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الباب الثالث
عند العلماءالتعريف بأهل الكتاب

اختلف العلماء حول التعريف بأهل الكتاب, فيذكر الباحث فيما يلى :

عند اإلمام الشافعى : ليس النصارى العرب بأهل الكتاب, إمنا أهل الكتاب بنوا إسرائيل .1

منهم. وقال فهذا ال والذين جائتهم التورة واإلجنيل, فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا 

1أعلم فيه خالفا بني أحد لقيته.

كل من يعتقد دينا مساويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيت عند مذهب األحناف :  .2

وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز منكاحتهم وأكل ذبائهم خالفا للشافعى فيما عدا 

ير الكتاىب من يؤمن بنىب ويقر بكتاب اليهود والنصارى، واحلجة عليه ما تلونا وىف فتح القد

والسامرية من اليهود أطلق املصنف الكتابية هنا وقيدها ىف املصطصفى بقوله: قالوا هذا يعىن 

احلل إذا مل يعتقد املسيح إهلا، أما إذا اعتقده فال، ويوافقه ما ىف مبسوط شيخ اإلسالم وجيب 

إله وأن عزير إله واليتزوجوا نسائهم قيل أن يأكلو ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن املسيح

2وعليه الفتوى ولكن بالنظر إىل الدالئل ينبغى أنه جيوز األكل والتزوج.
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رة واإلجنيل. قال اهللا اعند اإلمام ابن قدامة : وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم, هم أهل التو .3

التوراة اليهود والسامرة, وأهل تعاىل (أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا). فأهل 

3اإلجنيل النصارى, ومن وافقهم ىف أصل دينهم من اإلفرنج واألرمن وغريهم.

4.

َا أُْنزِل اْلِكَتاُب َعَلى بصحف إبراهيم وزبور داود. واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: (َأْن تـَُقوُلوا ِإمنَّ

طَائَِفتَـْنيِ ِمْن قـَْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلَني) فالطائفتان اللتان أنزل عليهما الكتاب من 

قبلنا مها اليهود والنصارى، كما قال ابن عباس، وجماهد، وقتادة وغريهم من املفسرين. وأما 

د كانت مواعظ وأمثاال ال أحكم فيها، فلم يثبت هلا حكم الكتب صحف إبراهيم وداود فق

املشتملة على أحكام. قال الشهرستاىن أهل الكتاب اخلارجون عن امللة احلنفية، والشريعة 

اإلسالمية، ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعالم. وما كان ينزل على إبراهيم وغريه من 

4كتابا، بل صحفا وتفصيله ىف يهود والنصارى .األنبياء عليهم السالم ما كان يسمى  

أبو األعلى املودودي : وأصح وقول الراجح عند الباحث, قول اجلمهور. قال الشيخ 

رأي يف كل هذه االختالفات عندنا الرأي القائل بأن املراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى، 

ما وردت بالقرآن إال الكتاب"سواء أكانوا من بين إسرائيل أم من غريهم، فإن كلمة "أهل
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َا أُ  ْنزَِل اْلِكَتاُب من قائل: (َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن. َأْن تـَُقوُلوا ِإمنَّ

)، أما األمم األخرى اليت أنزلت إليها 156- 155طَائَِفتَـْنيِ ِمْن قـَْبِلَنا) (األنعام: من اآليةَعَلى

األنبياء فال جيوز أن تطلق على إحداها كلمة أهل الكتاب، ولذا فإن الرسول صلى اهللا عليه 

.5» «هجر قال: 
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