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ملّخص البحث
غدا الّتبادل الّتجارّي اليوم بني الّدول املسلمة وغريها من 
األمهّّية مبكان؛ فال ميكن لدولة ما أن تستقّل باقتصادها 
نامية. ونظرًا  أم  متقّدمة  أكانت  العامل، س��واء  بقّية  عن 
جلهل كثري من الّدول اإلسالمّية، ومن الّتّجار املسلمني 
بأحكام هذا الّتعامل، ولتباين الّتعامالت الّتجاريّة يف هذا 
الّزمن عنها يف األزمان الغابرة؛ جاء هذا البحث ليوّضح 
األسس والّضوابط الّشرعّية للّتبادل الّتجاري احلاضر بني 
املسلمني وغريهم، ويربز مساحة ديننا اإلسالمّي يف احرتام 
املعتقد. وسيسلك  أو  املذهب  أو  الّدين  من خالفه يف 
والّتحليلي؛  االستقرائي  املنهج  هذه  دراسته  الباحث يف 
من  البحث  مب��وض��وع  املتعّلقة  الّنصوص  ومج��ع  الستقراء 
املصادر املعتمدة، وحتليلها، واستنباط األسس والّضوابط 
وقد  وغ��ريه��م.  املسلمني  ب��ني  ال��تّ��ج��اري  للّتبادل  الّشرعّية 
توّصل الباحث إىل نتائج كثرية، من أمّهها ما ي��أيت: أّن 
األصل يف الّتبادل الّتجاري بني الّدول اإلسالمّية وغريها 
اإلب��اح��ة؛ ملا فيه من تلبية حاجات اجملتمع اإلس��الم��ّي. 
إب��اح��ة ال��تّ��ب��ادل ال���تّ���ج���ارّي م��ع غ��ري امل��س��ل��م��ني -ت��ص��دي��رًا 
واسترياًدا- ينبين على أسس وضوابط شرعّية، من أبرزها: 
الّتجارّي مع غري املسلمني مّتفًقا مع  الّتبادل  أن يكون 
أحكام ومبادئ الّشريعة اإلسالمّية. وأاّل يفضي الّتبادل 
بالّصفات احلسنة،  والّتعامل معهم  معهم إىل مواالهتم. 
واخل����الل احل��م��ي��دة. وأن حي��ّق��ق ال��تّ��ب��ادل ال��تّ��ج��ارّي معهم 
املصاحل للمسلمني، ويدفع عنهم املضار واملفاسد. وأن 
يلتزم  وأن  امل��ق��اص��د.  تعطيل  إىل  املفضية  ال��وس��ائ��ل  مينع 
الّداخل -من غري املسلمني- إىل بالد اإلسالم مبا يُفرض 
عليه من الّضرائب اجلمركّية، واليت عرفت عند املسلمني 

بالعشور.

ال��ك��ل��م��ات ال��م��ف��ت��اح��يّ��ة: األس����س وال���ّض���واب���ط، ال��تّ��ب��ادل 
الّتجارّي، الّشريعة اإلسالمّية، املسلمون، غري املسلمني.

 
Abstract

Future trade exchange between Muslim 
countries and others are vitally critical. A 
country can never seperate its economy 
from the rest of the world either advanced or 
developing. In view of the ignorance of many 
Muslim countries and Muslim traders of the 
provisions of this matter and the contrast of 
commercial transactions in present time as 
compared to the old times, this research seeks 
to clarify the foundations and legal rules for 
the current commercial exchange between 
Muslims and others. This research employs the 
inductive and analytical method to extrapolate 
and collect texts related to the research subject 
from the adopted sources. Subsequently, an 
analysis of the foundations and legal rules for 
the commercial exchange between Muslims 
and non-Muslims is conducted. This research 
yields several results, the most important of 
which is that trade exchange between Islamic 
countries and others is permissible in order 
to meet the needs of the Muslim community. 
Permitting trade exchange with non-Muslims 
– be it export or import – is based on the 
foundations and controls of legitimacy. The 
commercial exchange with non-Muslims 
shall be in accordance with the provisions and 
principles of Islamic Shariah. Furthermore, 
the exchange between them does not lead to 
unwarranted loyalties and that dealing with 
them in good qualities and deeds as well as 
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to achieve trade exchange with them for the 
interests of Muslims.

Keywords: Basics And Controls, Trade 
Exchange, Islamic Law, Muslims, Non-
Muslims.

المقّدمة
احلمدهلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على من أرسله 
اهلل رمحة للعاملني، حمّمد – صّلى اهلل عليه وسّلم - ، الّلهّم 
الطّاهرين  آله وأصحابه  وب��ارك عليه، وعلى  صّل وسّلم 
الطّّيبني، أّما بعد : لقد كانت مساحة الّشريعة اإلسالمّية 
يف تعاملها مع غري املسلمني؛ سواء يف اجلانب الّدييّن أو 
االجتماعّي أو االقتصادّي من أعظم أسباب انتشارها يف 
املعمورة، وسبباً إلسالم كثري من أعداء اإلسالم، وذلك 
ا رأوا تعاماًل قائماً على العدل والّرمحة والّتسامح معهم، 

ّ
مل

واإلحسان إليهم، متمّثاًل ذلك يف نيّب الّرمحة حمّمد -صّلى 
اهلل عليه وسّلم-، ويف أصحابه الكرام، اّلذين اقتفوا أثره، 
وس��اروا على هنجه، مثّ يف الّتابعني هلم بإحسان. وُكتب 
اآلث���ار حافلة بنماذج م��ن ال��ّص��ور ال��رّاق��ي��ة ال��ب��ارزة لتعامل 
الّنيّب -صّلى اهلل عليه وآل��ه وسّلم- وصحابته والّسلف 
ال��ّص��احل م��ن أّم��ت��ه م��ع املخالفني هل��م يف ال��ّدي��ن. وس��وف 
ال��تّ��ج��ارّي مع  الّتبادل  الباحث يف دراس��ت��ه ه��ذه:  يتناول 
غري املسلمني، واّلذي غدا يف عصرنا احلاضر من األمهّّية 
مب��ك��ان؛ ألنّ���ه ي��ه��دف إىل تقوية ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��اديّ��ة، 
ودع��م االق��ت��ص��ادات وتنميتها، ل��ذا  فال ميكن لدولة ما 
أن تستقّل باقتصادها عن بقّية العامل. ونظرًا جلهل كثري 
م��ن ال���ّدول اإلس��الم��يّ��ة األح��ك��ام املتعّلقة هب��ذا امل��وض��وع، 
سابقه،  عن  الّزمن  ه��ذا  يف  الّتجاريّة  الّتعامالت  ولتباين 
ولعدم وجود دراسات أكادميّية تناولت املوضوع من هذه 
الزّاوية -حسب علم الباحث واّطالعه-، كان لزاًما على 
الباحث أن يويل هذا اجلانب عنايته من الّدراسة؛ لتكون 
ال���ّدول وجتّ��اره��ا على بصرية وعلم فيما  حكومات تلك 
يقومون به من عقود ومعامالت مع غري املسلمني، وإلبراز 
منهج اإلس��الم الس�ّمح والعادل يف الّتعامل مع اخلصوم 
واملخالفني. وستكون دراسة املوضوع يف ثالثة مباحث: 
اإلس��الم��يّ��ة يف  الّشريعة  م��ن مساحة  مظاهر  يبنّي  األّول: 

معاملة غ��ري امل��س��ل��م��ني، وال���ثّ���اين: ي��ت��ح��ّدث ع��ن ال��تّ��ب��ادل 
ال��تّ��ج��ارّي م��ع غ��ري املسلمني، وال��ثّ��ال��ث: ي��وّض��ح األس��س 

والّضوابط الّشرعّية للّتبادل الّتجارّي مع غري املسلمني.

