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  املقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

سيدنا حممد وعلى آله املبعوث رمحة للعاملني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني 
الرقي يف الدين والعقل والفطرة على ن التعايش بني البشر دليل إف :وبعد، وأصحابه والتابعني

  :التعايشالدعوة إىل وقد أجرى اهللا على يد الفقري كتبا يف ، واألخالق

: التمذهب( :التعايش بني أتباع املذاهب الفقهية اإلسالمية وكان عنوانه يفالكتاب األول  -
 ) ة مقارنة للمسائل املتعلقة بالتمذهبيدراسة تأصيل

الطريق إىل : (التعايش بني أتباع املذاهب العقدية اإلسالمية وكان عنوانه يفوالكتاب الثاين  -
 )صيلية ورؤية جديدةحماولة تأ: ميةاأللفة اإلسال

 والذي يتحدث عن التعايش بني أتباع املذاهب الدينية ،هو ذا الكتاب الثالث يف التعايش وها -
دراسة تأصيلية - يف اإلسالم والتسامح الديين التعايش اإلنساين( :وعنوانه ،والبشرية
ومما دفعين للكتابة يف ، ث موجز عن كيفية تعامل املسلم مع غري املسلمنيوهو حب )١()خمتصرة

أن بعض املسلمني بل بعض املنتسبني إىل العلم يظن أن األصل يف تعامل املسلم مع املوضوع 
 منلك كما سيتبني ينما األمر ليس كذإخل ب...غري املسلم هو احلرب والعنف والشدة والغلظة

  إن شاء اهللا حبثنا هذا

  :فصولثالثة متهيد وو مقدمة وقد جعلت املوضوع يف

  : فيه مسائلو :تمهيدال

  مكرم جنس اإلنسانيف أن : األوىلاملسألة 

  والديانة يف حرية االعتقاد: الثانيةاملسألة و

                                                             
يف  "دار السالم"رئيس منظمة رعاه اهللا السيد عبد الرمحن املروين  ذا الكتاب بطلب من األستاذكان تأليف ه) ١

  صنعاء
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  يف مقصد الرسالة وهدف الدعوة: الثالثةاملسألة و

  وأهل العهد واملستأمننييف التعامل مع أهل الذمة : األول فصلالو

  :وفيه مباحث

  همضاعرم وأاهلومأو ائهميف حرمة دم: األول املبحث

  :فروع وفيه

  لكذيف األدلة الشرعية على : األول الفرع

   بالذمي تتعلق يف مسائل: الثاين والفرع

  باملستأمن تتعلق يف مسائل :الثالث والفرع

  باملعاهد تتعلق يف مسائل: بعالراوالفرع 

  معهم يف الرب والقسط وحسن املعاملة: الثاين واملبحث

  :فروع وفيه

  املتبادلة واهلدية الصدقة: األول الفرع

  منهم وإكرامه اجلارمعاملة  حسن: الثاين والفرع

  والرمحة والشفقةمعهم  اخللق حسن: الثالث والفرع

  دعوم وإجابةهلم  يةوالتعز والعيادة الزيارة: الرابع والفرع

  يف التحية والسالم عليهم: والفرع اخلامس

  التنقل والسكىن يف حريتهم يف: واملبحث الثالث

  تعاطي ما هو مباح يف دينهم يف حريتهمو، التعبد والشعائر الدينية يف يتهميف حر: الرابع واملبحث

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  أحسن هي باليتمعهم  واادلة احلواريف : واملبحث اخلامس

  من غري املسلمني يف التعامل مع أهل احلرب: الثاين والفصل

  :مباحثوفيه 

  من أهل القتال واممن ليس عدم قتل النساء والصبيان وحنوهم: األول املبحث

  مسألة الرقالكالم عن و، منهماإلحسان إىل األسري : الثاين واملبحث

  إخل..ءعدم الغدر والتمثيل واحلرق وقطع الشجر وهدم البنا: الثالث واملبحث

  مناذج مشرقة من التاريخ اإلسالمي يف التعامل مع غري املسلمني: الثالث والفصل

  :وفيه مباحث

   )٢(عليه وآله وسلممناذج عن النيب صلى اهللا : األول املبحث

  مناذج عن الصحابة رضي اهللا عنهم: الثاين واملبحث

  رمحهم اهللا مناذج عمن بعد الصحابة: الثالث واملبحث

وحبثنا إمنا هو حبث موجز ، أن املوضوع طويل وحيتاج يف تأصيله إىل دراسة تفصيليةيف وال شك 
وليتسىن أيضا لغري  ،واستيعابه وعامة املسلمني االطالع عليه وغري املتخصصنيليتسىن للمثقفني 

يف آخر وعسى اهللا أن ييسر فيكون هذا البحث نواة لبحث ، واستيعابه املسلمني االطالع عليه
   .تأصيلي للمتخصصني تفصيليٍاملوضوع 

فطرف يريد أن يرضي غري املسلمني مبا خيالف الشريعة ، والناس يف موضوع التعايش طرفان ووسط
مل يعرف روح الشريعة اإلسالمية  آخر وطرف، إما جهال أو جتاهال، اإلسالمية ألجل التعايش

                                                             

التزمت يف حبثي هذا الصالة على اآلل مع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ألمره صلى اهللا على وآله ) ٢(
ومما جيدر التنبيه عليه أين أكتب الصالة على اآلل يف كل ما أحكيه من النقول ، وسلم بذلك يف الصالة اإلبراهيمية

  . ى اآللحىت ولو كان املنقول عنه مل يذكر الصالة عل
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والوسط هو أن ، القول والفعلفيقع يف الغلو والتشدد مع غري املسلمني يف  ،ومنهجها يف التعايش
لك له ضوابطه الشرعية اليت ذولكن ، التعايش مع غري املسلمني من روح الشريعة اإلسالمية ومنهجها

لكن من املهم ، بني أهل العلم من امع عليه تلك الضوابط ا كانتذال جيوز أن مل وخصوصا إ
فاألول حجة ملزمة والثاين ، لنص الشرعيفهم بعض أهل العلم لبني جدا التفريق بني النص الشرعي و

  .ليس حجة وال ملزما إال يف حالة اإلمجاع

وأن ينفع به كاتبه  ،خالصا لوجهه الكرمي ا العملذهعرش العظيم أن جيعل سأل اهللا العظيم رب الن
وملن مل يفهم حقيقته من  ،وأن جيعله سببا يف بيان وجه اإلسالم املشرق لغري املسلمني ،وقارئه
  .سلمنيامل

  

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي

  صنعاء –اليمن 

  هـ١٤٣٠غرة ذي القعدة 

  ٧١١٤٥٦٦٠٨/٠٠٩٦٧: تلفون سيار 

  afa ah31@hotmail.com: بريد إلكتروين 
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  مسائل هوفي: تمهيدال
  : املسألة األوىل

  مكرم اإلنسانجنس 
اهللا  هلقد كرمف، ز مكرم مفضلعزاإلسالم ينظر إىل اإلنسان من حيث هو إنسان على أنه عنصر م

ونفخ ، يف أحسن تقومي أن خلقه بيده :ومن تكرمي اهللا لإلنسان ،على كثري من اخللق وشرفه وفضله
 ،وأرسل له رسله ،خلقه لعبادته ..أرضهوسخر له ما يف مساواته و، وأسجد له مالئكته ،فيه من روحه

  :هليكون خليفته يف أرض ؛ه كتبهيلعوأنزل 

  )قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة وإذ: (يف كتابه الكرمي قال تعاىل  -

  )فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين: (وقال تعاىل -

 )جد ملا خلقت بيديسما منعك أن ت: (وقال تعاىل -

  )لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي: (وقال تعاىل -

  )عبدونوما خلقت اجلن واألنس إال لي: (وقال تعاىل -

  )حجة بعد الرسلعلى اهللا رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس : (وقال تعاىل -

 )  وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه(  :وقال تعاىل -

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات : (قال تعاىلو -
  )وفضلناهم على كثري ممن خلقنا  تفضيال

  : )...ولقد كرمنا بين آدم( :تعاىل يف تفسري قوله )٣(سيد قطبالشيخ قال 

                                                             
ومما جتدر اإلشارة إليه أين أكثرت يف هذا البحث من النقل عن الشيخ سيد قطب  ،)٥/٣٥( القرآن ظالل يف )٣

ألن قوهلم مقبول عند كثري ممن يقومون ببعض األعمال اليت تتناىف مع  ؛وعن اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
   .التعايش اإلنساين يف اإلسالم
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 ذه اهليئة، تلك على خبلقته كرمه. خلقه من كثري على البشري املخلوق هذا اهللا كرم( -
 !الكيان ذلك يف والسماء األرض بني فتجمع والنفخة، الطني بني جتمع اليت الفطرة

 فيها يغري األرض، يف اخلالفة ا استأهل واليت فطرته؛ أودعها اليت باالستعدادات وكرمه -
 . للحياة املقدر الكمال ا ويبلغ ،وحيلل فيها ويركب ،وينشئ فيها وينتج ،ويبدل

 الكواكب يف الكونية القوى بعون وإمداده األرض يف له الكونية القوى بتسخري وكرمه -
 . واألفالك

 فيه تسجد الذي املوكب وبذلك الوجود، به استقبله الذي الفخم االستقبال بذلك وكرمه -
 !اإلنسان هذا تكرمي شأنه جل اخلالق فيه ويعلن املالئكة

 يف الباقي األعلى املأل من املرتل كتابه )القرآن الكرمي( يف كله التكرمي هذا بإعالن وكرمه -
 ...األرض

 الصفة هي فهذه. هوعمل اجتاهه تبعة حمتمالً نفسه، على قيماً اإلنسان يكون أن التكرمي ومن -
 دار يف استخلف وا ،التبعة وفردية االجتاه حرية ..إنساناً اإلنسان كان ا اليت األوىل
  اه)العمل

وجند يف القرآن الكرمي اخلطابات الكثرية من رب العزة واجلالل جلنس اإلنسان مهما كان دينه 
  :التاليةالقرآنية اآليات  فمن ذلك

 ]٢١ :البقرة[ )تتقُونَ لَعلَّكُم قَبلكُم من والَّذين خلَقَكُم الَّذي ربكُم بدوااع الناس أَيها يا( -

 عدو لَكُم إِنه الشيطَان خطُوات تتبِعوا ولَا طَيبا حلَالًا الْأَرضِ في مما كُلُوا الناس أَيها يا( -
بِني١٦٨ :البقرة[ )م[ 

 منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا( -
 :النساء[ )رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا
١[ 
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 ما للَّه فَإِنَّ تكْفُروا وإِنْ لَكُم خيرا فَآمنوا ربكُم من بِالْحق الرسولُ جاَءكُم قَد الناس أَيها يا( -
 ]١٧٠ :النساء[ )حكيما عليما اللَّه وكَانَ والْأَرضِ السماوات في

 ورحمةٌ وهدى الصدورِ في لما وشفَاٌء ربكُم من موعظَةٌ جاَءتكُم دقَ الناس أَيها يا( -
نِنيمؤلْم٥٧ :يونس[ )ل[ 

 ]١ :احلج[ )عظيم شيٌء الساعة زلْزلَةَ إِنَّ ربكُم اتقُوا الناس أَيها ( -

 ولَوِ ذُبابا يخلُقُوا لَن اللَّه دون من تدعونَ الَّذين إِنَّ لَه معوافَاست مثَلٌ ضرِب الناس أَيها يا( -
 :احلج[ والْمطْلُوب الطَّالب ضعف منه يستنقذُوه لَا شيئًا الذُّباب يسلُبهم وإِنْ لَه اجتمعوا
٧٣[ 

 عن جازٍ هو مولُود ولَا ولَده عن والد يجزِي لَا يوما واخشوا ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا( -
هدالئًا ويإِنَّ ش دعو اللَّه قفَلَا ح كُمنرغاةُ تيا الْحينلَا الدو كُمنرغي بِاللَّه ورر٣٣ :لقمان[ )الْغ[ 

 والْأَرضِ السماِء من يرزقُكُم اللَّه غَير خالقٍ من هلْ علَيكُم اللَّه نِعمت كُروااذْ الناس أَيها يا( -
 ]٣ :فاطر[ )تؤفَكُونَ فَأَنى هو إِلَّا إِلَه لَا

