ِك َت َ
ال ْز َي َة عَن َيدٍ َوهُ ْم َ�صاغِ ُرو َن} �سورة التوبة  ،29:ودون مواربة ف�إن هذه النظرة لها ما يربرها؛ فقد كر�ستها بع�ض �آراء املذاهب والتنظريات الفقهية؛ ف�ضال
َح َّتى ُي ْع ُطواْ ْ ِ
عن كثري من املمار�سات التاريخية التي �أ�سهمت يف تر�سيخ تلك النظرة يف العقلية الإ�سالمية ،وامتدت حتى �سيطرت على العقل اال�ست�شراقي.
ويناق�ش يف ه��ذا ال�سياق الباحث خالد امل�شريف يف درا�سته
املو�سومة بـ»اجلزية يف الرتاث الإ�سالمي و�إ�شكالية العالقة
مع الآخر» ،مو�ضوع اجلزية ،مو�ضحا �أهمية �إعادة النظر يف
الرتاث الفقهي ،وحماوال البحث عن ر�ؤية جديدة ت�سهم يف
تبديد تلك النظرة والتخفيف من غلوائها ،وتطرح فكرة
قد تكون جديدة وداف��ع��ة نحو �آف��اق من التفاهم واحل��وار
البناء بني امل�سلم والكتابي القائم على معرفة �صحيحة
وم�ضامني �أكرث ن�ضجا و�أهدى �سبيال.
�إنّ ال���رد الأم��ث��ل على ه��ذه ال�شبهة ه��و نقد ال���ذات �أوالً،
واالعرتاف ب�أنّ الوالة واحلكام يف فرتة من فرتات التاريخ
الإ�سالمي قد وقعوا يف خط�أ تطبيقي ناجت عن �سوء فهم
ل��ل��ن�����ص ال���ق���ر�آين ،و�إن���ن���ا ال جن��د ح��رج��اً وال ن���رى ���ض�يراً
ب�سرد ال��وق��ائ��ع امل�شينة ال��ت��ي ح��دث��ت لأه���ل ال��ك��ت��اب با�سم
الإ���س�لام؛ لأ ّن��ه��ا ال ت�شني الإ���س�لام ب�����ش��يء ،ولكنّها ت�شني
الذين مار�سوها من الوالة واحلكام (والبع�ض) من علماء
ال��دي��ن ،ال��ذي��ن داه��ن��وه��م ب�شكل ع��ام يف ع�صرهم ،كذلك
بع�ض املُقلدين من ال�سادة الفقهاء املُعا�صرين ،الذين ما
علم يدافعون عن تلك الأفعال!
بعلم �أو بغري ٍ
زالوا ٍ
ولكن �ألي�س من الإج��ح��اف والتع�سف �أن يوجه للإ�سالم
تهمة العداء والتحقري لأهل الكتاب من منطلق ممار�سات
تاريخية ال ين�صفها الإ�سالم نف�سه وا�ضعا لها حداً وجزا ًء؟
هل يعقل �أن يحكم على الإ�سالم من منطلق �أفعال مل يدع
�إليها �صراحة وال �ضمنا؟ وه��ل يكفي ليتم احلكم عليه
عن طريق �شرذمة �أ�ساءت فهم الن�ص القر�آين ،وح ّر�ضت
اجلاهل منهم ليعبث بحق الكتابي يف �أر�ضه؟
�إنّ �أفعالهم لي�ست حجة على الإ���س�لام بل الإ���س�لام حجة
على اجلميع ،وال يجب اخللط بني مراد الن�ص القر�آين
وبني فهم الن�ص بعيدا عن مراده.