المبحث األّول: مظاهر من سماحة الّشريعة 
اإلسالمّية في معاملة غير المسلمين

ق��ب��ل أن ي���ش���رع ال��ب��اح��ث يف ب���ي���ان األس�����س وال���ّض���واب���ط 
ال��ّش��رع��يّ��ة ل��ل��تّ��ب��ادل ال��تّ��ج��اري م��ع غ��ري املسلمني، سيعرّج 
إىل إبراز بعض مظاهر مساحة الّشريعة اإلسالمّية الغرّاء 
الّسماحة  إّن  م��وج��زة.  ب��ص��ورة  املسلمني  غ��ري  معاملة  يف 
أحكامها،  اإلس��الم��يّ��ة يف  للّشريعة  ع��اّم��ة  والّتيسري صفة 
فهي حنيفّية مسحة سهلة، والقرآن الكرمي والّسّنة الّشريفة 
ال��ّدالّ��ة على تلك  ال��نّ��ص��وص  ي��زخ��ران جبملة عظيمة م��ن 
الّسماحة، من ذلك: قوله تعاىل: » يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر 
 ،(2:185 Al Quran )  »اْلُعْسَر ِبُكُم  يُرِيُد  َواَل 
يِن ِمْن َحرٍَج«  وقوله تعاىل: “ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
( Al Quran 22:78)، وقوله صّلى اهلل عليه وسّلم: 
َأَح��ٌد ِإالَّ َغَلَبُه، ...  يَن  يَن ُيْسٌر، َولَ��ْن ُيَشادَّ الدِّ »ِإنَّ الدِّ
« (Al Bukhari, 1422)، وقوله صّلى اهلل عليه 
 (Al »ت�ُن�َفُِّروا ت�َُعسُِّروا، َوَبشُِّروا، َواَل  وسّلم: »َيسُِّروا َواَل 
(Bukhari, 1422. ومظاهر ودالئل مساحة الّشريعة 
اإلسالمّية تتجّلى يف جوانب احلياة كّلها؛ يف العبادات، 
واملعامالت، وفقه األسرة، واألحوال الّشخصّية، واحلدود 
واجلنايات، وعموم األشياء واألعيان، فمن معامل مساحتها 
أهّنا توجب معاملة غري املسلمني معاملة تقوم على العدل 
واإلحسان، كما قال ربّنا -تعاىل-: “ اَل ي�َن�َْهاُكُم اللَُّه 
يِن وملَْ ُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم  َعِن الَِّذيَن ملَْ ي�َُقاتُِلوُكْم يف الدِّ
ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي “  َأْن ت�َب�َرُّوُهْم َوت�ُْقِسطُوا 
( 8:60Al Quran). ووضع عليه الّصالة والّسالم 
آداب����اً وض��واب��ط ت��ق��وم عليها ال��ع��الق��ة م��ع ال��ك��ف��ار، وه��ي 
الظّلم،  العدل وع��دم  آداب وضوابط شرعّية مبنّية على 
فقال رس��ول اهلل –ص��لّ��ى اهلل عليه وس��لّ��م- : »َأاَل َم��ْن 
ظََلَم ُمَعاِهًدا، أَِو ان�ْت�ََقَصُه، أَْو َكلََّفُه ف�َْوَق طَاقَِتِه، أَْو َأَخَذ 
اْلِقَياَمِة«  ي�َْوَم  فَأَنَا َحِجيُجُه  ن�َْفٍس،  ِبَغرْيِ ِطيِب  ِمْنُه َشْيًئا 

.(Abu Daud, n.d)
ومن هدي الّنيّب  -صّلى اهلل عليه وسّلم - يف معاملته 
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ل��ل��ك��ّف��ار ح���ال ال��ّس��ل��م واحل����رب :ت��رغ��ي��ب��ه��م يف اإلس����الم، 
ودعوهتم إليه بالّلني واحلكمة؛ تأليًفا لقلوهبم، وقد جتّلى 
ذلك يف كتبه إليهم، حيث تضّمنت الّدعوة املبنّية على 
الّرفق والّلني؛ من ذلك ماثبت يف البخاري عندما سّلم 
عليه الّصالة والّسالم الرّاية لعلّي ابن أيب طالب-رضي اهلل 
عنه-، حيث قال له: » ... اْدُعُهْم ِإىَل اإِلْساَلِم، َوَأْخربُْهْم 
مبَا يَُِب َعَلْيِهْم، ف�ََواللَِّه أَلَْن ي�ُْهَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد، َخي�ٌْر 
 ،(Al Bukhari, 1422) »ال��ن�َّ��َع��ِم مُحْ���ِر  ِم���ْن  لَ���َك 
ورفقه ومساحته مبن آذاه من قريش، ومعاملته ألسرى بدر 
معاملة حسنة، وأمر الّصحابة أن حيسنوا إليهم، فكانوا 
استشار  وعندما  طعامهم.  يف  أنفسهم  على  يفّضلوهنم 
عليه  وُأش��ري  بفدائهم،  عليه  فُأشري  أصحابه يف شأهنم، 
 (Ibn بقتلهم، وافق عليه الّصالة والّسالم على الفداء
(Hisham, 1955، كما خّلى عليه أفضل الّصالة 
والّسالم سبيل الّنفر اّلذين أرادوا قتله يف صلح احلديبّية، 
ا فتح مّكة 

ّ
وعفا عنهم (,An-Nasaei 2001)، ومل

قال لقريش: »يا معشر قريش، ما ترون أيّن فاعل فيكم؟ 
قالوا: خريًا، أٌخ كرمٌي، وابُن أٍخ كرمٍي، قال: اذهبوا فأنتم 
الطّلقاء«(Ibn Hisham, 1955)، وكان بإمكانه 
أن يأسرهم أو يقتلهم، لكن مساحته عليه أفضل الّصالة 

والّسالم ورمحته تأىب ذلك.

ورغم تعّدد أشكال األذى اّلذي ذاقه احلبيب املصطفى-
ص��لّ��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس���لّ���م- م��ن��ه��م، إاّل أنّ����ه ع��ل��ي��ه ال��ّص��الة 
والّسالم ضرب أروع األمثال يف الّرمحة هبم، فكان يدعو 
هلم بالّصالح واهلداية والّرمحة؛ ف�ََعْن َأيب ُهَري�َْرَة -َرِضَي اللَُّه 
َعْنُه- قال: َقِدَم الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو َعَلى َرُسوِل اللَِّه -َصلَّى 
اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم- ف�ََقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ َدْوًسا َقْد َعَصْت 
َعَلْيِهْم،  َيْدُعو  أَنَّ��ُه  النَّاُس  َفَظنَّ  َعَلي�َْها،  اللََّه  فَ��ادُْع  َوأَبَ��ْت 
 (Al Bukhari, »ف�ََقاَل: »اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا َوْأِت هِبِْم
(Muslem, n.d ,1422، بل كان يأمر بصلتهم، 
ويقبل شروطهم اجلائرة، ويستوصي هبم خريًا، ف�ََعْن َأمْسَاَء 
بِْنِت َأيب َبْكٍر، قَاَلْت: َقِدَمْت َعَليَّ أُمِّي َوِهَي ُمْشرَِكٌة يف 
َعْهِد ق�َُرْيٍش ِإْذ َعاَهَدُهْم، فَاْست�َْفت�َْيُت َرُسوَل اهلِل -َصلَّى 
َعَليَّ  َقِدَمْت  اهلِل:  َرُس��وَل  يَا  ف�َُقْلُت:  َوَس��لَّ��َم-،  َعَلْيِه  اهللُ 
أُمِّي َوِهَي رَاِغَبٌة، أَفََأِصُل أُمِّي؟ قَاَل: »ن�ََعْم، ِصِلي أُمَِّك« 

.(Al Bukhari, 1422, Muslem, n.d)
وكان عليه الّصالة والّسالم حيسن إليهم، ويعود مرضاهم، 
ف�ََعِن اْبِن َأيب لَي�َْلى، َأنَّ ق�َْيَس ْبَن َسْعٍد، َوَسْهَل ْبَن ُحن�َْيٍف، 
هَلَُما:  َفِقيَل  ف�ََقاَما،  َج��نَ��اَزٌة  هِبَِما  فَ��َم��رَّْت  بِاْلَقاِدِسيَِّة  َكانَا 
ِإن�ََّها ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض، ف�ََقااَل: ِإنَّ َرُسوَل اهلِل -َصلَّى اهللُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم- َمرَّْت ِبِه َجَناَزٌة، ف�ََقاَم، َفِقيَل: ِإنَُّه ي�َُهوِديٌّ، 
 (Al Bukhari, 1422, »ف�ََقاَل: »أَلَْيَسْت ن�َْفًسا؟
اللَُّه َعْنُه-،  أَنَ��ٍس -َرِض��َي  (Muslem, n.d، وَع��ْن 
قَ��اَل: َك��اَن ُغ��اَلٌم ي�َ��ُه��وِديٌّ َيْ���ُدُم ال��نَّ��يبَّ -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 
َوَسلََّم-  َعَلْيِه  اهللُ  النَّيبُّ -َصلَّى  فَأَتَاُه  َفَمِرَض،  َوَسلََّم-، 
ي�َُعوُدُه، ف�ََقَعَد ِعْنَد رَْأِسِه، ف�ََقاَل َلُه: »َأْسِلْم«، ف�ََنَظَر ِإىَل 
أَبِيِه َوُهَو ِعْنَدُه ف�ََقاَل َلُه: َأِطْع أَبَا الَقاِسِم -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 
َعَلْيِه َوَسلََّم-  النَّيبُّ -َصلَّى اهللُ  َفَخرََج  فََأْسَلَم،  َوَسلََّم-، 
 (Al »َوُه��َو ي�َ��ُق��وُل: »احَلْمُد لِلَِّه الَّ��ِذي أَن�ْ��َق��َذُه ِم��َن النَّاِر