 ]٥ :فاطر[ )الْغرور بِاللَّه يغرنكُم ولَا الدنيا الْحياةُ تغرنكُم فَلَا حق اللَّه وعد إِنَّ الناس أَيها يا( -

 ]١٥ :فاطر[  )الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراُء أَنتم الناس أَيها يا( -

 عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا قَبائلَو شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا( -
اللَّه قَاكُمإِنَّ أَت اللَّه يملع بِري١٣ :احلجرات[ )خ[ 

 من ذَلك خير ذَلك التقْوى ولباس ورِيشا سوآتكُم يوارِي لباسا علَيكُم أَنزلْنا قَد آدم بنِي يا( -
اتاللَّ آيه ملَّهونَ لَعذَّكَّرا) ٢٦( ينِي يب ملَا آد كُمننفْتطَانُ ييا الشكَم جرأَخ كُميوأَب نم ةنالْج 
زِعنا يمهنا عمهاسبا لمهرِييا لهِمآتوس هإِن اكُمري وه قَبِيلُهو نثُ ميلَا ح مهنورت ا اإِنلْنعج 

نياطياَء الشيلأَو ينلَّذونَ لَا لنمؤ٢٧ ،٢٦ :األعراف[ )ي[ 
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 علَيهِم خوف فَلَا وأَصلَح اتقَى فَمنِ آياتي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتينكُم إِما آدم بنِي يا( -
 فيها هم النارِ أَصحاب أُولَئك عنها واستكْبروا بِآياتنا كَذَّبوا ينوالَّذ) ٣٥( يحزنونَ هم ولَا

 ]٣٦ ،٣٥ :األعراف[ )خالدونَ

- )أَلَم دهأَع كُما إِلَينِي يب موا لَا أَنْ آددبعطَانَ تيالش هإِن لَكُم ودع بِني٦٠( م (أَنونِي ودباع 
اطٌ ذَاهرص يمقتس٦١ ،٦٠ :يس[  )م[ 

 صورة أَي في) ٧( فَعدلَك فَسواك خلَقَك الَّذي) ٦( الْكَرِميِ بِربك غَرك ما الْإِنسانُ أَيها يا( -
 ]٨ -  ٦ :االنفطار[ )ركَّبك شاَء ما

 ]٦ :االنشقاق[ )فَملَاقيه كَدحا كرب إِلَى كَادح إِنك الْإِنسانُ أَيها يا( -

جند يف األحاديث القدسية اخلطابات الكثرية من رب العزة واجلالل جلنس اإلنسان مهما  كذلكو
  :كان دينه فمن ذلك األحاديث القدسية التالية

 لو آدم ابن يا ،أبايل وال منك كان ما على لك غفرت ورجوتين دعوتين ما إنك آدم ابن يا( -
 بقراب أتيتين لو إنك آدم ابن يا ،وأبايل لك غفرت استغفرتين مث السماء عنان نوبكذ بلغت
 )٤(.)مغفرة بقراا تيتكأل شيئا يب تشرك ال لقيتين مث خطايا األرض

 مأل يف ذكرتك مأل يف ذكرتين وإن ،نفسي يف ذكرتك نفسك يف ذكرتين إن آدم ابن يا( -
 ،باعا منك دنوت ذراعا مىن دنوت وإن ،عاذر منك دنوت شربا مىن دنوت وإن ،منهم خري
 )٥()هرولة أتيتك متشى أتيتين وإن

 لك كتبتها عملتها وان ،حسنة لك كتبتها تعملها فلم حبسنة نفسك حدثت إن آدم يا ابن( -
 كتبتها عملتها وان ،واحدة حسنة لك كتبتها هيبيت عنها فحجزك بسيئة مهمت وان ،عشرا
  )٦()سيئة لك

                                                             
  ذر أيب عن هريرة والبيهقي أيب عن النجار عباس وابن ابن عن أنس والطرباين عن رواه الترمذي )٤

  انس عن رواه الترمذي )٥
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 ال فتعبدين يل اليت فأما وبينك، بيىن وواحدة لك وواحدة يل واحدة: ثٌثال ،آدم ابن يا( -
 الغفور الرحيم، فأنا اغفر نفإ به، جزيتك خري من عملت فما لك الىت وأما شيئا، يب تشرك
 )٧()والعطاء االستجابة وعلى واملسألة الدعاء فعليك وبينك بيين اليت وأما

 )٨()أحمق فيمن أحمقك وال بأغض حني أذكرك تغضب حني اذكرين آدم ابن( -

 بني مشيتو وعدلتك سويتك إذا حىت !؟هذا مثل من خلقتك وقد تعجزين أىن آدم ابن يا( -
منك ولألرض ردينب وئيد مجعت أوان وأىن ،أتصدق: قلت التراقي بلغت إذا حىت ،ومنعت 

  )٩()!؟ الصدقة

 تكون ما أحوج فكوأُ ،سرق وال غرق وال حرق ال ،عندي كرتك من أودع آدم ابن يا( -
 )١٠()إليه

 )١١()عليك أنفق أنفق آدم ابن يا( -

 ومل شغال يديك مألت تفعل ال وإن فقرك، وأسد غىن صدرك أمال لعباديت تفرغ آدم ابن يا( -
  )١٢()فقرك أسد

                                                                                                                                                                              
  ذر أىب عن النجار وابن رواه احلاكم )٦

 سلمان عن رواه الطرباين )٧

 عباس ابن عن شاهني رواه ابن )٨

  جحاش بن بسر عن واحلاكم وابن ماجه رواه أمحد )٩

 مرسال حلسنا عن رواه البيهقي) ١٠

 هريرة أيب عن رواه البخاري ومسلم )١١

  هريرة أيب عن والترمذي رواه أمحد )١٢
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 وشرك مرتل إليك خريي باملعاصي، إيل وتتمقت مبالنع إليك أحتبب ين،تنصفأ ما آدم ابن يا( -
 مسعت لو آدم ابن يا قبيح، بعمل وليلة يوم كل عنك يأتيين كرمي لكم يزال وال صاعد، إىل

املوصوف من تعلم ال وأنت غريك من وصفك ١٣()مقته إىل لسارعت( 

 ،شئت حيث فاذهب أطعتين وإذا ذكرتك، نسيتين وإن ذكرتك ذكرتين إن آدم ابن يا( -
 الغذاء إليك أوصل نم! عليك مقبل وأنا عين وتعرض وأصافيك، وتصافيين وأواليك تواليين
 أخرجتك فلما فيك، أراديت أنفذت حىت تدبريا فيك أدبر أزل مل! ؟أمك بطن يف جنني وأنت
 )١٤()إليك أحسن من جزاء هكذا ما ،معاصي أكثرت الدنيا إىل

كان من عادته وعادة  عليه وآله وسلم النيب صلى اهللا أن  :من التكرمي النبوي جلنس اإلنسانو
عليه وآله وسلم يعلل النيب صلى اهللا و ،للجنازة ولو كان امليت غري مسلم نيقومونوا كا مأصحابه أ 

 وقيس حنيف بن سهل كان :قال ليلى أيب بن الرمحن فعن عبد ،نفسا إنسانية بكون امليتذلك فعله 
 لذمةا أهل من أي األرض أهل من إا هلما فقيل فقاما جبنازة عليهما فمروا بالقادسية سعد قاعدين بن
 جنازة إا :له فقيل ،فقام جنازة به مرت عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب إن :فقاال ]يعين اوس[

   )١٥()!؟نفسا أليست :فقال ،يهودي

ملالك بن األشتر حني واله مصر  رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجهه بن أيب طالبويف وصايا سيدنا علي 
 تغتنم ضارياً سبعاً معليه تكونن وال ،م واللطف هلم واحملبة للرعية بالرمحة قلبك وأشعر: (أن قال له
 هلم وتعرض الزلل منهم يفرط ،اخللق يف لك نظري وإما الدين يف لك أخ إما صنفان فإم ،أكلهم
 يعطيك أن حتب الذي مثل وصفحك عفوك من فأعطهم ،واخلطأ العمد يف أيديهم على ويؤتى العلل
  )١٦(اه)وصفحه عفوه من اهللا

                                                             

  رضي اهللا عنه علي عن رواه الديلمي ١٣)

 رضي اهللا عنه عباس ابن عن العجلي نصر رواه أبو )١٤

  ومسلم  البخاري احلديث يف صحيحي ١٥)

 ضا يف صبح األعشىوذكره القلقشدين أي )٣٤٥ ص/ ١ج( اخلالفة للقلقشدين معامل )١٦
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 فجعل إخل...األلوان أو اللغات أو األجناس أو األعراق التمييز بني البشر على أساس اإلسالم قد ألغىو
 أَيها يا( : قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ،ط ال يتفاضلون إال بالتقوىالبشر سواسية كأسنان املش

اسا النإِن اكُملَقْنخ نثَى ذَكَرٍ مأُنا ولْنعجووباً كُمعلَ شائقَبفُوا وارعتإِنَّ ل كُممأَكْر دنع اللَّه قَاكُمإِنَّ أَت 
اللَّه يملع بِري١٣:احلجرات) ( خ(   

 وإن واحد ربكم إن أال ..الناس أيها( :الوداع حجة يف عليه وآله وسلم  اهللا وقال رسول اهللا صلى
 أسود وال أسود على ألمحر وال عريب على لعجمي وال جميأع على لعريب فضل ال أال واحد أباكم
  )١٧()بالتقوى إال أمحر على

ين مل ذال ألقوامهم إخوة بأم األنبياء تعاىل اهللا وصف قدف، وبنو آدم كلهم إخوةٌ يف اإلنسانية
 أخاهم عاد وإىل( :تعاىل قال. لك األخوة اإلنسانيةذواملقصود ب، الدين اختالف رغم يستجيبوا

. )تتقون أال نوح أخوهم هلم قال إذ(. )صاحلاً أخاهم مثود وإىل(. )شعيباً أخاهم مدين وإىل( .)داًهو
 وصف تعاىل اهللا أبقىو .)تتقون أال صاحل أخوهم هلم قال إذ(. )تتقون أال هود أخوهم هلم قال إذ(

 اآلخر واليوم باهللا يؤمنون قوماً جتد ال(: تعاىل قال ،نياحملارب غري املسلمني مع حتىاإلنسانية  األخوة
  .)عشريم أو إخوام أو أبناءهم أو آباءهم كانوا ولو ورسوله اهللا حاد من يوادون

 ذَلك أَجلِ من: (قال اهللا تعاىل هو حرمة دم اإلنسان )١٨(أن األصل :ومن تكرمي اإلسالم لإلنسان
 ومن جميعا الناس قَتلَ فَكَأَنما الْأَرضِ في فَساد أَو نفْسٍ بِغيرِ نفْسا قَتلَ من أَنه إِسرائيلَ بنِي علَى كَتبنا
   ]٣٢ :املائدة[ )جميعا الناس أَحيا فَكَأَنما أَحياها

وقد قال سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، لإلنسان أن األصل فيه هو احلرية اإلسالمومن تكرمي 
م أمهام دمىت استعبدمت الناس وقد ول( :قوله صارت من معامل اإلسالم العظيمة أال وهي مةكل

   )أحرراً

                                                             
  رواه اإلمام أمحد يف مسنده )١٧

واجلمهور ، يف مسألة احلرية) األصل: (لناوكذا ق، استثنائية خترج عن األصلن هناك حاالت أل) األصل: (قلنا) ١٨
  . من أهل العلم من حنفية ومالكية وحنابلة على أن سبب القتال مع غري املسلمني هو احملاربة وليس املخالفة يف الدين
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 اخلطاب بن عمر عند كنا(: قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن: اذوقد جاء يف سبب قول عمر ه
 وما: "قال ،"بك العائذ مقام هذا املؤمنني، أمري يا: "فقال مصر، أهل من رجل جاءه إذ عنه اهللا رضي
عمرو بن  بن حممد قام الناس، ترآها فلما فأقبلت، اخليل مبصر العاص بن عمرو أجرى: قال ،"لك؟
 الكعبة، ورب سبق فرسي: فقلت عرفته، منه دنوت فلما الكعبة، ورب سبق فرسي: "فقال العاص
   ".األكرمني ابن وأنا خذها: "ويقول بالسوط، يضربين إيلّ حممد بن عمرو فقام
 فأقبل، هذا كتايب جاءك إذا :عمرو إىل كتب مث اجلس،: "له قال على أن عمر زاده ما اهللا فو: قال

