
1

الباب األول

مقدمة

أ. خلفية البحث

لقد أثبت اهللا تعاىل ىف القرآن الكرمي أصول ما ىف الكتب والصحف السابقة من تقرير توحيد 

اهللا تعاىل واالميان باليوم اآلخر وطاعة الرسول فيما يأمرهم به, والقيام بعبادة اهللا تعاىل ىف الصالة والزكاة 

األخالق من الصدق والعدل, وأصول احلالل واحلرام من البيع, وأداء احلقوق والصيام واحلج ومكارم 

قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه ِمَن َوأَنـْزَْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ , قال تعاىل (1بذلك كل شبهة ويدحض كل حجة

ُ َلُكْم َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمَن أي رقيبا (2اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه) يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ

يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع رِْضَوانَُه      َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني ۚ◌ اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعْن َكِثٍري 

.3)ُسُبَل السََّالِم َوُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإَىلٰ ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

أهل الكتاب هو اسم يطلق يف

اإلسالم، وغالبا ما يشار به إىل أتباع اليهودية واملسيحية  وأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بفرقهم

133بريوت, مؤسسة الرسالة, ص  ,أركان اإلميانه) 1397سليمان, وهىب, ( 1

48سورة املائدة, اآلية :  2
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املختلفة ومن دان دينهم, فكل طائفة تبث عملها بأصول الشريعة املوسوية أو العيسوية فهى من أهل 

4الكتاب.

لشيخ حممد سيد طنطاوى إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى, وكان أهل الكتاب قال ا

. وخالفته احلركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسة إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 5أكثرهم كافرون

مل يذكر أهل الكتاب القرآن

.6بالكفر إال هناك اإلستثناء

قال الشيخ حممد سيد طنطاوى إن أهل الكتاب قد حرفوا الكلم عن غري موضعه وخالفته 

احلركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسة حيث قالت إن الفقهاء قد أخطئوا بتهمتهم. ومبفهوم  أن مجيع 

ه احلركة النكاح بني األديان.األديان تدخل ىف أهل الكتاب, فجوزت هذ

حتت موضوع : عن أهل الكتاب, يريد الباحث أن يبحث حبثا عميقاتلك اخللفياتبنـاء على 

(مفهوم أهل الكتاب عند الشيخ حممد سيد طنطاوى و احلركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسية, دراسة 

مقارنة) 

94, الرياض, مكتبة الرشد, ص ن الكرمي والسنة النبويةآر الكتاب ىف للقجمادلة أهل ه) 1428عادل, نور الدين, (4
123, القاهرة, دار الشروق, ص.ن والسنةآر بنو إسرائيل ىف للقم), 1997طنطاوى, حممد سيد, (5
, (Menyegarkan wacana Ahli Kitab)التحديث حول أهل الكتاب(2011)6

(Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi)مشروع دميقراطي, مؤسسة أبد الدميقراطى 
3ص.
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أسباب إختيار الموضوعب. 

من أهم األسباب اليت دفع الباحث إىل اختيار املوضوع ما يلي :  

.الكتاب أهلهممعرفة مننظرا ألمهية- 1

املسلمني.الكتاب و بنيالعالقة بني أهلمهية معرفة نظرا أل- 2

هو جمتهد متفوق طوال مشواره التعليمي. توىل الكثري من الشيخ حممد سيد طنطاوى - 3

الباحث أنه قادرا عاملا ىف املناصب القيادية يف املؤسسة السنية األوىل يف العامل, افرتض 

مسألة حول أهل الكتاب.

أن األديان كلها متساوية, وهذه احلركة تدعو إىل ىف زمن احلاضر انتشرت فكرة الليربالية, - 4

فلذلك يريد الباحث ىف أهل الكتاب,بني األديان, و مجيع األديان تدخل وجواز النكاح 

مفهوم أهل الكتاب عند الشيخ حممد سيد طنطاوى و مفهوم أهل الكتاب عند أن يقارن  

. وكما عرف الباحث مل يكن هناك أي دراسات حركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسية

ركة اإلسالمية احلمفهوم أهل الكتاب عند الشيخ حممد سيد طنطاوى و علمية اليت حبثت 

الليربالية اإلندونيسية.
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ج. أهمية البحث وأغراضه