ولنا �أن نت�ساءل كيف لهذا الدين الذي و�صفه اهلل تعاىل
«رح��م��ة ل��ل��ع��امل�ين» �أن ي��دع��و �إىل �إق�����ص��اء الآخ����ر الكتابي
و�إذالل��ه وحتقريه وت�صغري �ش�أنه كما يدعي املغالون من
�أه���ل ال��ك��ت��اب وامل�����س��ت�����ش��رق�ين؟ ومل����اذا ي���أم��ر اهلل امل�سلمني
والنبي و�أ�صحابه مبقاتلة �أهل الكتاب؟
ملاذا هذا الأمر و�أهل الكتاب لهم دينهم ولهم كتابهم؟ �أال
يتعار�ض ذل��ك م��ع قوله تعاىل يف ���س��ورة ال��ك��اف��رون } :6

َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َو ِ َ
ل دِينِ { ؟ وملاذا حا�سن حممد و�أتباعه �أهل
ُ
الكتاب والينهم و�أباح طعامهم ونكاح ن�سائهم {ا ْل َي ْو َم �أحِ َّل
َل ُك ُم َّ
ام ُك ْم
َاب حِ ٌّل َل ُك ْم َو َط َع ُ
الط ِّي َباتُ َو َط َعا ُم ا َّلذِ ينَ �أُو ُتوا ا ْل ِكت َ
حِ ٌّل َل ُه ْم َو ْال ُ ْح َ�صنَاتُ مِ نَ ْالُ�ؤْمِ نَاتِ َو ْال ُ ْح َ�صنَاتُ مِ نَ ا َّلذِ ينَ
َاب مِ ��نْ َق ْب ِل ُك ْم �إِ َذا �آ َت ْي ُت ُموهُ نَّ �أُ ُج��و َرهُ ��نَّ } �سورة
�أُو ُت��وا ا ْل ِكت َ
املائدة ،5 :وملاذا �أخرب اهلل امل�سلمني يف �سورة املائدة  82ب�أن
الن�صارى «�أهل الكتاب» هم �أقرب ود للم�سلمني } َو َلتَجِ دَنَّ
�أَ ْق َر َب ُهم َّم�� َو َّد ًة ِّل َّلذِ ينَ �آ َمنُوا ا َّلذِ ينَ َقا ُلوا �إِنَّا ن ََ�صا َرى َذل َِك
ِب�أَنَّ مِ ْن ُه ْم ق ِِّ�سي�سِ َ
ْبو َن{ ،وملاذا
ني َو ُر ْه َبانًا َو�أَ َّن ُه ْم َل َي ْ�س َتك ِ ُ
�أم��رن��ا اهلل �أن نفتح �آف��اق احل��وار البنّاء والتفاهم القائم
على �أم��ور م�شرتكة ب�ين الإ���س�لام و�أه��ل الكتاب بطريقة
تكفل احرتام ومراعاة االختالفات بينهما لأننا خمتلفون
ب���إرادة اهلل { َو َل�� ْو �شَ اء َر ُّب َ
��ك َ َ
ّا�س ُ�أ َّم�� ًة َواحِ ��� َد ًة َو َال
ل َع َل ال َن َ
َيزَا ُلو َن ُ ْ
م َت ِل ِفنيَ} �سورة هود ،118 :وملاذا �أمرنا اهلل تعاىل
َ
باملعاملة احل�سنى لأهل الكتاب } َو َل ُتَا ِد ُلوا �أ ْه َل ا ْل ِكتَابِ
�إِ َّل بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�سنُ �إِ َّل ا َّلذِ ينَ َظلَ ُموا مِ ْن ُه ْم َو ُقو ُلوا �آ َمنَّا
بِا َّلذِ ي �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْينَا َو ُ�أ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي ُك ْم َو�إِ َل ُهنَا َو�إِ َل ُه ُك ْم َواحِ دٌ َون َْحنُ
َل ُه ُم ْ�س ِل ُمو َن{ ؟ �سورة العنكبوت ،46:ملاذا ي�أمرنا اهلل بكل
هذا اللني مع �أهل الكتاب ثم ي�أمرنا �أن ن�شن ونعلن حربا
���ش��ع��واء عليهم؟ ويبيح لنا مم��ار���س��ة العنف وال��ع��دوان يف
وجه كل كتابي؟
�إنّ امل��غ��زى م��ن ط���رح ت��ل��ك الأ���س��ئ��ل��ة ه��و �إع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف
مو�ضوع اجلزية ونقد ال��ذات املت َهمة واملتهِمة �أي؛ الذات
التي �أ���س��اءت املعاملة (م��ن جهة الإ���س�لام) ،وال���ذات التي
وجهت ال�شبهات (من جهة �أهل الكتاب) ،ثم �إنّه البد من
ال��دف��اع ع��ن دي��ن��ن��ا ون���رد ع��ل��ى ه��ذه ال�شبهة ون��ب�ين وجهة
نظرنا الرامية �إىل مطالعة احلقيقة املحايدة ،كما هي
مو�ضحة يف الآتي:
�أوال� :إنّ مو�ضوع �آي��ة اجل��زي��ة (التا�سعة والع�شرين من
���س��ورة التوبة) ه��و القتال ،وم�شروعية القتال يف الدين