 ،"ال: "قال ،"جناية؟ أجنيت حدثاً؟ أحدثت: "فقال ابنه عمرو فدعا: قال ،حممد بابنك معك وأقبل
   عمر على فقدم: قال ،"فيك؟ يكتب عمر بال فما: "قال
 يرى هل يلتفت عمر فجعل ورداء، إزار يف أقبل وقد بعمرو حنن إذا مرع عند إنا اهللا فو: أنس قال
 ابن فاضرب الدرة دونك: "قال ،"ذا أنا ها: "قال ،"املصري؟ أين: "قال أبيه، خلف هو فإذا ابنه؟،

 فواهللا عمرو، صلعة على أَحلْها: قال مث أثخنه، حىت فضربه قال".األكرمني ابن اضرب األكرمني،
   سلطانه فضلب إال ضربك ما

 وبينه بينك حلنا ما ضربته لو واهللا أما: "قال ،"ضربين من ضربت قد املؤمنني، أمري يا: "فقال املصري
 التفت مث )أحراراً؟ أمهام ولدم وقد الناس استعبدمت مىت عمرو يا( تدعه، الذي أنت تكون حىت
كر بعض أهل العلم أن ذوقد  )١٩)(إيلّ فاكتب ريب رابك فإن راشداً انصرف: "فقال املصري إىل
  )٢٠(ذا املصري كان نصرانيا من أقباط مصره
  

                                                             
وذكر القصة كثري من املؤرخني منهم  )١٢/٦٦٠( للمتقي اهلندي" العمال كنز"احلكم كما يف  عبد رواه ابن )١٩

  ابن عبد اهلادي يف فضائل عمر وابن اجلوزي يف مناقبه
   للسباعي" من روائع حضارتنا"انظر كتاب ) ٢٠
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  : املسألة الثانية
  ال إكراه يف الدين

: تعاىلاهللا قال  بل الدين راجع إىل القناعة واالختيار، من مبادئ اإلسالم املقررة أنه ال إكراه يف الدين
   )٢١()يف الدين قد تبني الرشد من الغيال إكراه (

  :ات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا املعىن ومنهاوهناك آي

ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً أفأنت تكره الناس حىت يكونوا : (قوله تعاىل -
 )مؤمنني

 )فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر: (وقوله تعاىل -

 )لبالغفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إال ا: (وقوله تعاىل -

 )وعيد خياف من بالقرآن فذكر جببار، عليهم أنت وما يقولون، مبا أعلم حنن(: تعاىل وقوله -

: )يف الدين قد تبني الرشد من الغيال إكراه (:يف تفسري قوله تعاىل )٢٢(كثري ابناإلمام املفسر قال 
 حيتاج ال براهينهو دالئله جلي واضح بني فإنه اإلسالم دين يف الدخول على أحدا تكرهوا ال: أي(
 فيه دخل بصريته ونور صدره وشرح لإلسالم اهللا هداه من بل ،فيه الدخول على أحد يكره أن إىل
 مكرها الدين يف الدخول يفيده ال فإنه وبصره مسعه على وختم قلبه اهللا أعمى ومن بينة، على

  اه)مقسورا

                                                             
 أىن تظنوا ال( :وقوله) دينكم اعتناق على همأجربو(: للحواريني املسيح قارن هذا مبا يف اإلجنيل احملرف من قول )٢١
  )أبيه من اإلنسان ألفرق جئت فإىن سيفا، بل سالما، أللقى جئت ما األرض، على سالما أللقى جئت

 )١/٦٨٢( تفسري القرآن البن كثري )٢٢
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كرهوا بعض أبنائهم على اإلسالم اآلية أن بعض األنصار أرادوا أن يهذه وقد جاء يف سبب نزول 
 )٢٣(ابن جرير ينإمام املفسروقد روى  ،عن ذلك عليه وآله وسلم واهم النيب صلى اهللا  فرتلت اآلية

  :عدة روايات يف ذلك ومنها

 ولدها عاش إن فتنذر ولد، هلا يعيش ال قبل اإلسالم األنصار من املرأة كانت: قال عامر، عن -
 دينهم، على األنصار أبناء من وطوائف اإلسالم فجاء دينهم، لىع الكتاب أهل مع جتعله أن

 اهللا جاء وإذ! ديننا من أفضل دينهم أن نرى وحنن دينهم، على جعلناهم إمنا: فقالوا
 اهللا رسول إجالء بينهم، ما فصل فكان ،"الدين يف إكراه ال:"فرتلت! فلنكرهنهم باإلسالم

 وبقي منهم، يسلم ومل يهودياً كان من م لحقف النضري، بين عليه وآله وسلم  اهللا صلى
 )٢٤()أسلم من

 رجل يف نزلت: قال ،"الغي من الرشد تبني قد الدين يف إكراه ال" :قولهيف   عباس ابن وعن -
 هو وكان نصرانيان، ابنان له كان صني،احلُ له يقال عوف بن سامل بين من األنصار من

 إال أبيا قد فإما أستكرههما أال: ه وسلم عليه وآل اهللا صلى للنيب فقال مسلما، رجال
 اه)ذلك فيه اهللا فأنزل النصرانية؟

ون يرد ومجهور أهل التفسريابن جرير  ولكن إمام املفسرين )٢٥(وقد زعم بعضهم أن اآلية منسوخة
يف تفسري  أهل العلم بعد حكاية أقوال )٢٦(قال ابن جرير، غري منسوخة ويقولون هي حمكمةذلك 
 عىن: وقال -الناس من خاص يف اآلية هذه نزلت: قال من قول بالصواب األقوال هذه وىلوأ: (اآلية

                                                             
  )٥/٤٠٨(تفسري ابن جرير  )٢٣

  وروى أبو داود والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس حنوه )٢٤

على أن آية  ولكن الكثري من أهل العلم، يريدون أا منسوخة بآية السيف كما هو قول بعض أهل العلم) ٢٥
من : بل وليست ناسخة للمراحل اليت مر ا تشريع اجلهاد، السيف ليست ناسخة هلذه اآلية وحنوها من اآليات

إن مراحل اجلهاد هي : ولكن قالوا، ةإىل اجلهاد من أجل نشر الدعو، إىل اجلهاد من أجل الدفاع، الكف والصرب
  .يف الفصل الثالث إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت التفصيل .حبسب مقتضى احلال واملصلحة فيؤخذ بكل حالة مبا يناسبها

  )٥/٤١٤(تفسري ابن جرير  )٢٦
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 دينه على إقراره جاء من وكل واوس الكتابني أهل ،"الدين يف إكراه ال:"ذكره تعاىل بقوله
  اه)منسوخا منها شيء يكون أن وأنكروا منه، اجلزية وأخذ احلق، دين املخالف

 بل ،منسوخة وال خمصوصة ليست ن اآليةأ واخللف السلف مجهورعن  تيمية ابن اإلمام وحيكي
 مل ولو ،وماله دمه عصم اسلم فان ،حاربنا من نقاتل وإمنا اإلسالم، على أحدا نكره ال إنا: يقولون
   )٢٧(اإلسالم على نكرهه ومل نقتله مل القتال فعل ممن يكن

 قضية وليست واإلدراك؛ البيان بعد اقتناع قضية العقيدة قضيةإن : ()٢٨(سيد قطب الشيخ لاقو
 خياطب. وطاقاته قواه بكل البشري اإلدراك خياطب الدين هذا جاء ولقد. وإجبار وغصب إكراه
 خياطب. .املستكنة الفطرة خياطب كما املنفعل، الوجدان وخياطب الناطقة، والبداهة املفكر العقل
  )قهر ريغ يف جوانبه؛ بكل البشري واإلدراك كله، البشري الكيان

 قد. الدين يف إكراه ال( :الكبري العظيم املبدأ هذا - يعلن ما أول يف-  يعلن اإلسالم جاء: (مث قال سيد
 ومشاعره؛ وفكره إرادته واحترام لإلنسان؛ اهللا تكرمي يتجلى املبدأ هذا ويف. )الغي من الرشد تبني

 وحساب عمله تبعة وحتميله االعتقاد يف والضالل باهلدى خيتص فيما لنفسه أمره وترك
   )اإلنساين التحرر خصائص أخص هي وهذه.نفسه

. »إنسان« وصف ا له يثبت اليت» اإلنسان« حقوق أول هي االعتقاد حرية إن: (مث قال سيد
  انتهى كالم سيد قطب)ابتداء إنسانيته يسلبه إمنا االعتقاد، حرية إنساناً يسلب فالذي

 يف دخلوا األمم أكثر: (ن قال إن اإلسالم انتشر بالسيفجوابا على م) ٢٩(وقال اإلمام ابن القيم
 صلى حممد بعث وتعاىل سبحانه اهللا فإن ؛)٣٠(اضطرارا وال كرها ال واختيارا ورغبة طوعا اإلسالم

                                                             
   الشهراين حممد بن على )٤٧٢ ص(شرعية  رؤية االعتقاد نقال عن حرية )٢٧

  )١/٢٧٠( )القرآن ظالل يف(تفسري  )٢٨

 )٨ ص( احليارى هداية )٢٩

وليس املراد أن هناك من أكره على دخول الدين اإلسالمي فلم ، مقابل األكثر هم األقلون الباقون على دينهم )٣٠
 .وكما هو معلوم من السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي، كما سيأيت من كالم ابن القيم حيصل هذا أبدا
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 يهود،: األرض طبقوا قد"  أصناف مخسة"  وهم األرض أهل إىل رسوال عليه وآله وسلم  اهللا
 عليه وآله وسلم  اهللا صلى رسوله اهللا بعث فلما ...ومشركون وصابئة، وجموس، ونصارى،
 كان وإمنا الدين، على قط أحدا يكره ومل واختيارا، طوعا األديان أكثر بعده وخللفائه له استجاب
 امتثاال دينه يف الدخول على يكرهه ومل يقاتله فلم وهادنه سامله من وأما ويقاتله، حياربه من يقاتل
 النهي، معىن يف نفي وهذا) الغي من الرشد تبني قَد الدين يف إِكراه ال: (يقول حيث سبحانه ربه ألمر
 الدين، على أوالد هلم كان الصحابة من رجال يف اآلية هذه نزلت الدين، على أحدا تكرهوا ال أي

 آليةا أن والصحيح اإلسالم يف الدخول خيتارون الذين هم يكونوا حىت ذلك عن سبحانه اهللا فنهاهم
  )كافر كل حق يف عمومها على

 على أحدا يكره مل أنه له تبني عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب سرية تأمل ومن: (مث قال ابن القيم
 ينقض مل هدنته على مقيما دام ما يقاتله فلم هادنه من وأما: قاتله من قاتل إمنا وإنه قط، دينه

 لَكُم استقاموا فَما: (تعاىل قال كما له موااستقا ما بعهدهم هلم يفي أن تعاىل اهللا أمره بل عهده
 عهده ونقضوا حاربوه فلما دينهم، على وأقرهم اليهود صاحل املدينة قدم وملا) لَهم فاستقيموا
  )بعضهم وقتل بعضهم وأجلى بعضهم على فمن ،قاتلهم بالقتال وبدؤوه

 من إىل بالنسبة األقل إال يبق ومل الكفار فرق من األرض أهل مجهور أسلم فقد: (مث قال ابن القيم
 املسلمني يف فصاروا ،النادر إال مسلمني صاروا مث الشام ملء كانوا الشام نصارى فهؤالء أسلم؛

 على فأطبقوا اهللا إال عددهم حيصى ال أمة كانت اوس وكذلك األبيض الثور يف السوداء كالشعرة
  اه)إسالم دبال بالهم وصارت النادر، إال منهم يتخلف مل اإلسالم

 أهل من كثري: (وهو يرد على من يرفض احلوار مع غري املسلمني) ٣١(وقبله قال اإلمام ابن تيمية
 باهلدى ال بالسيف دينهم أقاموا إمنا وأمته عليه وآله وسلم  اهللا صلى حممدا أن يزعم الكتاب
 إال جواب لكم ليس :هلم فقيل واملناظرة العلم ]أهل الكتاب يعين[ طلبوا فإذا ،واآليات والعلم
 فساد على أنفسهم عند به حيتجون ما أعظم من هذا وكان ،الكاذب ظنهم يقرر مما هذا كان السيف
  اه)بالسيف أقامه ملك دين هو وإمنا اهللا عند من رسول دين ليس وأنه اإلسالم