الباحث هذه الدراسة وهي:حتثاألغراض اليت 

أهل الكتابحقيقةملعرفة - 1

الشيخ حممد سيد طنطاوىملعرفة مفهوم أهل الكتاب عند - 2

عند حركة اإلسالم الليربالية اإلندونيسيةملعرفة مفهوم أهل الكتاب - 3

رأيني (رأي الشيخ حممد سيد طنطاوى ورأي حركة اإلسالمية الليربالية للرتجيح بني - 4

اإلندونيسية)

د. بيان المصطلحات الواردة في البحث 

ومن  املصطلحات املوجودة يف هذا البحث :

دان دينهم, فكل طائفة تبث أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى بفرقهم املختلفة ومن - 1

7عملها بأصول الشريعة املوسوية أو العيسوية فهى من أهل الكتاب

مأخوذ من الفهم، وهو معرفة الشىء بالقلب، يقال: َفِهْمت الشىء أى: َعَقْلَتُه مفهوم : - 2

َتَكلَّفت َوَعَرفْـَتُه، وفهَّمت فالنًا وأفهمته، ورجل َفِهيم: سريع الفهم، َوتـََفهَّْمت املعىن: إذا 

8فهمه

94, الرياض, مكتبة الرشد, ص ن الكرمي والسنة النبويةآر جمادلة أهل الكتاب ىف للقه) 1428عادل, نور الدين, ( 7

3481ص : دار املعارف,القاهرة لسان العرب, ابن منظور,8
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حممد إستخراج املعلومات اجلديدة عن القضية أهل الكتاب مستندا إىل دراسة املقارنة : - 3

سيد طنطاوى باملقارنة مع فهم حركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسية

األكرب األستاذ الدكتور حممد سيد عطية طنطاوي، فضيلة اإلمامحممد سيد طنطاوى :- 4

من مجادى األوىل لعام 14الشرقية مركز طما مبحافظة سوهاج يف ولد بقرية ُسَليم 

م. تلقى تعليمه األساسي بقريته، وبعد أن 1928من أكتوبر سنة 28هـ املوافق 1347

م، وبعد انتهاء دراسته 1944حفظ القرآن الكرمي التحق مبعهد اإلسكندرية الديين سنة 

م، مث حصل على ختصص 1958نة الثانوية التحق بكلية أصول الدين، وخترج فيها س

5م، مث حصل على الدكتوراه يف التفسري واحلديث بتقدير ممتاز يف 1959التدريس سنة 

9م1966من سبتمرب سنة 

تنادي باحلرية املطلقة يف امليدانني حركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسية: الفرقة الىت - 5

االقتصادي والسياسي, تقوم على أساس علماين.

دود البحث وتحديدهه. ح

أّما حدود هذا البحث، فريّكـز الباحث البحث فيما يلى :

من هم أهل الكتاب عند الشيخ حممد سيد طنطاوى واحلركة اإلسالمية الليربالية؟ وما .1

, و بني أهل الكتاب والكافر عندمها؟نيالفرق بني أهل الكتاب و املشرك

حممد سيد طنطاوى., ترمجة الشيخ  http://azhartomorrow.alsalafway.com/trajem. 9
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كلمة سواء بني أهل الكتاب واملسلمني عند الشيخ حممد سيد طنطاوى هى   وما .2

زواج 

؟ الكتابيةمن املسلم

أما حتديد هذا البحث فهو ما يلى:

اإلندونيسية حول من هم أهل واحلركة اإلسالمية الليربالية مفهوم حممد سيد طنطاوى .1

الكتاب, وما الفرق بني أهل الكتاب واملشركني والكافرين.

واحلركة اإلسالمية الليربالية ىف كلمة سواء بني أهل الكتاب مفهوم حممد سيد طنطاوى .2

.الكتابيةمن زواج املسلمواملسلمني. وحول حتريف الكتاب ألهل الكتاب, ورأيهما حول 

واحلركة اإلسالمية الليربالية)حممد سيد طنطاوى ليل بني رأيني (البيان والتح.3

و.  الدراسات السابقة

كما ذكر قبله أن هذا البحث عن مفهوم أهل الكتاب, و دراسة مقارنة بني  مفهوم الشيخ 

كما عرف الباحث مل يكن هناك أي ركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسيةاحلحممد سيد طنطاوى و

ركة اإلسالمية الليربالية احلالشيخ حممد سيد طنطاوى و عند مفهوم أهل الكتاب دراسات علمية حبثت 