.Bukhari, 1422)
غري  معاملة  يف  اإلسالمّية  الّشريعة  مساحة  مظاهر  وم��ن 
املسلمني حال احل��رب: دعوهتم إىل اإلس��الم، واالنتقال 
إىل دار املهاجرين ( ةنيدملا يأ )، فإن قبلوا ذلك، فال 
ي���وز ق��ت��اهل��م، وإن ه��م أب����وا، أي��ًض��ا ال ي���وز ق��ت��اهل��م، بل 
يُ��دع��ون بعد ذل��ك إىل إع��ط��اء اجل��زي��ة، ف��إن قبلوا بذهلا، 
ُيكّف عن قتاهلم، وإن هم أبوا يقاتلون بعدئذ؛ حلديث 
 ،(Muslem, n.d) أب��ي��ه ع��ن  ب��ري��دة  ب��ن  س��ل��ي��م��ان 
ورهباهنم  ونسائهم  وأطفاهلم  بشيوخهم  ال��ّرمح��ة  وك��ذل��ك 
وُأجرائهم اّلذين ال يقاتلون، فال جتيز الّشريعة اإلسالمّية 
قُتل من غريهم، فال  وأم��رت حبسن معاملة من  قتاهلم، 
جتيز الّشريعة اإلسالمّية الّتمثيل جبثثهم، رغم ما حدث 
يف غزوة أحد من متثيل املشركني- كّفار قريش-  ب�سّيد 
ال��ّش��ه��داء مح��زة ب��ن عبد املطّلب -رض���ي اهلل ع��ن��ه- َع��مِّ 
 (Ibn Hisham, -رسول اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم
(1955، ف�ََعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ب�َُرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكاَن 
َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم- ِإَذا أَمَّ��َر أَِم��ريًا َعَلى  َرُس��وُل اهلِل -َصلَّى اهللُ 
َجْيٍش، أَْو َسرِيٍَّة، أَْوَصاُه يف َخاصَِّتِه بِت�َْقَوى اهلِل، َوَمْن َمَعُه 
ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َخي�ْرًا، مُثَّ قَاَل: »اْغُزوا بِاْسِم اهلِل يف َسِبيِل 
اهلِل، قَاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاهلِل، اْغ��ُزوا َواَل ت�َُغلُّوا، َواَل ت�َْغِدُروا، 
 (Muslem, »احلديث َولِيًدا،  ت�َْقت�ُُلوا  َواَل  مَتْث�ُُلوا،  َواَل 
(n.d، ويف سنن أيب داود: »... وال تقُتلوا شيخاً فانياً، 
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 (Abu وال طفاًل، وال صغرياً، وال ام��رأًة، ... احلديث
(Daud, 2009، وغريها من األحاديث الكثرية.

ف��ال��ّش��ري��ع��ة اإلس���الم���يّ���ة ت��زخ��ر ب��ن��م��اذج وص����ور ك��ث��رية عن 
ال��ّس��م��اح��ة وال��ّرف��ق واإلح��س��ان إىل ال��ك��ّف��ار ح��ال احل��رب 
والّسلم، وما تلك املظاهر اّليت أبرزناها هلي خري شاهد، 
وأروع ص��وره��ا يف شخص  معانيها  ب��أمس��ى  متثّلت  والّ���يت 
رس��ول اهلل -صّلى اهلل عليه وس��لّ��م-، صاحب الّشريعة 
اإلسالمّية، فكان الّرمحة املهداة للعاملني مجيًعا، مثّ سار 
تبعهم  ال��ك��رام، وم��ن  الّصحابة  أث��ره  على هنجه، واقتفى 
ب��إح��س��ان، وق��د س��ّج��ل ال��تّ��اري��خ اإلس��الم��ّي يف صفحاته 
املشرقة تلك املعامل ال��رّائ��دة، الّ��يت ازدان��ت هبا صفحاته. 
فيمكن الّرجوع إليها، وقد ذكر الباحث ج��زًءا منها يف 
ب���� يف ةّيمالسإلا ةعيرّشلا ةحامس ملاعم)  مقالته املوسومة 
(رصاعملا عقاولا ىلع كلذ قيبطتو مهلاتقو راّفكلا ةلماعم 

 .(Al-Qubaty, 2015)

المبحث الثّاني: الّتبادل الّتجارّي مع غير المسلمين
إّن األص���ل يف ال��تّ��ب��ادل ال��تّ��ج��ارّي ب��ني ال���ّدول اإلسالمّية 
وغ���ري اإلس���الم���يّ���ة، وق���ي���ام ال���تّ���ع���اون االق���ت���ص���ادّي بينها: 
اإلب��اح��ة؛ ملا فيه من تلبية حاجات اجملتمع اإلس��الم��ّي، 
وس���ّد ال��نّ��ق��ص ال��ق��ائ��م م��ن متطّلبات ح��ي��اهت��م ع��ن طريق 
ال���واردات، أو جلب الرّبح وحتقيق الكسب الّناجم عن 
طريق  الّصادرات، ويف ذلك كّله حتقيق للمقاصد الكّلّية 
للّشريعة اإلسالمّية، ونشر للّدعوة اإلسالمّية؛ فال يفى 
ما للّتجارة من أثر بالغ يف نشر اإلسالم وقيمه ومبادئه 
ومساحته يف مشارق األرض ومغارهبا. ومن األدّلة الّداّلة 
ما  وغريهم  املسلمني  بني  الّتجاري  الّتبادل  إباحة  على 
ٌّلِح َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا ُماَعَطَو)  يأيت: قوله تعاىل: (ْمُكَل 
تفسريه:  ال��ّش��وك��اين يف  ق���ال   ،(5:5 Al Quran )
“ويف هذه اآلية دليل على أّن مجيع طعام أهل الكتب 
(As-”من غري فرق بني الّلحم وغريه حالل للمسلمني

(Shaokani, 1414، ممّا يدّل على جواز الّتجارة 
معهم. وقال ابن العريب يف أحكام القرآن: اتّفق األئّمة 
على جواز الّتجارة مع أهل احل��رب، وقد سافر الّنيّب - 
صّلى اهلل عليه وسّلم- إليهم تاجًرا، وال قطعه أحد من 
الّصحابة يف حياته، وال أحد من املسلمني بعد وفاته؛ 

فقد كانوا يسافرون يف فّك األسرى، وذلك واجب؛ ويف 
الّصلح كما أرسل عثمان وغريه، وقد يب، وقد يكون 
  (Ibn .ندبًا، فأّما الّسفر إليهم جملّرد الّتجارة فذلك مباح

.Al-‘Arabi, 2003)
وق��ول��ه ت��ع��اىل: مَْل َن���يِذ���َّلا ِن����َع ُه���َّل���لا ُم���ُكا���َه���ْ�ن���َ�ي اَل) 
ِّد��لا يف ْمُكوُلِتاَقُ�ي  ْنَأ ْم��ُكِرا��َيِد ْن��ِم ْم��ُكو��ُجِر��ُْي مَْلَو ِن��ي
َّنِإ ْمِهْيَلِإ اوُطِسْقُ�تَو ْمُهوُّرَ�بَ�ت  ُّبحُِي َهَّللا  (نَيِطِسْقُمْلا 
( 60:8Al Quran)، قال الّسعدّي يف تفسريه: ال 
ينهاكم اهلل عن الرّب والّصلة، واملكافأة باملعروف، 
أقاربكم وغريهم، حيث  للمشركني، من  والقسط 
كانوا حبال مل ينتصبوا لقتالكم يف الّدين واإلخراج 
تصلوهم،  أن  ج��ن��اح  عليكم  فليس  دي���ارك���م،  م��ن 
ف���إّن صلتهم يف ه���ذه احل��ال��ة، ال حم���ذور فيها وال 
م��ف��س��دة، ب��ل داخ����ل يف ع��م��وم األم����ر ب��اإلح��س��ان 
يكون  معهم  ف��االجّت��ار  ل��ذا   ،(2000Assa’di, )
م��ن ب��اب أوىل. وق��ول��ه ت��ع��اىل: ال��َ�ث��َم ُه��َّل��لا َبَر����َضَو) 
ِّلُك ْنِم اًدَغَر اَهُ�قْزِر اَهيِتْأَي ًةَّنِئَمْطُم ًةَنِمآ ْتَناَك ًةَيْرَ�ق 
(ٍناَكَم (Al Quran 16:112)، قال ابن كثري يف 
تفسريه: هذا مَثل أريد به أهل مّكة، فإهنا كانت 
الّناس من حوهلا،  يتخّطف  آمنة مطمئّنة مستقرّة 
ومن دخلها كان آمًنا ال ياف، كما قال تعاىل: 
وقالوا إن نّتبع اهلدى معك نتخّطف من أرضنا أومل 
منّكن هلم حرًما آمنا يىب إليه مثرات كّل شيء رزقًا 
من لدنّا، وهكذا قال هاهنا: يأتيها رزقها رغًدا: 
 (Ibn Katheer, أي هنيًئا سهاًل من كّل مكان
(1999. ومل تقّيد اآلية الكرمية املكان اّلذي كان 
يلب منه الّرزق، ممّا يدّل على جواز جلب األرزاق 