                                                             
  )١/٢٤٤(" الصحيح اجلواب"يف كتابه  )٣١
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 ال كثري لقخ منهم أسلم ..اجلزية إليه وأدوا الشام اخلطاب بن عمر فتح ملا: ()٣٢(ابن تيمية مث قال
 يف يكن ومل نصارى عامتهم كان وغريهم والفالحني العامة فإن ،وتعاىل تبارك اهللا إال عددهم حيصي
 ،لقلتهم واحد مسجد إال فيه يصلون مسجد دمشق يف للمسلمني يكن ومل ،فالحة يعمل من املسلمني

 غري اإلسالم على الذمة أهل إكراه فإن كرها ال طوعا مسلمني وغريهم الشام أهل أكثر صار مث
  اه)ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي(  :تعاىل قال كما جائز

 هذه التهمة باطلة: (قد انتشر بالسيفبأنه اإلسالم  من يتهمجوابا على ) ٣٣(ويقول اإلمام حسن البنا
 ثالث مةاملكر مبكة مكث عليه وآله وسلم  اهللا صلى حممداً النيب بأن حيدثنا الذي التاريخ بشهادة
 وأقرب وعشريته أهله من حىت االضطهاد أشد مضطهداً فيها كان دينه إىل يدعو ،سنة عشرة
 من واألسرة أصحابه من النفر على مير وكان ،وصابر وصرب احتمل فقد ذلك ومع ،إليه الناس
 ومع، " اجلنة موعدكم إن ياسر آل صرباً"  له يقول أن على يزيد فال العذاب أشد يعذبون به املؤمنني
 وآمن، اإلميان أعمق به وأبرهم أبنائه من الثابتون األولون السابقون باإلسالم آمن فقد هذا

 وتوافدوا ،املوسم يف معهم حتدث أن مبجرد عليه وآله وسلم  اهللا صلى بالنيب املدينة أهل وهم األنصار
  اهلجرة كانت أثرها وعلى ،العقبة بيعة كانت حىت عام كل يف يبايعونه إليه

 ولكن ،عصا وال بسيف العدوان أهل يقابل ال عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا ورسول ذلك وكل
 الثانية السنة يف إال بالقتال اإلذن جاء وما ،يعلمون ال فإم لقومي اغفر اللهم :ويقول وحيتسب يصرب
 به يتحرشون وأخذوا عليه وتألبوا ،واليهود املشركني من اإلسالم خصوم كثر أن بعد ،اهلجرة من

  اه)له ويكيدون

 عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عن حيدثنا والتاريخ: (مث يقول اإلمام حسن البناء
 فال وعددهم، وعدم بسيوفهم يفتحوها أن قبل ،معاملتهم وحسن بأخالقهم البالد فتحوا أم

                                                             
  )١/٣١٣( "الصحيح اجلواب"يف كتابه  )٣٢

  )١/٤٢( اإلسالم لإلمام حسن البنا يف السالم )٣٣
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 هذه ويرث قيصر ملك ويدك كسرى عرش يثل العرب هؤالء من قليالً عدداً أن يتصور
 جندي آالف مثانية أن يعقل وال القوة، مبجرد السنني من العدد هذا يف الضخمة اإلمرباطوريات

 باإلكراه وعقيدم وثقافتهم وآدام ولغتهم دينهم فيها وينشرون كمصر شاسعاً إقليماً يفتحون
  العمل ومجيل األحدوثة حبسن ولكن واجلربوت،

 فكيف جالئهم بعد إليهم العرب عودة يتمنون كانوا البالد هذا أهل من كثرياً أن كيف رأينا وقد
  كالم البنا انتهى)بالسيف وانتشر السيف على قام اإلسالم إن هذا بعد يقال

مث دخل أهلها يف اإلسالم  ال عنوة اليت فتحها املسلمون إمنا فتحت صلحا اندأكثر البلمن املعلوم أن و
سالم كثريا من  البالد  اإلمام أبو عبيد القاسم بن وقد ذكر ،قة الدينبعد خمالطة املسلمني ومعرفة حقي

 ودومة ، وأيلة ، والبحرين هجر أرض:  الصلح بالد فمن( :)٣٤(صلحا فقال اليت فتحها املسلمون
 على فهم ، اجلزية عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول إىل أدت اليت القرى فهذه ، وأذرح ، اجلندل
 صلحا، اخلطاب بن عمر افتتحه املقدس بيت :الصلح من بعده كان ما وكذلك هعلي أقرهم ما

 صلحا، كلها كانت الشام مدن هذا وعلى صلحا، الوليد بن خالد افتتحها دمشق مدينة وكذلك
 بن وخالد اجلراح بن عبيدة وأيب حسنة ابن وشرحبيل سفيان أيب بن يزيد يدي على أرضها دون
 قبط وكذلك غنم، بن عياض عليها صاحلهم صلح، كلها أا روىي رةاجلزي بالد وكذلك ،الوليد
 اهللا عبد يدي على صلحا أكثرها أو إا يقال خراسان بالد وكذلك العاص، بن عمرو صاحلهم مصر
 فهؤالء: عبيد أبو قال. عثمان دهر يف وهذا الروذ مرو إىل ذلك منتهى وكان كريز، بن عامر بن

  اه)وبينها مبينه حيال ال شروطهم، على

وإمنا  ،ها على ذمتهم ودينهمالفاحتون أهلَ عنوة فقد أقر الصحابةُ بل حىت البلدان اليت فتحها املسلمون
: قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم ،دخلوا يف اإلسالم بعد خمالطة املسلمني ومعرفة حقيقة الدين

 ذمتهم على أيديهم يف قرارهاوإ أهلها إىل ردها اإلمام فرأى عنوة أخذت بالد كل وكذلك(
 عنوة، كلها الشام بالد وكذلك سعد يدي على عنوة أخذ وإمنا ،السواد بأهل عمر كفعل ودينهم،

 بن وخالد اجلراح بن عبيدة وأيب حسنة ابن وشرحبيل سفيان أيب بن يزيد يدي على مدا خال ما

                                                             
  )٢٦٩/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٣٤
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 بن والنعمان وقاص أيب بن سعد ديي على واوند ،جلوالء وقعة يف عنوة أخذ اجلبل وكذلك الوليد،
 أيب بن وعثمان األشعري موسى أيب يدي على فارس كذلك أكثرها، أو األهواز وكذلك مقرن،
 على املغرب وكذلك ،عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب أصحاب من وغريهم غزوان بن وعتبة العاص
  )سرح أيب بن سعد بن اهللا عبد يدي

 وأنباء، قصص هذه ولكل ،وشرائعهم مللهم على أهلها أقر وقد العنوة بالد فهذه(: عبيد أبو قالمث 
   )٣٥(اه)اهللا شاء إن منها علمنا مبا نأيت

يف أندونيسيا وماليزيا وسنغفورة وتايلند (وال خيفى على أحد أن مئات من املاليني يف شرق آسيا 
، دعاة وجتارا رموت اليمنذين خرجوا من حضاإلسالم بواسطة الدعاة املسلمني ال قد دخلوا) وغريها

بل  ،ألن أولئك الرجال مل يكن معهم سيف ،سيفالوف من اخلإلسالم الدخول يف ومل يدفعهم ل
واليت  ،واملبادئ العظيمة اليت حيملها دين اإلسالم السامية تلك األخالقللدخول يف اإلسالم هم دفع

  ماءوالتجار العظ متثلت يف أولئك الدعاة

دين ممن كانوا على ديانات أخرى اعتنقوا ) أوربا وأمريكا واستراليا(الغرب  هناك املاليني يفوبل 
عظمة من  ملا عرفوه وذلك ،مع ما يشاهدونه من ضعف املسلمني واضطهاد الغرب هلم ،اإلسالم
مع ما يف العامل الحظ أن اإلسالم أكثر األديان انتشارا وي، ومبادئهوأخالقه  وحقيقته اإلسالم

   .وأحوال ال ختفى على أحد من ضعف وفقرعليه املسلمون 

هو ما أقره واعترف به الغربيون كون اإلسالم انتشر باحلجة واألخالق والصفات ال بالسيف والقوة و
  :ومنهم، واملستشرقون وغريهم املؤرخونمن  املنصفون

 المل يعرف التاريخ فاحتا أعدل و: ()٣٦( فيلسوف االجتماع والتاريخ حيث قال :ف لوبونغوستا
، فرمحتهم وتساحمهم كان من أسباب اتساع فتوحام ،حامأرحم من العرب املسلمني يف فتو

سريى القارئ حينما نبحث يف فتوح العرب : (وقال أيضا )واعتناق الكثري من األمم لدينهم ولغتهم

                                                             
 )٢٧١/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٣٥

 )٢/١٩٩و ١/٨٥( "اجلهاد املشروع يف اإلسالم"آل حممود يف بن زيد عبد اهللا نقله " حضارة العرب"يف كتابه ) ٣٦
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وبني ولكن العرب تركوا املغل، القوة مل تكن هي العامل يف انتشار اإلسالموأسباب انتصارهم أن 
ملا يتصف به العرب من ضروب  ؛يف أديام فانتحل بعض الشعوب دين اإلسالم ولغته اأحرار

 اه)العدل الذي ال عهد للناس مبثله

إن اإلسالم قد ساد ألنه أفضل نظام اجتماعي : ()٣٧(حيث قال :ولزاإلجنليزي املؤرخ  -
توىل عليها اخلمول وكان اسقد  مماًواإلسالم قد ساد ألنه وجد أُ ،وسياسي متخضت به العصور

ملا جاء اإلسالم مل جيد إال ، وكانت بال ذيب وال ترتيب، قد فشا فيها الظلم والنهب والتعسف
فأدخل اإلسالم يف العامل أوسع متقطعة الروابط بينها وبني رعاياها ، حكومات مستبدة ومستأثرة
 اه)فكرة سياسية عرفها البشر

 وإا ،الكرمي العادل للتعامل عظيمة تقاليد العامل يف أسست اإلسالم تعاليم( :ويقول ولز أيضا -
إن : (ويقول )التنفيذ ممكنة السمة، إنسانية أا كما والسماحة، الكرم روح الناس يف لتنفخ

  )٣٨()واألخوة والسماحة الرفق بروح ليءم اإلسالم

لنبأ يكاد يكون اإلسالم هو ا: ()٣٩(حيث قال :لوثروب ستودارداملؤرخ األمريكي  -
ظهر اإلسالم يف أمة كانت قبله متضعضعة الكيان وبالد .. األعجب يف تاريخ اإلنسان

انتشر يف نصف األرض ممزقا ممالك  عشرة عقود حىت همل ميض على ظهور، منحطة الشأن
ومغريا ما  ،وهادما أديانا قدميا مضت عليها احلقب واألجيال ،عالية الذرى مترامية األطراف

فالعرب واملسلمون : ( إىل أن قال) متراص األركان ااألقوام وبانيا عامليف نفوس األمم و
بل كانوا على ، أمة حتب إراقة الدماء وترغب يف السلب والتدمري وانوكمل ي يف فتوحام

إىل ..) أمة جليلة موهوبة األخالق والسجايا تواقة إىل ارتشاف العلوم.. الضد من ذلك

                                                             
  )٣٠٣ص(" خمتصر التاريخ العام"يف كتابه  )٣٧

   للسباعي "حضارتنا روائع"كتاب  من )٣٨

اجلهاد املشروع يف "ذكره عبد اهللا بن زيد آل حممود يف كتابه " حاضر العامل اإلسالمي"يف مقدمة كتابه  )٣٩
  "رية والسالمالصياغة اجلديدة لعامل احل"والسيد حممد الشريازي يف كتابه " اإلسالم
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سالمية يف القرون الثالثة األوىل من تارخيها أحسن سري وقد سارت املمالك اإل: (أن قال
 اه)فكانت أكثر ممالك الدنيا حضارة ورقيا وتقدما وعمرانا

 معاملة يف يقتصروا مل اخللفاء زمن يف األولني املسلمني إن: (حيث قال: األمريكي درابر -
 إليهم وافوض بل االحترام، جمرد على اليهود ومن النسطوريني النصارى من العلم أهل
 )٤٠()الدولة مناصب إىل ورقوهم اجلسام األعمال من كثرياً

 ال األرض ملك اهللا أورثهم الذين العرب إن( :حيث قال :)سيمون( املسيحي البطريرك -
  )٤١)(وقديسنا إهلنا وحيترمون ديننا يف يساعدوننا إم...  أبدا املسيحي الدين يهامجون

