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 ِمن ُنَكِت القرآن
(404) 

 ليس علينا في األميين سبيل
 

 . 57من سورة آل عمران اآلية 
 
وِمن أهِل الكتاِب َمن إْن تأمْنُه بِقنطاٍر ُيؤّدِه إليَك ومنهم َمن إْن تأمْنُه  ﴿

بديناٍر ال ُيؤّدِه إليَك إال ما ُدْمَت عليِه قائًما ذلَك بأّنهم قاُلوا ليَس علينا في 
 .57آل عمران  ﴾يقولوَن على اهلِل الكِذَب وهم َيعلمونَ األّمييَن سبيٌل و 

 
 

 :قنطار
آل  ﴾ةِ والفض   الذهبِ  نَ مِ  قنطرةِ المُ  والقناطيرِ  ﴿. المال الكثير: القنطار
 .44عمران 

 .مثال للكثرة
 

 :دينار
 .المال القليل: الدينار

 .ةمثال للقلّ 
 
 

ن خان في اليسير أو ، ومَ أولى اه فالقليلُ ظ الكثير وأدّ ن حفِ مَ : القرطبيقال 
 .منعه فذلك في الكثير أكثرُ 
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 :عليه قائًما ما دمتَ 

 .والتقاضي والتحاكموالخصومة  بالمطالبة والمالزمة واإللحاحما دمت قائًما 
 .ما دمت قائًما على رأسه

ال يسددون ما  !كثير من المسلمين، حتى المتدينين، يفعلون ذلك أيًضا
 !اعليهم إال ما دمت عليهم قائمً 

 
 

 : األميين في
ابييين )حيييرال وال إثيييم ، لييييس علينيييا فيييي أكيييل حقيييوقهم أي فيييي معاملييية األمييييين

 . (3/822عاشور 
 

 : ييناألمّ 
، ًيا، ألنه كان ال يكتبالنبي صلى اهلل عليه وسلم أمّ  ، وسميي من األمّ األمّ 

فميين ال  ،أصييل الشييي  واألمّ . القيير ، مكيية المكرميية ى أمّ أو ألنييه منسييوب إليي
قييييال الزمخشييييري  .(2/408تفسييييير الييييرازي )علييييى أصييييله  بييييا ٍ  يكتييييب فهييييو

وقيال ابين عاشيور  .عنون بهم من ليسيوا مين أهيل الكتيابون يَ يّ األمّ : 4/432
، كناية عن كيونهم عنون بهم األميين بمعرفة التوراة، أي الجاهلينيَ : 3/825

عنيون يَ : 4/445وقيال فيي الظيالل . من أتباع دين موسى عليه السالم ليسوا
 .كل من سو  اليهود بهم
 
 

 :وهم يعلمون
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 .أنه كذب
 

 : سبيل
قيال  .فعل يؤدي إلى اإلثيم والعقوبية ،حجة ،إثم، عقوبة، حرال، بأس، مؤاخذة

، ثم أطل  في كيالم العيرب السبيل هنا طري  المؤاخذة: 3/825ابن عاشور 
 . اعلى المؤاخذة نفسه

 
    : وقيييال أيًضيييا ،14التوبييية  ﴾ن سيييبيلٍ ِمييي حسييينينَ ميييا عليييى المُ  ﴿: قيييال تعيييالى

: ، وقال أيًضا444النسا   ﴾سبيالً  ؤمنينَ على المُ  للكافرينَ  اهللُ  جعلَ يَ  ولن ﴿
 علييى مييا السييبيلُ ، إنّ ن سييبيلٍ مييا عليييهم ِميي فأولئييكَ  لمييهِ ظُ  عييدَ ب رَ َصييانتَ  نِ َمييولَ  ﴿

 .48–44الشور   ﴾الناَس  ونَ مُ ظلِ يَ  الذينَ 
 

أصبنا من أموال  فيما( على اليهود)أي ال حرال علينا : 3/342قال الطبري 
: عيين السييدي قييال. العييرب، وال إثييم، ألنهييم علييى ،ييير الحيي ، وأنهييم مشييركون

 لييييس علينيييا حيييرال فيييي أميييوال: ميييا باليييك ال تيييؤدي أمانتيييك  فيقيييول: يقيييال ليييه
 . ن أخذ أموالهمعنو يَ : عن سعيد بن جبير. ها اهلل لناقد أحلّ ، العرب

 
: المسيلمين يقوليون( لبيعمن ا)يهود إذا بايعوا كان ال: 4/442وقال القرطبي 

حييييرال فييييي ظلمهييييم،  أيّ ليييييس علينييييا ، ﴾سييييبيلٌ  يييييينَ فييييي األمّ  علينييييا ليييييَس  ﴿
ا أسييلم أربيياب ، فلمييقييد اسييتدانوا ميين األعييراب أمييواالً  وكييانوا. لمخييالفتهم إيانييا