من املسلمني وغريهم.
وك���ان رس���ول اهلل -ص��لّ��ى اهلل عليه وس��لّ��م- يتعامل مع 
املنافع،  الكّفار؛ فيأخذ منهم ويعطيهم، ويتبادل معهم 
ف�ََعْن َعاِئَشَة -َرِضَي اللَُّه َعن�َْها-: »َأنَّ النَّيبَّ -َصلَّى اهللُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم- اْشت�ََرى َطَعاًما ِمْن ي�َُهوِديٍّ ِإىَل َأَجٍل، ف�ََرَهَنُه 
َع��ائِ��َش��َة  وَع���ْن   ،(Al Bukhari, 1422) ِدْرَع�����ُه« 
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-َرِض��َي اللَُّه َعن�َْها-، قَاَلْت: »ت�ُ��ُويفَِّ َرُس��وُل اللَِّه -َصلَّى 
بَِثالَِثنَي  ي�َ��ُه��وِديٍّ،  ِعْنَد  َمْرُهونٌَة  َوِدْرُع���ُه  َوَسلََّم-  َعَلْيِه  اهللُ 
َصاًعا ِمْن َشِعرٍي« (Al Bukhari, 1422)، وزارع 
رسول اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم- يهود خيرب على أن 
يعملوا وي��زرع��وه��ا، وهل��م شطر م��ا ي��رج منها، قَ���اَل ابْ��ُن 
ُع��َم��َر: »َأْع��طَ��ى ال��نَّ��يبُّ -َص��لَّ��ى اهللُ َع��لَ��ْي��ِه َوَس��لَّ��َم- َخ��ْي��ب�َ��َر 
َسِعيِد  بِالشَّْطِر« (Al Bukhari, 1422).  وعن 
��َع أَبَ��ا ُه��َري�ْ��َرَة، ي�َُقوُل: ب�ََعَث َرُس��وُل  ْبِن َأيب َسِعيٍد، أَنَّ��ُه مسَِ
َفَجاَءْت  َنْ��ٍد،  ِقَبَل  َخيْ�اًل  َوَسلََّم-  َعَلْيِه  اهللُ  اهلِل -َصلَّى 
ِبَرُجٍل ِمْن َبيِن َحِنيَفَة ي�َُقاُل َلُه: مُثَاَمُة ْبُن أُثَاٍل، َسيُِّد َأْهِل 
اْلَيَماَمِة، ف�ََرَبطُوُه ِبَسارِيٍَة ِمْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد، َفَخرََج ِإلَْيِه 
َرُسوُل اهلِل -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم-، ف�ََقاَل: »َماَذا ِعْنَدَك 
يَا مُثَاَمُة؟« ف�ََقاَل: ِعْنِدي يَا حُمَمَُّد َخي�ٌْر، ِإْن ت�َْقُتْل ت�َْقُتْل َذا 
َدٍم، َوِإْن ت�ُْنِعْم ت�ُْنِعْم َعَلى َشاِكٍر، َوِإْن ُكْنَت تُرِيُد اْلَماَل 
َفَسْل ت�ُْعَط ِمْنُه َما ِشْئَت، ف�َت�َرََكُه َرُس��وُل اهلِل -َصلَّى اهللُ 
َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم- َح��َّتَّ َك��اَن ب�َْعَد الْ��غَ��ِد، فكّرر عليه الّسؤال 
مرّتني، فأجاب احلبيَب املصطفى مبا أجابه سابًقا، ف�ََقاَل 
مُثَاَمَة«،  َوَس��لَّ��َم-: »َأْطِلُقوا  َعَلْيِه  اهلِل -َصلَّى اهللُ  َرُس��وُل 
فَاْنطََلَق ِإىَل َنٍْل َقرِيٍب ِمَن اْلَمْسِجِد، فَاْغَتَسَل، مُثَّ َدَخَل 
َوَأْش��َه��ُد َأنَّ  ِإلَ��َه ِإالَّ اهللُ،  َأْن اَل  َأْشَهُد  اْلَمْسِجَد، ف�ََقاَل: 
حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، يَا حُمَمَُّد، َواهلِل، َما َكاَن َعَلى اأْلَْرِض 
َوْجٌه أَب�َْغَض ِإيَلَّ ِمْن َوْجِهَك، ف�ََقْد َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحبَّ 
اْلُوُجوِه ُكلَِّها ِإيَلَّ، َواهلِل، َما َكاَن ِمْن ِديٍن أَب�َْغَض ِإيَلَّ ِمْن 
َما  َواهلِل،  ِإيَلَّ،  ُكلِِّه  يِن  الدِّ َأَح��بَّ  ِديُنَك  فََأْصَبَح  ِديِنَك، 
َكاَن ِمْن ب�ََلٍد أَب�َْغَض ِإيَلَّ ِمْن ب�ََلِدَك، فََأْصَبَح ب�ََلُدَك َأَحبَّ 
اْلُعْمَرَة  أُرِي��ُد  َوأَنَ��ا  َأَخَذْتيِن  َخي�َْلَك  َوِإنَّ  ِإيَلَّ،  ُكلَِّها  اْلِباَلِد 
َعَلْيِه َوَسلََّم-  َفَماَذا ت�ََرى؟ ف�ََبشََّرُه َرُسوُل اهلِل -َصلَّى اهللُ 
َوأََمَرُه َأْن ي�َْعَتِمَر، ف�ََلمَّا َقِدَم َمكََّة قَاَل َلُه قَاِئٌل: َأَصب�َْوَت، 
ف�ََقاَل: اَل، َوَلِكينِّ َأْسَلْمُت َمَع َرُسوِل اهلِل -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 
َوَسلََّم-، َواَل َواهلِل، اَل يَْأتِيُكْم ِمَن اْلَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنَطٍة َحَّتَّ 
 (Al »-َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم يَ��ْأَذَن ِفيَها َرُس��وُل اهلِل -َصلَّى اهللُ 

 .Bukhari, 1422, Muslem, n.d)
لذا فالّشريعة اإلسالمّية مل حتّرم الّتبادل الّتجارّي مع غري 
املسلمني املساملني، وليس الختالف الّدين أثر يف عدم 
صّحته، إذا ما تكاملت شروطه وأركانه. كما ال يفى 
أّن الّدول اإلسالمّية يف عصرنا احلاضر خمتلطة مصاحلها 

ومرتبطة مبجموع دول العامل غري املسلمة، لذ فال ميكنها 
أن تعيش منعزلة عنها؛ لتداخل تلك املصاحل وتشابكها، 
والسّيما يف اجملال االقتصادّي الّ��ذي يعّد عصب احلياة 
ال��ي��وم، ممّ���ا ي���دّل ع��ل��ى ج���واز ال��تّ��ب��ادل ال��تّ��ج��اري م��ع غري 
امل��س��ل��م��ني، وال���ّدخ���ول م��ع��ه��م يف م��ش��روع��ات اق��ت��ص��اديّ��ة 
مشرتكة، تعود بالّنفع على الّدول اإلسالمّية، طاملا كان 

ذلك يتّم وفق األسس والّضوابط الّشرعّية.

المبحث الثّالث: األسس والّضوابط الّشرعّية 
للّتبادل الّتجارّي مع غير المسلمين

إب��اح��ة ال��تّ��ب��ادل ال��تّ��ج��ارّي م��ع غ��ري املسلمني ل��ي��س على 
إط��الق��ه، ب��ل ينبين على أس��س وض��واب��ط ش��رع��يّ��ة، ينبغي 
مراعاهتا؛ فمن أهّم أسس وضوابط الّتبادل الّتجارّي مع 

غري املسلمني -تصديًرا واسترياًدا- ما يلي: 
1- أن يكون الّتبادل الّتجارّي مع غري املسلمني مّتفًقا 
مع أحكام ومبادئ الّشريعة اإلسالمّية من حيث إنفاذ 
احلالل وإبطال احلرام: فالّشريعة اإلسالمّية حّرمت أشياء 
بأعياهنا؛ كاخلمر، والكلب واخلنزير، وال��ّدم، واخلبائث، 
وآالت الّلهو، وغريها؛ قال تعاىل: ُةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَمِّرُح) 
َّد���لاَو  َّل��ِهُأ ا��َمَو ِر��يِز��ْن��خِْلا ُم���حَْلَو ُم ُةَقِنَخْنُمْلاَو ِه��ِب ِهَّللا رِْي��َغ��ِل 
ِّدَر��َ�ت��ُم��ْلاَو ُةَذو��ُقْو��َم��ْلاَو  َّس��لا َل���َكَأ ا���َمَو ُةَحيِطَّنلاَو ُة��َي الِإ ُع��ُب��
 (Al Quran َّكَذ ا��َم (ِب��ُص��ُّن��لا ى��َل��َع َح����ِبُذ ا���َمَو ْم��ُت��ْي��
ُّل��حُِيَو)  َّطلا ُمهَُل  (5:3، وقال تعاىل: ُمِهْيَلَع ُمِّر��حَُيَو ِتاَبِّي
(َثِئاَبخَْلا (Al Quran 7:157)، وعن اْبِن َعبَّاٍس: 
َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم-  أنَّ َرُج���اًل َأْه���َدى لِ��َرُس��وِل اهلِل -َص��لَّ��ى اهللُ 
رَاِويََة َخٍْر، ف�ََقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم-

قَ���اَل: اَل، َفَسارَّ  : »َه��ْل َعِلْمَت َأنَّ اهلَل قَ��ْد َح��رََّم��َه��ا؟« 
َوَسلََّم-:  َعَلْيِه  اهللُ  اهلِل -َصلَّى  َرُس��وُل  لَ��ُه  ف�ََقاَل  ِإْنَسانًا، 
الَِّذي  ف�ََقاَل: »ِإنَّ  بِب�َْيِعَها،  أََمْرتُُه  ف�ََقاَل:  »ِبَ َساَرْرَتُه؟«، 
َحرََّم ُشْرب�ََها َحرََّم ب�َي�َْعَها«، قَاَل: ف�ََفَتَح اْلَمزَاَدَة َحَّتَّ َذَهَب 
َما ِفيَها (Muslem, n.d)، وهنى النَّيبُّ -َصلَّى اهللُ 
َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم- َع��ْن مَثَ��ِن الَكْلِب َومَثَ���ِن ال���دَِّم، ...احلديث 
(Al Bukhari, 1422)، وقال رسول اهلل -صّلى 
اهلل عليه وسّلم- : »لََيُكوَننَّ ِمْن أُمَّيِت أَق�ْ��َواٌم، َيْسَتِحلُّوَن 
َعاِزَف، َولَي�َْنزَِلنَّ أَق�َْواٌم ِإىَل َجْنِب 