 انتشر وإمنا بالسيف ينتشر مل اإلسالم إن(: حيث قال: توماس سري أرنولد املستشرق -
 باملسلمني رحبت الشعوب وان والتجار، واحلجاج والقضاة الفقهاء بفضل سلماً

 )٤٢)(اضطهدم اليت الظاملة احلكومات من إلنقاذهم

 لإلغريق مجيعا، للمسيحيني العثمانية الدولة مسحت لقد(: حيث قال:ستيبز ريتشارد -
 بأن شاؤوا كيفما ضمائرهم يصرفوا وأن دينهم، على افظنيحم معا يعيشوا أن والالتني
 )٤٣() كثرية أخرى أماكن ويف القسطنطية يف املقدسة شعائرهم ألداء كنائسهم منحوهم

 سياسة على عاملية قوة يصبح لكي اإلسالم سار(: حيث قال :تسيهر جولداملستشرق  -
 أو، التوحيد مبذاهب املؤمنني إنف، حمتوما أمرا اعتناقه يكن مل األوىل العصور ففي، بارعة
 يف كان، والزرادشتية والنصارى كاليهود مرتلة كتب من شرائعهم يستمدون الذين
 الدولة ومحاية الشعائر حبرية يتمتعوا أن) اجلزية( الرأس ضريبة دفعوا مىت وسعهم

 إىل يقصد كان وإمنا، أرواحهم أعماق إىل ينفذ أن اإلسالم واجب يكن ومل ،اإلسالمية

                                                             
   للسباعي"  حضارتنا روائع من" )٤٠

  )  ٢٦٥ص( علي أمري سيدل اإلسالم روح )٤١
  ) ٣٣١و ١٣٢ص( اإلسالم إىل الدعوة )٤٢
  )٨١ص( معوض كامل لسعيد "اإلسالم يف اإلنسان حقوق" )٤٣
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 مثال اهلند ففي، بعيدة حدود إىل السياسة هذه يف اإلسالم ذهب لقد بل. اخلارجية سيادم
  )٤٤)(اإلسالمي احلكم ظل يف واملعابد اهلياكل يف تقام القدمية الشعائر كانت

 الذين العرب إن(: يقول حيث )هـ٦٥٧-٦٤٧( البطريركية كرسي توىل الذي :هياب عيشو -
 للنصرانية، بأعداء ليسوا إم تعرفون، كما يعاملوننا العامل على السيطرة من الرب مكنهم

 )٤٥) (وأديرتنا كنائسنا إىل املعونة يد وميدون، قسيسينا ويوقرون ملتنا، ميتدحون بل

 دراية ذوى صادقني، قوما كانوا مبحمد آمنوا الذين إن( :حيث قال: بروغلى األب -
 سياستها، فأحسنا األرجاء فسيحة ةدول زمام توليا رجالن .وعمر بكر أبو منهم ،وذكاء
 القياصرة من مرمى وأبعد قدرا، أرفع وكانا .وفضل وقناعة وعدل، ثبات ذوى وكانا
 املؤرخني من اإلسالمى الفتح معاصرو وذهب: (إىل أن قال) حاربومها الذين واحلكام

 ،اهللا غضب من املسيحيون استحقه ما إىل راجعة اإلسالم تقدم سرعة أن إىل النصارى،
 )٤٦()..زيغهم على يعاقبهم أن فأراد

 وشرعهم دينهم على املسيحيني السكان أبقت اإلسالمية الدولة إن: (حيث قال :دوزى -
 ونتج ".سيد" مثل اجليوش قيادة توىل أحدهم إن حىت .الوظائف بعض وقلدوهم وقضائهم،

 كثري، تزاوج بينهم وحصل املسلمني، إىل األسبان عقالء احنياز الرحيمة السياسة هذه عن
 العودة على وحيضوم االنعطاف هذا على النصارى يلومون القسس فكان .ظاهر واندماج

 )٤٧()الكنيسة أحضان إىل

                                                             
  )٧(ص حملمد بشاري الدينية احلرية )٤٤

  هانفس والصفحة املرجع نفسه )٤٥

  )١٧٦/ ص( "واإلسالم املسيحية بني لتسامحوا التعصب" انظر كتاب) ٤٦

  )١٧٩/  ص( املرجع السابق )٤٧
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 اإلسالم بالد ىف النصارى تاريخ درست ولقد: (حيث قال :كاسترى دى الكونت هنرى  -
 ملعاشرةا ىف لطف على تدل للنصارى املسلمني معاملة أن هى .مشرقة حبقيقة منه فخرجت
 غري عن ثريؤ مل إحساس وهذا .جماملة ورقة مسايرة حسن وعلى الغلظة، عن وترفع
 للثورة مهدت الىت هى خصومهم إىل اإلحسان ىف املسلمني مبالغة إن: (مث قال) املسلمني
 للقضاء الفرص يستغلوا وأن العصيان على أمرهم جيمعوا أن للمتعصبني أتاحت إذ .عليهم
 ما مثل األسبان عاملوا املسلمني أن ولو .التدين وحرية احلياة حق منحتهم الىت الدولة على
 الكونت قال مث) عليه واستقروا اإلسالم إىل ألخلدوا الساكسونية األمم املسيحيون عامل
 إىل األقرب بل .املغرضون يزعم كما والقوة بالعنف ينتشر مل اإلسالم إن( :املنصف
 )٤٨)( دولتهم سقوط ىف السبب كانا جانبهم ولني لمنياملس مساملة إن: يقال أن الصواب
 .ىفرنس مسيحى من حق كلمة هذه

 النصارى يعاملون كانوا األندلس مدن يف املسلمني إن: ()٤٩(حيث يقول :املؤرخ رينو -
 حلم يأكلون وال أوالدهم فيختنون املسلمني شعور يراعون كانوا النصارى أن كما باحلسىن،
 )اخلرتير

من األمور اليت تعجب ا كثرة عدد العمال  : ()٥٠(حيث قال: زاملؤرخ آدم مت -
 )واملتصرفني من غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية

 واليهود، والزرادشتيون، املسيحيون، الذمة أهل كان لقد: (حيث قال: ديورانت لول -
 البالد يف نظرياً هلا جند ال التسامح من بدرجة اُألموية اخلالفة عهد يف يتمتعون والصابئون
 بكنائسهم واحتفظوا دينهم، شعائر ممارسة يف أحراراً كانوا فلقد األيام، هذه يف املسيحية
 )ومعابدهم

                                                             
  )١٨٢ -١٨٣/  ص(  "واإلسالم املسيحية بني والتسامح التعصب" انظر) ٤٨

 

    "حضارتنا من روائع" نقله السباعي يف.." العرب غزوات تاريخ"كتابه  يف )٤٩

  ١٦ص" اإلسالم انطالق ال مجود"مصطفى الرافعي ) ٥٠
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، إن اإلسالم الذي أمر باجلهاد هو متسامح حنو األديان األخرى): (٥١(حيث قال :ميشود -
 وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب وحرم قتل الرهبان لعكوفهم على

بينما ذبح .. ومل ميس عمر بن اخلطاب النصارى بسوء حني فتح القدس.. العبادات
 اه)الصليبيون العدد الكثري من املسلمني وحرقوا اليهود عندما دخلوا القدس

 

  :حروب الكثري من غري املسلمني مع املسلمنيويف املقابل لننظر يف 

وقد شهد بذلك ، احتلوا بيت املقدسما فعله الصليبون باملسلمني حينما  ال خيفى على أحدف -
لقد بلغت الوحشية يف تلك احلرب إىل درجة أن ، عن ميشود كما تقدم النصارى قبل غريهم
 فلما املسجد األقصى إىل األمان فلجأوا فأعطاهم احلملة قائد األمان من أهل القدس طلبوا

 الدماء فسالت ون مجيعا،ذحبهم الصليب والنساء واألطفال ومنهم الشيوخ بالناس املسجد امتأل
 املقدس بيت الدين صالح فتح ازرة هذه من سنة ٩٠ وبعد. الفرس ركبة إىل املسجد يف

 صالح فعلهما  إن،  باخلروج هلم ومسح األمان، هلم بذل لقد فعل بأولئك الوحوش؟ فماذا
 نبل من جبهمع ينتهي يكاد ال أنفسهم الغربيني أن ولوال. ه األساطريبيش الصليبيني مع الدين
 .)٥٢(باملبالغة مؤرخينا الام جمال هناك لكان أخالقه، ومسو اخلالد البطل هذا

املسلمني يف األندلس وما عقدوه هلم من حماكم ما فعله الصليبيون ب كما ال خيفى على أحد -
 العهود واملواثيق املسلمني فلقد أعطوا، التفتيش وما ذاقه املسلمون من ويالت على أيديهم

 بذمة، يفوا ومل عهداً، يرعوا مل ولكنهم وأعراضهم، وأمواهلم ومساجدهم ديانتهم رامباحت
 غرناطة سقوط على ميضي فلم الثروات، وسلب األرواح وإزهاق الدماء سفك عن يعفوا ومل
 بعد متر ومل! كنائس إىل املساجد مجيع بتحويل أمره البابا أصدر حىت سنة وثالثون اثنانإال 
بينما املسلمون ملا دخلوا ، واحد مسلم كلها إسبانيا يف يبق مل حىت أخرى سنوات أربع ذلك

واحلضارة اإلسالمية اليت ال زالت ، األندلس أدخلوا معهم ألهل األندلس خري الدنيا واآلخرة
                                                             

 "تاريخ احلروب الصليبية"تابه يف ك )٥١

 للسباعي" من روائع حضارتنا"وانظر كتاب  )٥٢
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 بالدم سال ملكتم فلما * سجية منا العفو فكان ملكنا .قائمة إىل اآلن يف األندلس خري شاهد
  ينضح فيه بالذي إناء فكل * بيننا التفاوت اهذ عجب وما * أبطح

وما ، باملسلمني حينما اجتاحوا العامل اإلسالمي) املغول(ما فعله التتر  كما ال خيفى على أحد -
ة حىت دخل التتر قصري ومع ذلك فما هي إال فترة، باخلصوصفعلوه ببغداد عاصمة اخلالفة 

فالذين أقاموا ، دان باسم الدين اإلسالمييف دين اإلسالم وصاروا بعد ذلك هم الفاحتني للبل
فما أعظم هذا ، )املغول(الدولة العثمانية اليت اتسعت رقعة اإلسالم يف زمنها هم من التتر 

مع أن العادة أن الناس يعتنقون ، ليه فيدخلوا فيه مث يناضلون لنشرهالدين الذي جيذب الغزاة إ
  سالميولكنها عظمة الدين اإل، دين الغزاة وليس العكس

من ، ما فعله املستعمرون األوروبيون باملسلمني يف العصر احلديث كما ال خيفى على أحد -
ففي اجلزائر وحدها أكثر من مليون قتيل ، قتل وب وختريب وغري ذلك من مظاهر الوحشية

 يب البالغ عدده آنذاك مليون نسمهوقريب من ذلك يف ليبيا حيث قتلوا نصف الشعب اللي

باملسلمني يف بالد السوفيت واألفغان  ما فعلته الشيوعية السوفيتية أحداعلى كما ال خيفى  -
وما فعلته الشيوعية اليوغسالفية باملسلمني يف  اذوك، فقد قتلت أكثر من مخسة ماليني مسلم

   أرض البلقان 

ما ميارسه األمريكان ضد املسلمني يف العراق وأفغانستان وما مارسه  ال خيفى على أحداكما  -
من قتل وتشريد وب وتعذيب وغري ذلك من ، ارسه اليهود ضد املسلمني يف فلسطنيومي

  !!!يف عصر السالم وحقوق اإلنسان، صور الوحشية

 )٥٣(غري املسلمني يف حروم ضد املسلمني وغري املسلمنيالكثري من  والنماذج على وحشية -
 .. وفيما ذكرناه الكفاية ،عيدعنا بب ان العامليتانوما احلربيف القدمي واحلديث كثرية جدا 

                                                             
مث دار الزمان ، مبعاونة اليهود الرومان حكم حتت االضطهاد وشردهم واألذى من أتباع املسيح ألوانا عاىنلقد ) ٥٣

 قسوته من عاىن طةسلالب الكنيسة لظفر األوىل اللحظة ومنذ، قسطنطني عهد ىف دورته فصارت الدولة للمسيحيني
   كثريا والوثنيون اليهود
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سابقا عن فتوح املسلمني وما فيها من األخالق الراقية يف التعامل  مبا ذكرناه كله قارن ذلك -
وأقر به ، مما اعترف به املخالف قبل املؤالف والعدو قبل الصديق، مع أهايل البلدان املفتوحة