ما يلي:أهل الكتابوضوعم. لكن قد وجد الباحث من املؤلفات اليت سبقت بدراسة اإلندونيسية
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بكر, غري منشورة, كلية أصول , رسالة علمية للسيدة بنت أىب القرآنأهل الكتاب ىف - 1

بكن بارو, -الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية, برياوالسلطانالدين, جامعة

م2002اإلندونيسية, 

اهلدى النبوي ىف التعامل مع أهل الكتاب يف املناسبات اإلجتماعية, رسالة املاجستري, - 2

عة ال البيت, األردونية, لألستاذ جوهر عارفني, كلية الدراسات الفقهية والقانونية, جام

م2006

الكرمي والسنة النبوية, لدكتور نور الدين عادل, مكتبة القرآنجمادلة أهل الكتاب ىف - 3

م2007الرشد, الرياض, 

صيل املفهوم ورد الشبهات, لألستاذ أاحلرية الدينية بني االسالم و أهل الكتاب ت- 4

م2009دكتور خالد بن عبد اهللا القاسم, كلية الرتبية, جامعة امللك سعود, 

ز. منهج البحث

أما املنهج الذي سار عليه الباحث ما يلي :

قام الباحث بالدراسة املقارانة  هى تركيز الباحث يف مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بأهل - 1

الشيخ حممد سيد طنطاوى واحلركة اإلسالمية الليربالية الكتاب ويقارن الباحث بني رأيني : 

اإلندونيسية (وأخذ الباحث على الرأى نور خالص جميد, وبودى منور, وزين الكمال, 
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قام الباحث برتمجة لألعالم الواردة يف البحث ترمجة خمتصرة- 2

البحث وهي كاآليت:وضعت الفهارس الالزمة اليت تعني القارئ على فهم هذا - 3

فهرس املوضوعات..أ

فهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف اهلجائية, وقسمت هذه املراجع إىل .ب

قسمني: املراجع العربية واملراجع األجنبية.

هيكل البحث ح. 

:يتضمن مخسة أبوابهذا البحث

الباب األول  : مقّدمة 

املوضوع، ، وأمهية البحث وأغراضه, وبيان اختيار فتشتمل على : خلفية البحث، وأسباب

والدراسات السابقة، ومنهج البحث, ,حدود البحث وحتديدهاملصطلحات الواردة يف البحث,

.هيكل البحثو

الباب الثاني : ترجمة الشيخ محمد سيد طنطاوي وتاريخ حركة اإلسالمية الليبرالية اإلندونيسية.

وفيه فصالن :

: ترمجة الشيخ حممد سيد طنطاوى, فيه مبحثان:الفصل األول

مكانتهثناء العلماء عليه, و ونشأته وطلبه للعلم, و والدتهاملبحث األول : يشتمل على : إمسه, و 

العلمية, جهوده, مناصبه, مؤلفاته, ووفاته.



9

املبحث الثاىن : التعريف بكتابيه "التفسري الوسيط للقران الكرمي وبنو إسرائيل ىف القران    
والسنة"

وهذا الفصل يشتمل على : .: تاريخ حركة اإلسالمية اللربالية اإلندونيسيةالفصل الثاني

ب الليرباىل ىف داخل البالد وخارج البالد, 

,ترمجة بعض املفكر الليرباىل, واملبادئ األساسية الليربالية, اهلدف والغاية

والفرق بني العلمانية والليربالية والتعددية.

عند العلماءالتعريف بأهل الكتابالباب الثالث : 

اللبرالية يةحركة اإلسالمالوعند الشيخ محمد سيد طنطاوىالكتابمفهوم أهل :الباب الرابع
, والتحليل والنقد.اإلندونيسية

هذا الباب يشتمل على:

الفصل األول: من هم أهل الكتاب

أهل الكتاب والكافرالفصل الثاين:

ونأهل الكتاب واملشركالفصل الثالث :

كلمة سواءالفصل الرابع:  

حتريف الكتاب ألهل الكتابالفصل اخلامس : 

الكتابيةمن زواج املسلمالفصل السادس :
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الباب الخامس: الخاتمة

يف هذا الباب األخري خلصت أهم النتائج والتوصيات والدروس والعرب املستفادة من هذا 

البحث. أمتمت ذلك بوضع فهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف اهلجائية على قسمني : 

املراجع العربية واملراجع األجنبية.