جاءت من مبد�أ احلفاظ على النف�س الب�شرية مبد�أً تتقيد
ب��ه ك��ل ال��دي��ان��ات ال�سماوية والو�ضعية كحق م��ن حقوق
الإن�سان النازع للبقاء ،وال ي�صح قتال يف الإ�سالم �إال لرد
ع��دوان �أو �أذى واق��ع �أو �سيقع بامل�سلمني ،ومل نر �آي��ة من
�آيات القر�آن تدعو �إىل القتال �إال للحفاظ على النف�س ورد

ع��دوان و�أذى مل يبتدئ به امل�سلمون كما يف قوله تعاىل:
} َل َي ْن َها ُك ُم َّ ُ
ل ُيقَا ِت ُلو ُك ْم ِف الدِّينِ َو َ ْ
الل عَ��نِ ا َّل��ذِ ي��نَ َ ْ
ل
بوهُ ْم َو ُتقْ�سِ ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم �إِنَّ َّ َ
الل
ُيخْ ِر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم �أَن َت َ ُّ
ُيحِ ُّب ْالُقْ�سِ طِ ني(َّ � )8إنَا َي ْن َها ُك ُم َّ ُ
الل عَنِ ا َّلذِ ينَ َقا َت ُلو ُك ْم
ِف الدِّينِ َو�أَخْ َر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى �إِخْ َراجِ ُك ْم
�أَن َت َو َّل ْوهُ ْم َو َمن َي َت َو َّل ُه ْم َف�أُ ْو َلئ َِك هُ ُم َّ
الظالِ ُو َن (� })9سورة
املمتحنة ،وقوله } َو َقا ِت ُلواْ ِف َ�سبِيلِ ّ ِ
الل ا َّلذِ ينَ ُيقَا ِت ُلو َن ُك ْم
َو َال َت ْع َت ُدواْ �إِنَّ ّ َ
الل َال ُيحِ ُّب ْال ُ ْعتَدِ ينَ } �سورة البقرة ،19:
ثانيا :معنى (الذين �أوت��وا الكتاب) هم كل النا�س الذين
و�صلتهم ر�سالة م��ن ال�سماء ���س��واء �آم��ن��وا �أو مل ي�ؤمنوا،
والآي�����ة ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا حت�����ض ع��ل��ى ق��ت��ال ال���ذي���ن ك��ف��روا
ممن �آتاهم اهلل الكتاب فكفروا بكل الر�ساالت ال�سماوية
وكفروا بر�سالة حممد .وهم مل يكتفوا بذلك بل راحوا ال
ُي َح ِّر ُمون ما َح َّر َم اهلل ور�سوله (�أي ر�سول مهما كان) ،ومل
ي�ؤمنوا بدين ال�سماء.
ث���ال���ث���ا� :إنّ الآي�����ة ت��ت��ك��ل��م ع���ن ����ش���روط وم���وا����ص���ف���ات من
ي�ستحقون القتال ،وهي �أن يكونوا قد �أوت��وا الكتاب قبال
ف��ك��ف��روا ب���ه(�أي ك��ت��اب ���س��م��اوي) ،و�أن ي��ك��ف��روا ب��اهلل وبيوم
القيامة ،وال يحرمون �أو(يحللون) ما ح ّرم اهلل ور�سوله
(�أي ر���س��ول ك���ان) ،وال ي��دي��ن��ون ب��دي��ن ح��ق �أي ال يدينون
بدين �سماوي مع اقرتافهم لكل املوبقات والإف�ساد رغم
علمهم .لذلك فهو قتال ل�صيانة الأخالق واحلرمات لكل
�أهل الر�ساالت� ،إنّه قتال ملنع الإف�ساد يف الأر�ض وانتهاك
احل��رم��ات با�سم احل��ري��ة� ،إن���ه ق��ت��ال ل�صيانة �أم���ن و�أم���ان
املجتمع.
رابعا :من ال تنطبق عليه ال�شروط �أعاله ،لي�س جمبورا
ب��دف��ع اجل��زي��ة مهما ك��ان��ت دي��ان��ت��ه ،ب��ل ه��و يف �أم���ن �أم���ان
لقوله تعاىل� } :إِنَّ ا َّلذِ ينَ �آ َمنُوا َوا َّلذِ ينَ هَا ُدوا َوالن ََّ�صا َرى
ِ��الل َوا ْل�� َي�� ْو ِم ْالآخِ ��� ِر َو َع��مِ �� َل َ�ص ِ ً
ني َم��نْ �آ َم��نَ ب َّ ِ
ال�صا ِب ِئ َ
الا
َو َّ
َفلَ ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم َو َل خَ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َل هُ ْم َي ْح َزنُو َن{
�سورة البقرة 62:
فهل ر�أى �أه��ل اجلهل ومم��ن ينظرون للقر�آن من ثقوب
���س��وداء م��ن �صنعهم �أ ّن��ه��م ظلموا �أرق���ى ح�ضارة �إن�سانية
نزلت من ال�سماء وهي القر�آن الكرمي.
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