  أيضا املنصفون من املؤرخني واملستشرقني الغربيني 

 

 

                                                                                                                                                                              

 وإذا ،والسعة األمان رحاا يف وجدوا األندلس إىل املنكوبون هؤالء وفر اليهود على األورويب االضطهاد وملا وقع
 ميلكون النصارى بقى ولو ،املسلمني لك يعود إىلذالفضل يف  فإن اآلن إىل العامل يف بقى قد اليهودي اجلنس كان

  متاما اليهود على لقضوا العامل على ةالسيطر

والقى الربوتستنت من إخوام الكاثوليك ما ال خيفى على أحد من االضطهاد بسبب التحرر من قيود الكنيسة اليت  
كما القى األقباط من إخوام الكاثوليك قبل اإلسالم صنوف التنكيل واالضطهاد ، كانت تفرضها على النصارى

  .سالم وفتحت مصر تنفس األقباط الصعداءالديين فلما جاء اإل
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  : سألة الثالثةامل
  مقصد الرسالة وهدف الدعوة

قال األولني واآلخرين وال يقبل اهللا غريه من أمجعني ي ارتضاه اهللا سبحانه لعباده ذاإلسالم هو الدين ال
إن الدين عند اهللا : (وقال تعاىل) ورضيت لكم اإلسالم ديناً: (يف القرآن الكرمي تعاىلسبحانه واهللا 

  ) فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين من يبتغ غري اإلسالم ديناًو( :وقال سبحانه) اإلسالم

 لَكُم شرع: (قال اهللا تعاىل هو دين كل األنبياء واملرسلني وإن اختلفت شرائعهماإلسالم لك ألن ذ
نينِ ما الدى مصو وحاً بِهي نالَّذا ونيحأَو كا إِلَيما ونيصو بِه إِبيماهى روسمى ويسعوا أَنْ ويمأَق 
ينال الدقُوا وفَرتت يهمن أكون أن وأمرت: (قال أنه نوح عليه السالموحيكي لنا القرآن عن  ،)ف 

 أبناءأن و ).مسلمون وأنتم إال متوتن فال: (فيقول بنيه يوصى عليه السالم يعقوبأن و ).املسلمني
أن و ).مسلمون له وحنن واحدا إهلا وإسحاق وإمساعيل إبراهيم آبائك إلهو إهلك نعبد( :قالوا يعقوب
 نياحلواريأن و ).مسلمني كنتم إن توكلوا فعليه باهللا آمنتم كنتم إن قوم يا: (قال عليه السالم موسى

 مسعوا حنيقالوا  الكتاب أهل بعض وأن ).مسلمون بأنا واشهد باهللا آمنا: (عليه السالم لعيسى الواق
  ).مسلمني قبله من كنا إنا ربنا من احلق إنه به آمنا: (آنالقر

عليه  اهللا صلى النيب لاقو ،)٥٤()األنبياء إخوة ودينهم واحد: (سلمآله وصلى اهللا عليه والنيب قال و
 زاوية من لبنة موضع إال وأمجله فأحسنه بيتا بىن رجل كمثل قبلي األنبياء ومثل مثلي( :وآله وسلم 

 اللبنة تلك فأنا اللبنة، هذه وضعت هال ويقولون له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل ،زواياه من
   )٥٥()النبيني خامت وأنا

والسمع والطاعة واخلضوع له ، هو عبادة اهللا وحده ال شريك له نيرسلفدين مجيع األنبياء وامل
إال باإلميان بالرسل  لكذوال يكون  ،لكذعلى  ودعوة الناس إىل اهللا تعاىل حىت يصريوا مجيعاً، سبحانه

ومجيع املرسلني  عليه وآله وسلم ي جاء به حممد صلى اهللا ذال وهذا هو اإلسالم ،واتباعهم وطاعتهم
 علَى أُنزِلَ وما علَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آمنا قُلْ( :عليه وآله وسلم قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا  .قبله

                                                             
  محد يف مسنده وغريمهاسلم يف صحيحه وأرواه م )٥٤

  يف صحيحيهما رواه البخاري ومسلم )٥٥
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يماهرإِب مإِسيلَواع اقحإِسو قُوبعيو اطبالْأَسا ومو يى أُوتوسى ميسعونَ وبِيالنو نم هِمبلَا ر قفَرن 
نيب دأَح مهنم نحنو ونَ لَهملس٨٤( م (نمغِ وتبي رلَامِ غَيا الْإِسيند لَ فَلَنقْبي هنم وهي والْآ فةرخ نم 

رِيناس٨٥ ،٨٤ :عمران آل) [٨٥( الْخ[  

 وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آمنا قُولُوا: (وقال اهللا تعاىل للمسلمني
قُوبعيو اطبالْأَسا ومو يى أُوتوسى ميسعا ومو أُوتونَ يبِيالن نم هِمبلَا ر قفَرن نيب دأَح مهنم نحنو 

ونَ لَهملسوا فَإِنْ) ١٣٦( منثْلِ آما بِمم متنآم بِه ا فَقَدودتإِنْ اها ولَّووا تمفَإِن مي هقَاقٍ فش 
ميكَهكْفيفَس اللَّه وهو يعمالْ السيمل١٣٧ ،١٣٦ :البقرة) [١٣٧( ع[  

قال اهللا ، هي خامت الرساالت وهي رسالةُ رمحة عاملية عليه وآله وسلم ورسالة النيب حممد صلى اهللا 
 ليكُونَ عبده علَى الْفُرقَانَ نزلَ الَّذي تبارك: (وقال جل شأنه) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني: (تعاىل
الَملْعليراً نيذن) (ا: (سبحانه وقال )١:الفرقانمو اكلْنساسِ كَافَّةً إِلَّا أَرلنرياً لشيراً بذنو) (٢٨:سبأ( 

  ) جميعاً إِلَيكُم اللَّه رسولُ إِني الناس أَيها يا قُلْ: (وقال عز وجل

ومل يكن هدف النيب صلى ، يستجب هلم مث البشر منهم من استجاب لألنبياء واملرسلني ومنهم من مل
وال غريه من األنبياء واملرسلني هو قتل من مل يستجب هلم وال إهالكهم وإبادم  عليه وآله وسلم اهللا 

ألن احلواريني واألصحاب كانوا قبل الدعوة  ؛وإال ملا كان مع األنبياء حواريون وأصحاب، وتدمريهم
، ومجيع األنبياء واملرسلني عليه وآله وسلم صلى اهللا  ف النيبكان هد ولكن، غري مؤمنني باهللا ورسله

.. إدخال الناس يف اهلداية.. إدخال الناس يف دين اهللا :هو ؛بل وهدف كل داعية عرف حقيقة الدعوة
ا األمر من الوضوح واجلالء ذوه، إدخال الناس يف جنة الدنيا وجنة اآلخرة.. إدخال الناس يف الرمحة

  .عض قد يعمى عنه بسبب الفنت وردود األفعال والغرية واحلماسةولكن الب، مبكان

  لكذعلى  جذوالنما الشواهدبعض  اكوه
  :الكرمي فمن القرآن

ستهلك نفسك يا : أي) ا احلديث أسفاًذفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا ( :قال تعاىل
 ومل يستجيبوا للهداية لوا يف الدينألم مل يؤمنوا بالقرآن ومل يدخ ؛عليهم وحزناً حممد أسفاً

غري ستهلك نفسك يا حممد من أجل أن : أي) لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني( :وقال تعاىل
  .مل يؤمنوا ويسلموا هللا املسلمني
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اذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر : (ملوسى وهارون عليهما السالم وقال تعاىل
قصد هو أن يتذكر فرعون أو خيشى فيؤمن باهللا ورسله ويدخل يف رمحة اهللا مع أنه فامل) أو خيشى
 )ما علمت لكم من إله غريي: (والقائل) ربكم األعلى  اأن: (القائل

  
  :النبوية ومن السنة

 :الطائف وسلم بأهل وآله رمحته صلى اهللا عليه
ى من أهل مكة ذومع تزايد األ ،عنها يف عام احلزن بعد وفاة عمه أيب طالب وزوجته خدجية رضي اهللا

 وترحيباًللهداية  لعله جيد لديهم قبوالً وسلم إىل الطائفوآله ل صلى اهللا عليه رح له وعدم استجابتهم
به أهل مكة من الرفض واإلساءة فطردوه وأغروا به  م ويا لألسف قابلوه مبا فاقواولكنه ،باخلري

باحلجارة حىت سالت الدماء  -بأيب وأمي هو- وآله وسلمصلى اهللا عليه السفهاء والصبيان فرمجوه 
وهو ميشي بني الصفني واحلجارة وي عليه من كل  لك صفنيذواصطفوا ل الشريفتني من قدميه
بل ال على نفسه  حمزوناً مغموماً مهموماًهن ذهائما شارد ال صلى اهللا عليه وآله وسلمخرج .. جانب
ما فيه فوزهم مل يقبلوا بل ألم مل يقبلوا اهلداية و ،يت أصابتهال ألجل الدماء واآلالم ال ..عليهم

  .. وفالحهم يف الدنيا واآلخرة
: من شروده إال يف قرن املنازل على صوت جربيل وهو يقول له صلى اهللا عليه وآله وسلممل يستفق 
صلى اهللا عليه لنيب فقال ملك اجلبال ل ،ك السالم وقد أرسل معي مبلك اجلبال لتأمره مبا تشاءؤاهللا يقر

صلى اهللا عليه وآله ولكنه ، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني لفعلتمرين مبا تشاء : وآله وسلم
 ،هو تدمري غري املسلمني بل هدايتهم وجنام وحيام يف الدنيا واآلخرةومقصده مل يكن هدفه  وسلم
يكن  فلم، عبده وال يشرك به شيئاًم من يإين ألرجو أن خيرج اهللا من أصال، ال: ا كان جوابهذول
ا ذإ: وكأنه يريد أن يقول ،من يف أصالهلدايتهم فحسب بل هلداية م صلى اهللا عليه وآله وسلم هفكر

 )٥٦(!!مكان هؤالء ال أمل يف إسالمهم فإن األمل يف أن يسلم من يف أصال
  

  :يف غزوة أحدمبن قاتله  صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 
 رباعيته واكسرفقد  ،من املشركني أشد األذى صلى اهللا عليه وآله وسلملقي النيب د ة أحويف غز

من  صلى اهللا عليه وآله وسلمتلقاها وشجوا رأسه ودخلت حلقات املغفر يف وجنته من إثر ضربات 
ومثلوا بالشهداء وبقروا  وقتلوا سبعني من أصحابه فيهم عمه محزة رضي اهللا عنه ،املشركني بعض

                                                             
  القصة يف صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها )٥٦
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يرفع يديه  صلى اهللا عليه وآله وسلم به بعد كل ما صنعواو ،زة وأخرجوا كبده ومثلوا جبثتهبطن مح
 )٥٧()اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون: (ويقول

  
  :مكة فتحبقريش يوم  صلى اهللا عليه وآله وسلمته رمح
ى ذسلمني أشد األوامل صلى اهللا عليه وآله وسلمون النيب ذيؤالبعثة وحىت الفتح  ذاملشركون من ما فتئ

وبعد اهلجرة جيشوا اجليوش ليستأصلوا شأفة املسلمني يف غزوات .. بالقتل والضرب والطرد والرجم
  لك يف كتب السريةذوتفصيل كل ..) بدر فأحد فاألحزاب(عدة 

مطأطئ الرأس حىت  متواضعاً منتصراً ظافراً صلى اهللا عليه وآله وسلمدخل النيب ويف غزوة الفتح 
ما تظنون : قال هلموأهل مكة  صلى اهللا عليه وآله وسلم فجمع، من تواضعهته متس راحلته كانت حلي

 )هبوا فأنتم الطلقاءذا(: صلى اهللا عليه وآله وسلمقال ، أخ كرمي وابن أخ كرمي: قالوا، أين فاعل بكم
)٥٨ (  

يريد أن  ه وآله وسلمصلى اهللا عليوكأنه  ،البعثة وحىت الفتح ذفعفى عنهم بعدما فعلوا به ما فعلوا من
 !؟ىذاك األذسأقابلكم على  تظنون أين اذمافب البعثة وحىت اليوم ذفعلتم يب وفعلتم يب من: يقول هلم