َ
احِلَر َواحَلرِيَر، َواخَلْمَر َوامل

الَفِقرَي  ي�َْعيِن  يَْأتِيِهْم -  َعَلْيِهْم ِبَسارَِحٍة هَلُْم،  ي�َ��ُروُح  َعَلٍم، 
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- حِلَاَجٍة ف�َي�َُقوُلوَن: اْرِجْع ِإلَي�َْنا َغًدا، ف�َيُب�َيِّت�ُُهُم اللَُّه، َوَيَضُع 
 (Al »الَعَلَم، َومَيَْسُخ آَخرِيَن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر ِإىَل ي�َْوِم الِقَياَمِة

 .Bukhari, 1422)
كما أهّنا حّرمت بعض األفعال والطّرق املتعّلقة بالبيع؛ 
كالرّبا، والغّش، والغرر، وبيعتني يف بيعة، وبيع وشرط، 
والّتبايع مع عدم القدرة على الّتسليم، ... فقال تعاىل: 
اَبِّرلا َن��ِم َيِقَب اَم اوُرَذَو َهَّللا اوُقَّ�تا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ�يَأ ا��َي) 
وقال   ،(Al Quran 2:278) (نَي��ِن��ِمْؤ��ُم ْمُتْنُك ْنِإ 
رسول اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم-:  »...، َوَمْن َغشََّنا 
ف�ََلْيَس ِمنَّا« (Muslem, n.d)، و»ن�ََهى َرُسوُل اهلِل 
(Mus-  -َص��لَّ��ى اهللُ َع��لَ��ْي��ِه َوَس��لَّ��َم- َع��ْن ب�َ��ْي��ِع الْ��غَ��َرِر«

 (Ibn »و »ن�ََهى َعْن ب�َي�َْعت�نَْيِ يف ب�َي�َْعٍة ،lem, n.d)
(Hibban, 1993، وقَ���اَل َرُس���وُل ال��لَّ��ِه -َص��لَّ��ى اهللُ 
��لُّ َس��لَ��ٌف َوب�َ��ْي��ٌع، َواَل َش��ْرطَ��اِن يف  َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم-: »اَل حيَِ
ِعْنَدَك«  لَْيَس  َما  ب�َْيُع  َواَل  َتْضَمْن،  َما ملَْ  َواَل رِبْ��ُح  ب�َ��ْي��ٍع، 
(Abu Daud,n.d)، وغريها من األدّلة اّليت يزخر 

هبا الكتاب والّسّنة. 
املسلمني  الّتجارّي مع غري  الّتبادل  ل��ذا يب أن يكون 
مشروًعا ومّتفًقا مع أحكام ومبادئ الّشريعة اإلسالمّية، 
وأن ت��ك��ون ال��ع��ق��ود امل��ربم��ة ع���ق���وًدا صحيحة وج���ائ���زة يف 
اإلسالم، فال يوز الّتبادل الّتجاري معهم بعقود فاسدة، 
حّرمتها الّشريعة اإلسالمّية؛ فقد حّرمت كّل ما فيه أكل 
الغرر واجلهالة  بالباطل، أو ما يكون فيه  الّناس  ألم��وال 
اّليت تفضي إىل العداوة والبغضاء، وكذلك البيوع املشتملة 
ع��ل��ى ال��رّب��ا أو ال��ق��م��ار وامل��ي��س��ر، وب��ي��ع األع��ي��ان الّنجسة 
املتقّدمة، واملخّدرات، واملنّبهات، والّنجاسات؛ ملا تقّدم 
م��ن األدلّ���ة، وك��ذل��ك األص��ن��ام والّتماثيل وامل��ي��ت��ات، فَعْن 
َع َرُسوَل  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعن�ُْهَما-، أَنَُّه: مسَِ
َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم-، ي�َ��ُق��وُل َع��اَم الَفْتِح َوُه��َو  ال��لَّ��ِه -َص��لَّ��ى اهللُ 
ْيَتِة َواخلِْنزِيِر 

َ
ب�َْيَع اخَلْمِر، َوامل مبَكََّة: »ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َحرََّم 

ْيَتِة، 
َ
َواأَلْص��نَ��اِم«، َفِقيَل: يَا َرُس��وَل اللَِّه، أَرَأَيْ��َت ُشُحوَم امل

َوَيْسَتْصِبُح  اجلُُلوُد،  هِبَا  َويُْدَهُن  السُُّفُن،  هِبَا  يُْطَلى  فَِإن�ََّها 
 ( Al Bukhari, »هِبَا النَّاُس؟ ف�ََقاَل: »اَل، ُهَو َحرَاٌم
ال��تّ��ع��ام��ل  حي���رم  ك��م��ا   ،1422, Muslem, n.d)
معهم بأسهم البنوك واملؤّسسات الرّبويّة أو اّليت تتعامل يف 
احلرام، كذلك االجّتار معهم بالّدخان ومشتّقاته؛ لكونه 

خبيثًا ومشتماًل على أضرار كثرية، أو بالكتب واألفالم 
والفيديوهات والّصحف واجمل��اّلت اّليت ترّوج الفواحش، 

وما أكثرها يف هذا الّزمن !
2- أن ال يفضي الّتبادل الّتجارّي معهم إىل مواالهتم: 
ق��ال اهلل -ت��ع��اىل- : اوُذ��ِخ��َّت��َ�ت اَل او��ُن��َمآ َن��يِذ��َّلا ا��َه��ُّ�يَأ ا��َي) 
َُّهلَوَ�تَ�ي ْنَمَو ٍضْعَ�ب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَ�ب َءاَيِلْوَأ ىَراَصَّنلاَو َدوُهَ�يْلا  ْم
ابن  (ْمُهْ�نِم ُهَّنِإَف ْمُكْنِم (Al Quran 5:51)، قال 
جرير الّطربّي: هَنَى اهلل املؤمنني مجيًعا أن يتخذوا اليهود 
والّنصارى أنصارًا وحلفاَء على أهل اإلميان باهلل ورسوله 
وغريَهم، وأخرب أنّه من اّتذهم نصريًا وحليًفا ووليًّا من 
دون اهلل ورسوله واملؤمنني، فإنّه منهم يف التحزُّب على 
بريئان  منه  اهلل ورسوله  وأّن  واملؤمنني،  اهلل وعلى رسوله 
ينهى  اب���ن ك��ث��ري:  وق���ال   .(At-Tabari, 2000)
تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن مواالة اليهود والّنصارى، 
اّلذين هم أع��داء اإلس��الم وأهله- قاتلهم اهلل- مثّ أخرب 
أّن بعضهم أول��ي��اء بعض، مث هت��ّدد وت��وّع��د م��ن يتعاطى 
 (Ibn ذلك، فقال: ومن يتوهّلم منكم فإنّه منهم، اآلية

 .Katheer, 1999)

لذا فإباحة الّتبادل الّتجارّي مع الكّفار يب أن يلو من 
مواالهتم؛ ألّن املواالة منشؤها احملّبة وامليل القليّب، وينشأ 
عن ذلك الّنصرة واملعاونة واملظاهرة، وغريها من األعمال 
احملّرمة الّ��يت توجب سخط اهلل، ق��ال تعاىل: ارًيِثَك ىَر���َ�ت) 
َّدَق اَم َسْئِبَل اوُرَفَك َنيِذَّلا َنْوَّلَوَ�تَ�ي ْمُهْ�نِم  ْمُهُسُفْ�نَأ ْمهَُل ْتَم
(َنوُدِلاَخ ْمُه ِباَذَعْلا يفَو ْمِهْيَلَع ُهَّللا َطِخَس ْنَأ 5:80) 
(Al Quran. قال ابن تيمّية: “ وأصل املواالة هي 
احمل���بّ���ة، ك��م��ا أّن أص���ل امل���ع���اداة ال��ب��غ��ض، ف����إّن ال��تّ��ح��اّب 
ي��وج��ب ال��تّ��ق��ارب واالتّ���ف���اق، وال��تّ��ب��اغ��ض ي��وج��ب الّتباعد 

 .(Ibn Taimiyah, 2001) ”واالختالف
واملواالة لغري املسلمني هلا صور كثرية يف عصرنا احلاضر؛ 
ف��م��ن ص���وره���ا: ال���ّدخ���ول يف دي��ن��ه��م، واّت����اذه����م أع���وانً���ا 
وأنصارًا، أو الّتآمر معهم وطاعتهم، قال تعاىل: اَهُّ�يَأ اَي) 
ْمُكِباَقْعَأ ىَلَع ْمُكوُّدُرَ�ي اوُرَفَك َنيِذَّلا اوُعيِطُت ْنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا 
قال   ،(Al Quran 3: 149) (َن��يِر��ِسا��َخ اوُبِلَقْ�نَ�تَ�ف 
ق��وا اهلل ورس��ول��ه يف وعد  اب��ن ج��ري��ر: ي��ا أيّ��ه��ا ال��ذي��ن ص��دَّ
اهلل ووعيده وأمره وهنيه »إن تطيعوا اّلذين كفروا«، يعين: 
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اّلذين جحدوا نبّوة نبّيكم حمّمد -صّلى اهلل عليه وسّلم- 
من اليهود والّنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم 
عنه - فتقبلوا رأيهم يف ذلك، وتنتصحوهم فيما يزعمون 
أهّنم لكم فيه ناصحون »يرّدوكم على أعقابكم«، أي: 
حيملوكم ع��ل��ى ال�����رِّّدة ب��ع��د اإلمي����ان، وال��ك��ف��ر ب���اهلل وآي��ات��ه 
وبرسوله بعد اإلسالم »فتنقلبوا خاسرين«، أي: فرتجعوا 
عن إميانكم ودينكم الّ��ذي هداكم اهلل له »خاسرين«، 
يعين: هالكني، قد خسرمت أنفسكم، وضللتم عن دينكم، 
 ،(At-Tabari, 2000) وذهبت دنياكم وآخرتكم
أو الّرضى بكفرهم أو الّشّك يف كفرهم أو تصحيح أّي 
مذهب من مذاهبهم، أو اإلميان ببعضها، أو تفضيلهم 
او���ُتوُأ َن���يِذ���َّلا ىَلِإ َر���َ�ت مَْلَأ)  ت��ع��اىل:  ق��ال  املسلمني،  على 
َّطلاَو ِتْبجِْلاِب َنوُنِمْؤُ�ي ِباَتِكْلا َنِم اًبيِصَن  َنوُلوُقَ�يَو ِتوُغا
 (Al اًليِبَس اوُنَمآ َنيِذَّلا َنِم ىَدْهَأ ِءاَلُؤَه اوُرَفَك َنيِذَّلِل)