فسيقط عنيا ،  ِديينكم تيركتم، ألنكيم ليس لكم علينا شيي : الحقو  قالت اليهود
 .نكميدَ 
 



 4 

تقييييد اليهييييود هييييذا وا فيييي السييييبب الييييذي ألجليييه اعذكيييير : 2/408وقيييال الييييرازي 
 : االستحالل وجوًها

 
قتيييل  يحيييلّ : رم يقوليييونبيييال ون فيييي التعصيييب ليييدينهم، فيييال َجيييأنهيييم مُ : األول

 ؛ أخذ ماله بأي طري  كان المخالف، ويحلّ 
 

، ل  لنيا عبييدوالخَ  ،42المائدة  ﴾اؤهوأحبّ  هللِ ا أبنا ُ  نحنُ  ﴿: أنهم قالوا: الثاني
 ؛ حد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنافال سبيل أل

 
، بييل للعييرب ميين خييالفهم الكييالم ال مطلًقييا لكييلّ  أنهييم إنمييا ذكييروا هييذا: الثاليي 
 . منوا بالرسول صلى اهلل عليه وسلمالذين آ

 
 :مذهب اليهود

مذهب اليهود حتى اليوم التفتي  عن طر  ووسائل البتيزاز العيالم والحصيول 
والعييالم ينصيياع لهييم، ! دعو  ميين الييدعاو علييى أمييوال يأخييذونها ألنفسييهم، بيي

 !وربما يكون هذا األمر حيلة لمساعدة اليهود بالمال
 
 

 :سلوك المسلمين
 :المنارقال في 

العبرة لنا معشر المسلمين ما فيه، فإن فينا فين من في خبر هؤال  المحرّ  
 دارن بل المسلمين في يأكل أموال ،ير المسلم إنه يجوز: من يقول اآلن

حتى  -كما يشا ون  -ثم إن هؤال  يفسرون دار الحرب  !امطلقً  الحرب
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ون لعمال مركبات الترام بمصر أن يخونوا أصحابها حلّ رأيت بعض الناس يُ 
ن  ،ويساعدونهم على ذلك ،ببيع تذكرة الركوب فيها مرتين أو أكثر وا 

وهي  ،يانة والسرقة والكذبون الخحلّ فهم بهذا يُ  !الكذب استلزمت مساعدتهم
، ويتناولهم وعيد اليهود في اآلية في دين بائر المعاصي التي ال تحلّ من ك

وهذا  هذا حاللٌ  الكذبَ  كمُ ألسنتُ  تقولوا لما تصفُ وال  ﴿ :تعالى –ووعيد قوله 
 فلحونَ ال يُ  الكذبَ  على اهللِ  يفترونَ  الذينَ  إن   الكذبَ  وا على اهللِ لتفترُ  حرامٌ 
أهم على ذلك إال وما جرّ . 445-441النحل  ﴾ أليمٌ  ولهم عذابٌ  قليلٌ  متاعٌ 

 بالعقوداره أكل مال الحربي في د سو  التقليد للفقها  الذين قالوا بجواز
، ولكن هؤال  ار اإلسالم كالربا والبيع الفاسدفي د التي ال تحلّ  الفاسدة

، السرقة وال الكذب واالحتيال لذلكون ال ش وال الخيانة وال حلّ الفقها  ال يُ 
نما يقولون يجوز أ لة ، على أن المسأكل ماله برضاه في مثل تلك العقودوا 

ر المسلم الصاد  المستنير بالدليل إلى فلينظ. خالفية لم يتف  الفقها  عليها
إذ صار الجاهلون  ،وكيف أنه استلزم االجتهاد الباطل ،ة التقليدسو  م بّ 
أكله بالعقود دين يقيسون أكل المال بال ش والخيانة والسرقة على من المقلّ 

  !م، وبينهما فر  عظيالفاسدة مع التراضي

 

 :لليس علينا في الحربيين سبي: مذهب أبي حنيفة

قون في الربا بين دار إسالم ودار حرب، بخالف جمهور الفقها  ال يفرّ 
ليس علينا في  ﴿: الحنفية، ولكن مذهب الحنفية ،ير مطاب  لمذهب

 !ليس علينا في الحربيين سبيل: ، بل هو مذهب﴾سبيل األميين

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=191&idfrom=318&idto=320&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=191&idfrom=318&idto=320&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=191&idfrom=318&idto=320&bookid=65&startno=0#docu
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 :مذهب الدول العظمى

، سبيل ليس علينا في األميين: مذهب الدول العظمى اليوم كمذهب اليهود
. أي ليس علينا في البلدان العربية واإلسالمية وبلدان العالم الثال  سبيل

، في السلم بنهبها وأح  منهم بالثروة، وال بأس علينا أعلم وأجدر نحن
 !ما استطعنا إلى ذلك سبيالً  والحرب،

 

 م                   رفي  يونس المصري1/2/8043الجمعة 

 