رحيم كرمي ليس يف قلبه حب االنتقام بل حب اخلري  عليه وآله وسلم ولكنهم يعرفون أنه صلى اهللا 
  )أخ كرمي وابن أخ كرمي(: سلمووآله وا له صلى اهللا عليه فقال ،هذحىت ملن آ ،لكل الناس

منهم عن عقيدته أو  وسلم بعدها على عالم ومل يسأل أحداًوآله وقد تركهم النيب صلى اهللا عليه 
ملا : ()٥٩("قتال الكفار"قال ابن تيمية يف رسالته ، حىت أسلموا باختيارهم من تلقاء أنفسهم ،إسالمه

 ومل يسأل أحداً ،ومل يكرههم على اإلسالم ،ان على أهلهمكة م عليه وآله وسلم فتح صلى اهللا 
 )فسموا الطلقاء ،عليهم بل أطلقهم بعد القدرة ؟منهم هل أسلمت أم ال

يعنون أن النيب ) اليوم يوم امللحمة(: قال بعض األنصارمكة  صلى اهللا عليه وآله وسلم هفتحويف يوم 
صلى اهللا عليه وآله  هولكن، السابقةسينتقم اليوم ممن آذه طوال السنني  صلى اهللا عليه وآله وسلم

 )٦٠(اه)اليوم يوم املرمحةبل : (أدهش اجلميع عندما قال وسلم
  

                                                             
  كما يف صحيح ابن حبان ومعجم الطرباين عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه )٥٧
  يهقيكما يف سنن الب )٥٨

  )٢/٥١(" اإلسالم يف املشروع اجلهاد" يف حممود لآ اهللا نقله الشيخ عبد )٥٩

  حكاه عنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري، كما يف مغازي األموي )٦٠
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  :بقبيلة دوس صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 
على مكة ومل يكن قد أسلم فالتف املشركون  -وكان سيد قومه  -قدم الطفيل بن عمرو الدوسي 
 الرجل وهذا بالدنا قدمت إنك: له فقالوا وآله وسلمصلى اهللا عليه حوله ليحذروه من رسول اهللا 

 الرجل وبني أبيه، وبني املرء بني يفرق كالسحر قوله وإمنا أمرنا، وشتت مجاعتنا فرق أظهرنا بني الذي
 وال تكلمنه فال علينا دخل قد ما قومك وعلى عليك خنشى وإنا زوجته، وبني الرجل وبني أخيه وبني

 صلى اهللا عليه وآله وسلمحىت حشى يف أذنيه القطن لئال يسمع من النيب  ومل يزالوا به ،منه تسمعن
  :قال رضي اهللا عنه، لنا القصه ولندع الطفيل نفسه يكمل، شيئا
 إىل غدوت حني أذين يف حشوت حىت أكلمه وال شيئاً منه أمسع ال أن أمجعت حىت يب زالوا ما فواهللا
 اهللا صلى اهللا رسول فإذا املسجد، إىل فغدوت :قال. ولهق من شيء يبلغين أن من فرقاً كرسفاً املسجد

 قوله، بعض يسمعين أن إال اهللا فأىب منه قريباً فقمت الكعبة، عند يصلي قائم عليه وآله وسلم 
 علي خيفى ما شاعر، لبيب لرجل إين واهللا أماه، واثكل: نفسي يف فقلت ،حسناً كالماً فسمعت
 قبلت حسناً به يأيت الذي كان فإن يقول ما الرجل هذا من أمسع أن من مينعين فما القبيح من احلسن
   .تركت قبيحاً كان وإن
 بيته دخل إذا حىت فتبعته بيته، إىل عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول انصرف حىت فمكثت: قال

 حىت أمرك خيوفونين برحوا ما اهللا فو وكذا، كذا يل قالوا قد قومك إن حممد يا: فقلت عليه دخلت
 حسناً قوالً فسمعت يسمعنيه، أن إال وجل عز اهللا أىب مث قولك، أمسع لئال بكرسف أذين سددت
 القرآن علي وتال اإلسالم علي عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول فعرض :قال أمرك، علي فاعرض
: وقلت ق،احل شهادة وشهدت فأسلمت منه، أعدل أمراً وال منه، أحسن قط قوالً مسعت ما واهللا فال
   )اإلسالم إىل فداعيهم إليهم راجع وإين قومي يف مطاع امرؤ إين اهللا نيب يا

 علي فأبطئوا اإلسالم إىل دوساً دعوت( :وذكر قصة رجوعه إىل قومه ودعوته إياهم لإلسالم مث قال
 فادع ا،الزن دوس على غلبين قد إنه اهللا، نيب يا: فقلت ،عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول فجئت
 اهد اللهم« : فقال ،هلكت دوس: يديه فقال الصحابة عليه وآله وسلم فرفع صلى اهللا  عليهم، اهللا

 بأرض أزل فلم إليهم فرجعت ،» م وارفق اهللا إىل فادعهم قومك إىل ارجع«  :قال مث ،» دوساً
 قومي، من معي أسلم مبن عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول على قدمت مث اهللا، إىل أدعوهم دوس

  )٦١(اه) دوس من بيتاً مثانني أو بسبعني املدينة فرتلت خبيرب، عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا ورسول
  

  :ي أراد قتلهذباألعرايب ال صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 

                                                             
 وبعض القصة يف صحيحي البخاري ومسلم )٤٦٠/ ٥( للبيهقي النبوة دالئل )٦١
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حتت  فاستظل، نزل بواد كثري األشجار ذراجع من بعض غزواته إ صلى اهللا عليه وآله وسلمبينما النيب 
 ذفجاء أعرايب فأخ، ظل شجرة وعلق سيفه عليها مث نام واستظل أصحابه حتت ظل الشجر وناموا

من مينعك مين؟ فقال صلى اهللا عليه : سيفه صلى اهللا عليه وآله وسلم وأيقظه من نومه وقال له
وقال  سلمصلى اهللا عليه وآله وه ذفأخ، فسقط السيف من يد األعرايب، )اهللا اهللا اهللا: (وآله وسلم

: صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال له رسول اهللا ، ذكن خري آخ: من مينعك مين؟ فقال األعرايب: له
ال ولكين أعاهدك أال أقاتلك وال أكون مع : فقال األعرايب، أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

: ايب إىل قومه فقال هلمرجع األعرو، فعفى عنه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قوم يقاتلونك
  ) ٦٢(جئتكم من عند خري الناس

صلى اهللا عليه ه ذسقط السيف من يده وأخ وملا ،صلى اهللا عليه وآله وسلمقتل النيب األعرايب  فقد أراد
وملا مل يقبل ، أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا: مل يقتله بل دعاه للهداية وقال له وآله وسلم
هب لقومه حىت ينقل هلم األخالق ذبل تركه ي ،صلى اهللا عليه وآله وسلماية مل يقتله األعرايب اهلد

  .احملمدية اليت رآها
 

  :بأيب جهل وعمر قبل إسالمه صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 
يف حماربة اإلسالم  ال يألوان جهداً - قبل إسالمه-أبو جهل وعمر بن اخلطاب كان  يف الوقت الذي

: هلما يرفع يديه ويدعو صلى اهللا عليه وآله وسلمكان النيب ، نيب اإلسالم واملسلمنياربة حمو واملسلمني
فأسلم  صلى اهللا عليه وآله وسلموقد استجاب اهللا لنبيه ، )٦٣()للهم أعز اإلسالم بأحب العمرينا(

  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان من أسباب عز اإلسالم وانتشاره يف األقطار
 

  :بثمامة بن أثال ى اهللا عليه وآله وسلمصلرمحته 
صلى الغتيال النيب  اهباًذكر بعض أهل السري أنه كان ذوقد -ملا أسر املسلمون مثامة بن أثال احلنفي 

بل تركه يف املسجد ثالثة ليال حىت  ،صلى اهللا عليه وآله وسلممل يقتله النيب  -اهللا عليه وآله وسلم
 صلى اهللا عليه وآله وسلموأمر ، لتدخل اهلداية يف قلبه ،نييرى حقيقة اإلسالم وصفات املسلم

فأسلم الرجل يف اليوم الثالث ، صلى اهللا عليه وآله وسلموقد حصل ما أراد النيب  ،باإلحسان إليه
  . بعض بساتني املدينةسراحه واغتسل يف صلى اهللا عليه وآله وسلمبعدما أطلق النيب 

                                                             
  القصة يف صحيحي البخاري ومسلم )٦٢

 هي وصححذرواه الترم )٦٣
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أسري يف املسجد؟  ا مل تسلم وأنتذملا: ولكنه ال يسلم فقيل له، عرض عليه اإلسالم كل يوموقد كان ي
  .من األسر من القتل أو خوفاً حىت ال تظنوا أين أسلمت خوفاً: فقال

 أصبح فقد وجهك من إيل أبغض وجه األرض على كان ما واهللا !حممد يا: مث قال مثامة بعدها
 الدين أحب دينك فأصبح دينك من إيل أبغض دين من كان ما واهللا ،إيل كلها الوجوه أحب وجهك
   )٦٤(إيل  كلها البالد أحب بلدك فأصبح بلدك من إيل أبغض بلد من كان ما واهللا ،إيل كله
 

  :بعمه أيب طالب صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 
حبضور املوت عمه أبا طالب سارع يف زيارته لعرض  صلى اهللا عليه وآله وسلمعندما مسع النيب 

ين مازالوا به حىت مات وهو على غري ملة ذولكنه مل يسلم بسبب جلساء السوء ال ،ليهاإلسالم ع
  ملا مل يقبل اإلسالم شديداً حزناً صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب  وحزن عليه ،اإلسالم
 صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب عليه دخل الوفاة حضرته ملا طالب أبا أبيه أن عن املسيب ابن فعن
 اهللا وعبد جهل أبو فقال اهللا عند ا لك أحاج كلمة اهللا إال إله ال :قل عم أي :فقال جهل أبو وعنده
 كلمهم شيء آخر قال حىت يكلمانه يزاال فلم املطلب عبد ملة عن ترغب طالب أبا يا :أمية أيب بن
: فرتلت عنه هأن مل ما لك ألستغفرن :صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب فقال املطلب عبد ملة على :به
 أم هلم تبني ما بعد من قرىب أويل كانوا ولو للمشركني يستغفروا أن آمنوا والذين للنيب كان ما(

  )٦٥()أحببت من دي ال إنك: (ونزلت) اجلحيم أصحاب
 

  :باليهودي صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 
 ،ع يف زيارته لعرض اإلسالم عليهحبضور املوت الغالم اليهودي سار صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا مسع

رسول اهللا  أطع أبا القاسم فشهد الغالم أن ال إله إال اهللا وأن حممداً: فاستشار الغالم أباه فقال له أبوه
  )٦٦()ه يب من النارذي أنقذاحلمد هللا ال: (وقالبإسالمه  صلى اهللا عليه وآله وسلمفرح النيب مث مات ف

 
  :برأس املنافقني ابن سلول صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 

ولإلسالم واملسلمني فام  صلى اهللا عليه وآله وسلمرأس املنافقني يف الكيد للنيب  ابن سلولمل يفتأ 
يف بعض  وقال ،يلذالسيدة عائشة يف عرضها ورجع يوم أحد بثلث جيش املسلمني بسبب التخ

                                                             
  القصة بطوهلا يف صحيحي البخاري ومسلم )٦٤

  القصة يف صحيح البخاري )٦٥

  يف صحيح البخاري أيضا القصة) ٦٦

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وتعاون مع اليهود  ،لذليخرن األعز منها األولئن رجعنا إىل املدينة ، ليلذأنا األعز وحممد ال: الغزوات
  .ةفعل الكثري مما هو معلوم عنه يف كتب السريو ،يف غزوة اخلندق
الرمحة واملغفرة مع ما كان يكيد به  صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب له متىن ا الرجل ذولكن ملا مات ه

جسده  ي يليذال بثوبه الشعار وسلمصلى اهللا عليه وآله  فكفنه ،رسول املسلمنيللإلسالم واملسلمني و
إن  استغفر هلم أو ال تستغفر هلم: (وصلى عليه ودفنه واستغفر له حىت آيسه ربه بقوله ،الشريف