.Quran 4:51)

ق���ال اب���ن ك��ث��ري “أي: ي��ف��ّض��ل��ون ال��ك��ّف��ار ع��ل��ى املسلمني 
جب��ه��ل��ه��م، وق���لّ���ة دي���ن���ه���م، وك���ف���ره���م ب��ك��ت��اب اهلل الّ����ذي 
أو موّدهتم   ،(Ibn Katheer, 1999) ”بأيديهم
وحمّبتهم وانشراح الّصدر هلم، قال تعاىل: َنيِذَّلا اَهُّ�يَأ اَي) 
ْمِهْيَلِإ َنو��ُق��ْل��ُ�ت َءا��َي��ِلْوَأ ْم��ُكَّوُد��َعَو يِّوُد���َع اوُذ��ِخ��َّت��َ�ت اَل او��ُن��َمآ 
َّدَوَمْلاِب (Al Quran 60: 1)، أو مداهنتهم، قال  (ِة
 (Al Quran 68: (َنوُنِهْدُيَ�ف ُنِهْدُت ْوَل اوُّدَو) :تعاىل
اليوم، حّكاًما كانوا أو حمكومني  (9، وبعض املسلمني 
قد يداهنون األعداء على حساب الّدين، نتيجة لالهنزام 
تفّوقوا  اهلل  أع��داء  أّن  رأوا  نفوسهم، حيث  الّداخلّي يف 
يف القّوة املاديّة، فانبهروا هبم، وترّسب يف أذهاهنم أهّنم 
رم��ز ال��ق��ّوة واحل��ض��ارة، وأخ���ذ بعضهم ينسلخ م��ن دينه؛ 
الّتطّرف والّتعّصب  ب��اإلره��اب أو  لئاّل يصمهم األع��داء 
ابْ��ِن  ف�َ��َع��ْن  (Al Qahtani, n.d)، أو الّتشّبه هب��م، 
َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم- ُع��َم��َر، قَ��اَل: قَ��اَل َرُس���وُل اللَِّه -َصلَّى اهللُ 

 (Abu Daud, »َم���ْن تَ��َش��بَّ��َه بِ��َق��ْوٍم ف�َ��ُه��َو ِم��ن�ْ��ُه��ْم« :
(n.d، أو تنفيذ خمّططاهتم والّتجّسس هلم، فهو نوع من 
مواالة الكّفار، وهو خيانة عظمى، وكبرية من الكبائر، 
وخيانة هلل ولرسوله وللمؤمنني. فلتحذر حكومات البالد 
اإلسالمّية وجّتارها من الوقوع يف هذه الّصور عند الّتبادل 

نعيش يف عصر اختلطت  الّتجارّي معهم، سّيما وحن��ن 
فيه امل��ف��اه��ي��م، ورف��ع��ت فيه ش���ارة ال��ب��اط��ل، وأض��ح��ى من 
املسلمني من ال ميّيز بني والء وبراء، بغيته نيل شيء من 

حطام الّدنيا.
3- الّتعامل معهم بالّصفات احلسنة، واخلالل احلميدة: 
ف��إّن اإلس���الم دي��ن يدعو إىل ك��ّل خ��ري، وينهى ع��ن كّل 
شر؛ يدعو إىل اإلحسان إىل الّناس كافَّة، والّتعامل معهم 
اخ��ت��الف أجناسهم وأل��واهن��م، واختالف  ب��ال��ّرمح��ة، على 
مذاهبهم وأدياهنم، فهو دين ال يفّرق يف الّتعامل احَلَسن 
بني املسلم وغ��ري املسلم؛ س��واء ك��ان مشرًكا أو يهوديًّا 
أو نصرانيًّا أو جموسيًّا. كما أنّه أقام اجملتمَع على دعائم 
ق��ويّ��ة ثابتة، ومنها: ال��ع��دل ب��ني ال��نّ��اس؛ أي ال��ت��زام احل��ّق 
واإلنصاف يف كّل أمر من أمور احلياة، والب�ُْعد عن الظّلم 
والبغي والعدوان سواء مع املسلمني أو غريهم، وقد تقّدم 
ال��نّ��يّب -ص��لّ��ى اهلل عليه وسّلم-  الثّابت أّن  يف احل��دي��ث 
َكلََّفُه  َأْو  ان�ْت�ََقَصُه،  َأِو  ُمَعاِهًدا،  ظََلَم  َم��ْن  »َأَل  ق��ال: 
ف�َْوَق طَاقَِتِه، َأْو َأَخَذ ِمْنُه َشْيًئا ِبَغْيِر ِطيِب ن�َْفٍس، فَأَنَا 
اْلِقَياَمِة«، فوضع عليه الّصالة والّسالم  ي�َْوَم  َحِجيُجُه 
حدوًدا تقوم عليها العالقة مع غري املسلمني، وهي آداب 
وأسس شرعّية مبنّية على الّرمحة واإلحسان والعدل وعدم 

الظّلم.
كما ينبغي على املسلمني أن يربزوا األمانة عند  الّتعامل 
مع غريهم، فيؤّدون هلم حقوقهم، وحيفظوهنا هلم، فهي 
خلق جليل م��ن أخ��الق اإلس���الم، وأس���اس م��ن أسسه، 
ولقد جعل الّرسول -صّلى اهلل عليه وسّلم- األمانة دلياًل 
على إمي��ان امل��رء وحسن خلقه، ف�َ��َع��ْن أَنَ���ِس ابْ���ِن َم��الِ��ٍك، 
قَ���اَل: َم��ا َخطَب�ََنا نَ���يبُّ اهلِل -ص��لّ��ى اهلل عليه وس��لّ��م- ِإالَّ 
قَ����اَل: » اَل ِإميَ����اَن لِ��َم��ْن اَل أََم���انَ���َة لَ���ُه، َواَل ِدي���َن لِ��َم��ْن اَل 
لَ��ُه« ( ,2001Ahmed). وغريها من مكارم  َعْهَد 
الّ��يت يب على احلكومات املسلمة، والّتّجار  األخ��الق 
املسلمني أن يربزوها لغري املسلمني عند الّتبادل الّتجارّي 
لريوا  وال��ك��رم، ...؛  بالعهد،  وال��وف��اء  معهم؛ كالّصدق، 
مساحته  على  فيطّلعوا  احلقيقّية،  ص��ورت��ه  على  اإلس���الم 
وعدله ومشائله، وما يدعو إليه من القيم الّسامية. فإبراز 
روح اإلسالم ومنهجه ومبادئه يف هذا العصر من األمهّّية 
مب��ك��ان؛ ألهّن���ا مل ت��ب��ق ع��ل��ى أص��ال��ت��ه��ا يف أذه����ان ال��نّ��اس، 
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ب���ل ش���ّوه���ت ب���األق���وال واألف���ع���ال امل��ش��ي��ن��ة ممّ���ن ينتسبون 
الّناس يبتعدون عن اإلس��الم وُدع��ات��ه، فإذا  إليه، فجعل 
أردن���ا ع���ودة ال��نّ��اس إل��ي��ه، ف��ال ب��ّد م��ن إزال���ة ه��ذا الّتشويه 
عن منهجه، وإب��رازه بصورته الّصافية، وترمجة قيمه على 
ف��إّن  واعتناقه،  فيه  دخ��وهل��م  سبًبا يف  يكون  ممّ��ا  أفعالنا، 

الّدعوة بالفعل، أبلغ من الّدعوة بالقول.  
4- حتقيق امل��ص��احل ودرء امل��ف��اس��د: إّن ج���زًءا ك��ب��ريًا من 
ت��ص��ّرف��ات ال���نّ���يّب -ص��لّ��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس���لّ���م- يف مسائل 
العالقة مع غري املسلمني أو العالقات الّدولّية، يدخل يف 
باب الّسياسة الّشرعّية، اّليت تعين تدبري ويّل األمر ملصاحل 
ال��ّض��رر وحتقيق امل��ص��احل،  ي���ؤّدي إىل دف��ع  املسلمني، مب��ا 
وامل��وازن��ة ب��ني امل��ص��احل وامل��ف��اس��د، وق��د ذك��رن��ا بعض تلك 
الّتصّرفات آنًفا. وقد نقل ابن القّيم عن ابن عقيل احلنبلّي 
أقرب  ال��نّ��اس  معه  فعاًل يكون  ما ك��ان  قوله: »الّسياسة 
(1991Ibn Al-»إىل الّصالح، وأبعد عن ال��ف��س��اد

( ,Qaiem. لذا فالّتبادل الّتجارّي مع غري املسلمني 
إذا كان حيّقق مصاحل عاّمة للمسلمني، ال تتعارض مع 
أمر  املضاّر واملفاسد،  الّشريعة اإلسالمّية، ويدفع عنهم 
مم��دوح، ورمّب��ا يكون هذا الّتبادل سبًبا لدخول الكثريين 
منهم يف دي��ن اهلل؛ إذا ك��ان م��ن ميّثل اإلس���الم ذا مسعة 
ح��س��ن��ة. ب��ل إذا ك��ان��ت امل��ص��احل امل����راد حتقيقها يف حم��ّل 
ال����ّض����رورة؛ حب��ي��ث ي���رتتّ���ب ع��ل��ى ت��ف��وي��ت ه����ذه املصلحة 
الّتجارّي  الّتبادل  ال��ّض��روريّ��ات، يكون  تفويت شيء من 
م��ع��ه��م يف ذل���ك واج���بً���ا، ك��اس��ت��رياد ال��ب��ض��ائ��ع ال��ّض��روريّ��ة 
الّ��يت ال توجد إاّل يف بلداهنم، مثل الّقوت ال��ّض��رورّي أو 
امل��راد  امل��ص��احل  الّ��يت ال ُيستغىن عنها، وإن كانت  الّسلع 
حتقيقها يف حم��ّل احل��اج��ة ال ال��ّض��رورة؛ فيحصل بتحقيق 
هذه املصلحة الّتسهيل وحتصيل املنافع، وال يرتتب على 
فواهتا فواُت شيء من الّضروريّات، يكون الّتبادل معهم 
مستحبًّا، كاسترياد البضائع احلاّجّية، مثل بعض وسائل 
املواصالت واألجهزة اإللكرتونّية والكهربائّية، وإن كانت 
املصاحل املراد حتقيقها تقع موقع الّتحسني، أي ما ليس 
ضروريًّا وال حاّجيًّا، ولكنها من باب اجلري على مكارم 
ال��تّ��ب��ادل معهم  املناهج، يكون  األخ���الق واتّ��ب��اع أحسن 

مباًحا، كاسترياد املالبس وغريها من الكمالّيات.
 

أّما إن كان الّتبادل الّتجارّي معهم ببضائع تضّر باملسلمني، 
فال يوز، وإن جلبت بعض املصاحل؛ ألّن “عناية صاحب 
الّشرع بدرء املفاسد أشّد من عنايته بتحصيل املصاحل” 
(Al-Qarafi, n.d)، واعتناءه باملنهّيات أشّد من 
اعتنائه باملأمورات. ومن القواعد الفقهّية دسافملا ءرد ) 
 ،(1991، As- Subki) حلاصملا بلج نم ىلوأ )
أو إذا أفضى إىل تعّرض املسلم لإلذالل من قبلهم، أو 
للّضرر، كالّتجّسس عليهم،  مصاحل املسلمني وبالدهم 
فال يوز حينئذ الّتبادل معهم، ويعاقب هذا اجلاسوس، 
ق�ََعْن ابْ��ِن َسَلَمَة بْ��ِن اأْلَْك���وَِع، َع��ْن أَبِيِه، قَ��اَل: أَتَ��ى النَّيبَّ 
-َص��لَّ��ى اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَّ��َم- َع��نْيٌ ِم��َن الْ��ُم��ْش��رِِك��نَي َوُه���َو يف 
َسَفٍر، َفَجَلَس ِعْنَد َأْصَحاِبِه، مُثَّ اْنَسلَّ، ف�ََقاَل النَّيبُّ -َصلَّى 
اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم-: »اْطلُُبوُه فَاق�ْت�ُُلوُه«. قَاَل: َفَسب�َْقت�ُُهْم ِإلَْيِه 
 (Abu Daud, ِإيَّ��اُه ف�َن�َفََّليِن  َسَلَبُه،  َوَأَخ��ْذُت  ف�ََقت�َْلُتُه 
(n.d، ق��ال ال��نّ��ووّي: قتل اجلاسوس احل��ريّب الكافر هو 
باتّفاق، وأّم��ا املعاهد وال��ّذّم��ّي؛ فقال مالك واألوزاع���ّي: 
لو  أّم��ا  الّشافعّية خ��الف،  ب��ذل��ك، وعند  ينتقض عهده 

taH lA  شرط عليه ذلك يف العقد، فينتقض اتّفاقًا-
.(d.n ,iwawaN-nA, (2991 ,bat

5- سّد الّذرائع: وهي من القواعد الفقهّية العظيمة اّليت 
قّعدها العلماء، واهتّموا هبا، واعتمدوا يف فتاواهم عليها؛ 
ألهّنا مبنّية على املقاصد واملصاحل. واملراد بالّسّد: حسم 
داء الفساد، دفعاً له، إذا كان الفعل الّسامل من املفسدة 
وسيلة إىل امل��ف��س��دة، وال���ّذرائ���ع: مج��ع ذري��ع��ة، وال��ّذري��ع��ة: 
 ،(Az-Zabeedi, n.d) الّشيء إىل  الوسيلة  هي 
وال��ّذرائ��ع: ه��ي األش��ي��اء الّ��يت ظاهرها اإلب��اح��ة، ويتوّصل 
 ( (Ibn ‘Ashoor, 2004 حم��ظ��ور ف��ع��ل  إىل  هب��ا 
ليطعت ىلإ ةيضفملا لئاسولا عنم :ة��ع��يرّذ��لا ّدسب دار��ملا��ف 
ةعيرّشلا ماكحأ تحبصأ  اذإف ،اهنود ةلوليحلاو ،دصاقملا 
لّسوتيو ،اهل تعرش ام ريغل ةعيرذ لمعتست ةّيمالسإلا 
ّرقي ال عراّشلا ّنإف ،ةّيقيقحلا اهدصاقم فالخ ىلإ اهب 
وه ءاّرغلا ةّيمالسإلا ةعيرّشلل ساسألا دصقملا ّنأل ؛كلذ 
نم كلذ ىلإ يّدؤي ام ّلكف ،دسافملا ءردو حلاصملا بلج 
.ّيلصألا دصقملا كلذ مكح هل نوكي ،بابسأو عئارذ 
مل« :مّيقلا نبا لاق 

ّ
الإ اهيلإ لّصوتي ال دصاقملا تناك ا

ةعبات اهبابسأو اهقرط تناك ،اهيلإ يضفت قرطو بابسأب 
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اهتهارك يف يصاعملاو تا��مّر��حملا لئاسوف ،ا��هب ةربتعم ا��هل 
،اهب اهتاطابتراو اهتاياغ ىلإ اهئاضفإ بسحب اهنم عنملاو 
بسحب اهيف نذإلاو اهتّبحم يف تابرقلاو تاعاّطلا لئاسوو 
،دوصقملل ةعبات دوصقملا ةليسوف ؛اهتياغ ىلإ اهئاضفإ 
يهو ،تا��يا��غ��لا دصق دوصقم هّنكل ،دوصقم ا��مهال��كو 
،اًئيش -ىلاعت– ّبّرلا مّرح اذإف ؛لئاسولا دصق ةدوصقم 
،اهنم عنميو اهمّرحي هّنإف ،هيلإ يضفت لئاسوو قرط هلو 
ولو ،ها��مح برقي نأ اًعنمو ،ه��ل اًتيبثتو ،هميرحتل اًقيقحت 
اًضقن كلذ ناكل ،هيلإ ةيضفملا ع��ئارّذ��لاو لئاسولا حا��بأ 
ىبأي هملعو ىلاعت هتمكحو ،هب سوفّنلل ًءارغإو ،ميرحّتلل 

(Ibn Al Qaiem, 1991) »ءابإلا ّلك كلذ.
وبناء على ذلك؛ فإّن الّتبادل الّتجارّي مع غري املسلمني 
يف الّسلع وغريها يباح شراؤها وبيعها يف األصل، ما دامت 
إذا توّصل  الّشريعة اإلسالمّية، لكن  مل تالف نصوص 
هبا إىل فعل حمظور، فتحرم، ويب على الّدول اإلسالمّية 
سّد هذا الباب ومنعه، كبيع أدوات احلرب -مثاًل- هلم 
ةحلسألاو ،لبانقلاو ،عفادملاو ،تاباّبّدلاو ،خيراوّصلاك) 
على  هبا  يتقّوون  لئاّل  (ةفيفخلاو اهنم ةليقّثلا ؛اهعاونأب؛ 
املسلمني. قال ابن بطّال: وىف رهن الّنىب -عليه الّصالة 
والّسالم- درعه عند يهودّي من الفقه دليل أّن متاجرة 
أه��ل الكتاب وامل��ش��رك��ني ج��ائ��زة، إاّل أّن أه��ل احل��رب ال 
يوز أن يباع منهم الّسالح، وال كّل ما يتقّوون به على 
أه��ل اإلس����الم، وال أن ي��ره��ن ذل��ك ع��ن��ده��م، وك���ان هذا 
اليهودّي اّلذي رهنه الّنيّب -عليه الّصالة والّسالم- درعه 
من أه��ل ال��ّذّم��ة، وممّ��ن ال تشى منه غائلة، وال مكيدة 
 .(2003Ibn Battal, ) لإلسالم، ومل يكن حربيًّا
وقال الّنووّي: بيع الّسالح ألهل احلرب حرام باإلمجاع، 
ولو باعهم إيّ��اه مل ينعقد البيع على املذهب الّصحيح، 
بأهّنم  للمذهب  واحتّجوا  األصحاب،  قطع مجاهري  وبه 
إليهم معصية، فيصري  يعّدون الّسالح لقتالنا، فالّتسليم 
(An- ينعقد يعجز عن تسليمه ش��رًع��ا، فال  ما  بائًعا 

مت��ّس  م��ا  بيعهم  حي���رم  ك��ذل��ك   .Nawawi, n.d)
حاجة املسلمني إليه؛ ملا يرتّتب عليه من األض��رار، وقد 
أش���ار اب��ن ع��اب��دي��ن احل��ن��ف��ّي إىل ع��دم ج���واز بيع الطّعام 
 (Ibn ‘Abideen, املسلمون إليه  احتاج  إذا  هل��م، 
(1992، وكذلك شراء البضائع اّليت قد يضّر املسلمني 

شراؤها، أو بيعهم العنب إذا ُعلم أهّنم يّتخذونه خرًا، أو 
كّل شيء يفضي إىل حمّرم. 

بالد  إىل  املسلمني-  غ��ري  ال��داخ��ل -م��ن  يلتزم  أن   -6
اإلس���الم مب��ا يُ��ف��رض عليه م��ن ال��ّض��رائ��ب اجلمركّية، وال��يت 
ع��رف��ت ع��ن��د امل��س��ل��م��ني ب��ال��ع��ش��ور؛ وه���ي ض��ري��ب��ة جت��اريّ��ة 
يضع هلا الّذّمّيون واملستأمنون إذا مّروا بديار املسلمني 
للّتجارة، ف�ََعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيب َأن َمْنِبج -ق�َْوٌم ِمْن َأْهِل 
احلَْْرِب- َورَاَء اْلَبْحِر َكَتُبوا ِإىَل ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب -َرِضَي 
اللَُّه ت�ََعاىَل َعْنُه-: »َدْعَنا َنْدُخُل أَْرَضَك جُتَّارًا َوت�ُْعِشرُنَا »، 
قَاَل: فشاور ُعَمُر َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم- يف َذِلَك؛ فََأَشاُروا َعَلْيِه ِبِه، َفَكانُوا أَوََّل َمْن ُعِشَر 
ِمْن َأْهِل احلَْْرِب. َوَعْن زِيَاِد ْبِن ُحَدْيٍر اأَلَسِديِّ َأنَّ ُعَمَر 
اْبَن اخلَْطَّاِب -َرِضَي اللَُّه ت�ََعاىَل َعْنُه- ب�ََعَثُه َعَلى ُعُشوِر 
اْلِعرَاِق َوالشَّام، َوأمره َأن يَْأُخَذ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي رُبَُع اْلُعْشِر، 
َوِمْن َأْهِل الذِّمَِّة ِنْصَف اْلُعْشِر، َوِمْن َأْهِل احلَْْرِب اْلُعْشَر. 

 .(AbuYusof, n.d)
فكان أّول عاشر يف اإلسالم: زياد بن ُحدير األسدّي، 
وص��ار ذل��ك س��نّ��ًة يف امل���رور ب��أم��وال ال��تّ��ج��ارة خاّصةً ؛ ملا 
ي���رتتّ���ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن م��ص��احل مجّ����ة؛ ف��ه��ي م��ص��در ل��ل��نّ��م��اء 
االق��ت��ص��ادّي، وم��ورد م��ايّل تستعني هبا ال��ّدول��ة اإلسالمّية 
العاّمة، بل وسيلة من وسائل  املصاحل  اإلنفاق على  يف 
ال��ّدع��وة إىل اهلل، ع��ن طريق إب���راز معامل مساحة اإلس��الم 
هلم، لذا ينبغي للعاشر -من يوّكله أئّمة املسلمني ووالهتم 
العشر  بأهل  العشر منهم- أن يكون رفيًقا  يف استيفاء 
عند استيفائها منهم، فال يؤّخرهم وال يظلمهم وال يتلف 
بضائعهم عند معاينتها أو تفتيشها، ويلني هلم الكالم، 
ف��إّن الّلني والّرفق ما دخل يف شيء إال زان��ه، وال سلب 
من شيء إال شانه، وهذا ال يقدح يف أصل الوالء والرباء، 
بل وسيلة من وسائل دعوهتم إىل اإلسالم، وقد عرفنا ممّا 
تقّدم مناذج من معاملة رسولنا املصطفى - صّلى اهلل عليه 

وسّلم- مع غري املسلمني.

الخاتمة 
يف هناية هذا البحث املتواضع، توّصل الباحث إىل نتائج 

كثرية، وسيقتصر على ذكر أمّهها:
م��ن م��ع��امل مس��اح��ة ال��ّش��ري��ع��ة اإلس��الم��يّ��ة يف م��ع��ام��ل��ة غري 
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املسلمني: ترغيبها هلم يف اإلس��الم، ودعوهتا املبنّية على 
الّلني  ال��ّدي��ن��يّ��ة، وحت���ّري  ال��لّ��ني واحل��ك��م��ة، وكفالة حرّيّتهم 
العقود  الّتعامل معهم يف  وإباحة  والّرفق عند جمادلتهم، 
ورهباهنم  ونسائهم  وأطفاهلم  بشيوخهم  وال��ّرمح��ة  امل��ال��يّ��ة، 
وأج��رائ��ه��م الّ��ذي��ن ال ي��ق��ات��ل��ون، وق��ب��ول إس��الم��ه��م، مهما 
كانت عداوهتم، والّرفق واإلحسان إىل األس��رى منهم، 
ف��ك��ان��ت معاملتها ح��س��ن��ة؛ ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ع��دل وال��ع��ف��و 

والّصفح والّتسامح.
إّن األص���ل يف ال��تّ��ب��ادل ال��تّ��ج��ارّي ب��ني ال���ّدول اإلسالمّية 
وغ���ريه���ا اإلب����اح����ة؛ مل���ا ف��ي��ه م���ن ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات اجمل��ت��م��ع 
اإلسالمّي، وسّد الّنقص القائم من متطّلبات حياهتم عن 
طريق الواردات، أو جلب الرّبح وحتقيق الكسب الّناجم 
ال���ّص���ادرات، ويف ذل��ك كّله حتقيق للمقاصد  ع��ن طريق 

الكّلّية للّشريعة اإلسالمّية، ونشر للّدعوة اإلسالمّية.
إب��اح��ة ال��تّ��ب��ادل ال���تّ���ج���ارّي م��ع غ��ري امل��س��ل��م��ني -ت��ص��دي��رًا 
واسترياًدا- ينبين على أسس وضوابط شرعّية، من أبرزها: 
الّتجارّي مع غري املسلمني مّتفًقا مع  الّتبادل  أن يكون 
أحكام ومبادئ الّشريعة اإلسالمّية من حيث إنفاذ احلالل 
وإبطال احل��رام، وأاّل يفضي الّتبادل معهم إىل مواالهتم؛ 
كاّتاذهم أعوانًا وأنصارًا أو الّدخول يف دينهم، أو الّتآمر 
تفضيلهم  أو  هل��م،  والّتجّسس  خمّططاهتم  وتنفيذ  معهم 
على املسلمني، أو موّدهتم وحمّبتهم وانشراح الّصدر هلم، 
أو مداهنتهم، أو الّتشّبه هبم. والّتعامل معهم بالّصفات 
احل��س��ن��ة، واخل����الل احل��م��ي��دة، ك���إب���راز ال���ّص���دق واألم��ان��ة 
وأن  الّسامية.  القيم  من  والكرم، وغريها  بالعهد  والوفاء 
حيّقق الّتبادل الّتجارّي معهم املصاحل للمسلمني، ويدفع 
عنهم املضاّر واملفاسد، ومينع الوسائل املفضية إىل تعطيل 
املقاصد، واحليلولة دوهنا، فإذا  أصبحت أحكام الّشريعة 
اإلسالمّية تستعمل ذريعة لغري ما شرعت هلا، ويتوّسل هبا 
إىل خالف مقاصدها احلقيقّية، فإّن الّشارع ال يقّر ذلك. 
وأن يلتزم الّداخل -من غري املسلمني- إىل بالد اإلسالم 
مبا يُفرض عليه من الّضرائب اجلمركّية، واّليت عرفت عند 

املسلمني بالعشور.

ومن الّتوصيات: ينبغي على حكومات الّدول اإلسالمّية 
أن ت��ت��وّخ��ى األس����س وال���ّض���واب���ط ال��ّش��رع��يّ��ة ع��ن��د ت��ب��ادهل��ا 

الّتجارّي مع غري املسلمني.
ضرورة قيام الّتعاون االقتصادّي بني دول العامل اإلسالمّي، 
منافع  لتحقيق  بينها؛  اخل��ارج��يّ��ة  ال��ّدول��يّ��ة  ال��تّ��ج��ارة  وتعزيز 
ومصاحل متبادلة بينها، واالنتقال هبا من جمّرد الّتعاون إىل 

مراحل متقّدمة من الّتكامل والوحدة االقتصاديّة.
هذا ما استطاع الباحث مجعه يف هذه الوريقات، وصّلى 
اهلل على نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم، ومن سار 

على دربه واقتفى أثره إىل يوم الّدين .
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