  )٦٧() تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم
 

  :بيهود خيرب صلى اهللا عليه وآله وسلمرمحته 
ادعهم إىل أن : ( عنه ألهل خيرب قال لهرضي اهللا سيدنا علياً صلى اهللا عليه وآله وسلمملا بعث 

خري لك من  واحداً لئن يهدي بك اهللا رجالًواهللا ، رسول اهللا يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً
  )٦٨()محر النعم
ال يكن مهك الغنائم من اإلبل وغريها بل ليكن : يقول لهيريد أن  صلى اهللا عليه وآله وسلمنه أَوكَ

من أول  صلى اهللا عليه وآله وسلمقد كادوا الكثري له خيرب  يهودا مع كون ذه، مهك هداية الناس
  وكانوا السبب يف حتزيب األحزاب عليه يف غزوة اخلندق، بل ومن قبل اهلجرة وإىل غزوة خيرباهلجرة 

 
تألفوا الناس وال تغريوا على  :إذا بعث جيوشه أو سراياه قال هلم صلى اهللا عليه وآله وسلموكان 

الذي نفس حممد بيده ما من أهل بيت من وبر وال مدر تأتوين  فو ،اإلسالم إىلحىت تدعوهم حي 
  )٦٩(اه)من أن تأتوين بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجاهلم إيلأحب  إالم مسلمني 

 من أحداً بعث إذا عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول كان: (قال موسى رضي اهللا عنه أيب وعن
  )٧٠(اه)تعسروا وال ويسروا تنفروا وال بشروا :قال أمره ضبع يف أصحابه

 بلغنا فلما: قال سرية يف بعثه عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب أن التميمي مسلم بن وعن احلارث
 إله ال قولوا :هلم فقلت باألصوات احليأهل  وتلقاين أصحايب فسبقت فرسي استحثثت الغارة موضع
   !الغنيمة حرمتنا :وقالوا أصحايب فالمين ،ال إله إال هللا: فقالوا ،)ا دماءكمأي تعصمو( حرزوات اهللا إال

                                                             
  يف صحيح البخاريأيضا القصة  )٦٧

  رواه البخاري يف صحيحه )٦٨

    )٢/٦٦١( همسنديف احلارث رواه  )٦٩
       )١٥٢/  ٩(  مسلم صحيح )٧٠
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 ما يل فحسن فدعاين ،صنعت بالذي أخربوه عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول على قدمنا فلما
 سأكتب إين أما: قال مث ،وكذا كذا منهم إنسان كل من لك كتب قد اهللا إن أما :وقال صنعت
  )٧١()إيل فدفعه عليه وختم ففعل قال  ،ديبع بالوصاة لك
  
 التقوا فلما املشركني من قوم إىل املسلمني من بعثاًمرة  صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا رسولبعث و

 زيد بن أسامة وإن ،فقتله له قصد املسلمني من رجل إىل يقصد أن شاء إذا املشركني من رجل كان
  .أسامة فقتله ،اهللا إال إله ال :جلالر قال السيف عليه رفع فلما غفلته قصد

 :قال ؟قتلته مل :فقال فسأله فدعا أسامة، الرجل خرب هوأخرب عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيبفلما أتوا 
 إله ال :قال السيف رأى فلما عليه محلت وإين ،وفالناً فالناً وقتل املسلمني يف أوجع اهللا رسول يا
 إال إله بال تصنع فكيف :قال ،نعم :قال !؟أقتلته :عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول قال ،اهللا إال
 جاءت إذا اهللا إال إله بال تصنع وكيف :قال ،يل استغفر اهللا رسول يا :قال ؟القيامة يوم جاءت إذا اهللا
 يوم جاءت إذا اهللا إال إله بال تصنع كيف :يقول أن على يزيده ال فجعل :قال ؟القيامة يوم

  )٧٢(؟القيامة
 اهللا رسول يا :قلت ؟وقتلته اهللا إال إله ال أقال :عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول فقال :ويف رواية

 أسلمت أين متنيت حىت علي يكررها زال فما ؟قلبه عن شققت أفال :قال ،السيف من خوفاً قاهلا إمنا
  )٧٣(يومئذ

مع أن ظاهر األمر  ،صار دمه حراماً، ال إله إال اهللا: فهذا رجل قد قتل يف املسلمني وجرح فلما قال
ألن ، على من قتله عليه وآله وسلم وقد أعنف النيب صلى اهللا ، من السيف أنه قال ذلك خوفاً

  .اإلسالم إمنا هو رمحة للناس واملقصود منه هو هداية الناس ال قتل الناس
 

كرناه الكفاية ذا املقام وفيما من السرية النبوية لطال بن لكذج واألمثلة على ذهبنا نعدد النماذولو 
  )ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(، وزيادة

ال  أمية بىن خلفاء فقد كان بعض ،جا لعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهذولكننا حنكي هنا منو
 اجلزية، نقص نتيجة ابية الضرائب الخنفاض وذلك! اإلسالم يف األقباط مبصر دخول كثرة يعجبه

                                                             
  )٧٤٢/  ٢(  داود أيب سنن )٧١
  رضي اهللا عنه البجلي اهللا عبد بن عن جندب )١/٢٦٠( مسلم صحيح )٧٢
  رضي اهللا عنه عن أسامة بن زيد )١/٢٥٨( مسلم صحيح )٧٣
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 دخول على األقباط لتزاحم عثمان أيام عليه كانت عما النصف إىل معاوية أيام الضرائب هبطت فقد
 فيه الراغبني يعفوا فلم ،اإلسالمي الدين يف الدخول باب اخللفاءبعض  ضيق ذلك أجل ومن .اإلسالم
 يف احلال متدا إذا: له قال إذ العزيز عبد بن عمر إىل حيان كتبه ما هذا على يدلنا .اجلزية أداء من

 من جتبيه ما اخلالفة وخسرت مسلمني كلهم البالد مسيحيو أصبح اآلن عليه هي ما على مصر
  )٧٤(..)جابيا يبعثه ومل هاديا حممدا بعث اهللا إن وحيك: العزيز عبد بن عمر إليه فأرسل ،أموال

 كن العجبل ،والفعل من معدنه ال يستغرب ،وليس العجب من فعل عمر بن عبد العزيز فهو معدنه
 على حرصا له صدورهم تنشرح من اإلسالم عن يصدون كيف األموينيأولئك  من فعل كل العجب

   .!!حطام الدنيا الفاين

  

  
  

                                                             
 )١٧٨/  ١( "واإلسالم املسيحية بني والتسامح التعصب" انظر كتاب) ٧٤
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  األول الفصل
  يف التعامل مع أهل الذمة وأهل العهد واملستأمنني

 نفوذو اجلزية بالتزام دينهم على اإلسالم دار يف أُقروا الذين غري املسلمني :مة همذأهل ال -
 .فيهم اإلسالمدولة  أحكام

 معلومة مدة احلرب إاء على املسلمني إمام صاحلهم الذينغري املسلمني  :أهل العهد همو -
 .يراها ملصلحة

بالد  دخل إذا املسلم أو، ماناألب اإلسالم دار ونيدخلالذين  غري املسلمني :أهل األمان همو -
  .نهم يف أمانفإم منه يف أمان وهو م ماناألب غري املسلمني

ي يهمنا هنا هو بعض األحكام اليت تتعلق ذأحكام كثرية وال يتعلق ذه الثالثة األصنافو
  :وسنتحدث عنها يف املباحث التالية ،بالتعايش اإلنساين

  :األول بحثامل
  أعراضهمو مهلأمواو ائهمعصمة دم

  الفرع األول
  األدلة الشرعية على ذلك من القرآن والسنة واآلثار

وقد وردت ، بالعصمة يف الدم واملال والعرض كما يتمتع املسلمون تتمتعلثالثة األصناف هذه ا
  :اآليات واألحاديث واآلثار الكثرية يف الداللة على ذلك ومنها

  :من القرآن الكرمي
 : ذمةقال تعاىل يف أهل ال -

 .)هم صاغرونحىت يعطوا اجلزية عن يد و... ين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخرذقاتلوا ال(
 : وقال تعاىل يف أهل العهد -
فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم إن اهللا  ين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاًذإال ال( -

  .)حيب املتقني
فما استقاموا : ( وقال تعاىل، )وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا: (وقال سبحانه -

  .)لكم فاستقيموا هلم
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 علَيهِم لَكُم اللَّه جعلَ فَما السلَم إِلَيكُم وأَلْقَوا يقَاتلُوكُم فَلَم اعتزلُوكُم فَإِن( :تعاىل وقال -
  .)سبِيلًا

 فَخذُوهم أَيديهم ويكُفُّوا السلَم إِلَيكُم ويلْقُوا يعتزِلُوكُم لَم فَإِنْ: (بعدها سبحانه وقال -
والسلَم  يف اآليتني  )مبِينا سلْطَانا علَيهِم لَكُم جعلْنا وأُولَئكُم ثَقفْتموهم حيثُ وهمواقْتلُ

 .كما قال أهل التفسري، الصلح والعهد: األخريتني معناه
 الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا دينِكُم في وطَعنوا عهدهم بعد من أَيمانهم نكَثُوا وإِنْ(: وقال سبحانه -

مهانَ ال إِنمأَي ملَه ملَّهونَ لَعهتن١٢:التوبة) (ي( 
 : وقال تعاىل يف أهل األمان -

لك بأم قوم ذوإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه ( 
  .)ال يعلمون

  
 ومن السنة النبوية

 قتل من: قال عليه وآله وسلم اهللا صلى النيب عن: (عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عن -
ويف رواه البخاري اه ) عاماً أربعني مسرية من توجد رحيها وإن اجلنة رائحة يرح مل معاهداً
  )٧٥(...)من أهل الذمة من قتل قتيالً: (لفظ

 قتل من :له وسلمعليه وآ اهللا صلى اهللا رسول قال: (قال رضي اهللا عنه بكرة أيب عنو -
من أهل الذمة مل  من قتل رجالً: (ويف رواية )٧٦(اه)اجلنة عليه اهللا حرم حق غري يف معاهداً

  )٧٧(اه)جيد ريح اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما
له ذمة اهللا وذمة  من قتل معاهداً :عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عن أيب هريرةو  -

  )٧٨(اه)ًرائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما رسوله مل يرح
أن رسول اهللا  عن القاسم بن خميمرة عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمو  -

من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة وإن رحيها  قال من قتل رجالً :صلى اهللا عليه وآله وسلم
 )٧٩(اه)ًليوجد من مسرية سبعني عاما

                                                             
  النسائيأمحد و رواه )٧٥

   رواه أمحد أبو داود والنسائي واحلاكم وصحح إسناده )٧٦

  رواه النسائي )٧٧
  اه ابن ماجه واحلاكمرو) ٧٨
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وكان يسري حنو بالدهم ليقرب،  كان بني معاوية وبني الروم عهد،: سليم بن عامر قال عنو -
 وهو يقول اهللا أكرب، اهللا أكرب، وفاء ال حىت إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال
من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حىت ينقضي «: م يقولعليه وآله وسل

 )٨٠(اه)، فرجع معاوية»أو ينبذ إليهم على سواء أمدها،
صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن عن و -

 ، أو انتقصه،ظلم معاهداًأال من : آبائهم دنية، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
 )٨١(اه)فأنا حجيجه يوم القيامة ،سبغري طيب نف أو أخذ منه شيئاً أو كلفه فوق طاقته،

 آذى من: (عليه وآله وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا  :مسعود رضي اهللا عنه قال وعن ابن -
 وجاء احلديث عن عبد )٨٢(اه).القيامة يوم خصمته خصمه كنت ومن ،خصمه فأنا ذمياً

  )٨٣(وسلموآله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  اهللا بن جراد رضي اهللا عنه
ذهبت إىل رسول اهللا : رضي اهللا عنهما، قالت-أخت علي بن أيب طالب  أم هانئعن و -

أنه قاتل : يزعم ابن أمي عليا رسول اهللا، : لتقف ...صلى اهللا عليه وآله وسلم عام الفتح
قد أجرنا من : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم - فالن بن هبرية- قد أجرته رجالً

أجرت رجلني من أمحائي، فقال : أن أم هانئ قالت: روايةيف و )٨٤(اه)أجرت يا أم هانئ
أا أجارت : ويف رواية .)٨٥(»قد آمنا من آمنت«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                                                                              
  رواه النسائي وأمحد )٧٩

 رواه أبو داود والترمذي )٨٠

  رواه أبو داود ٨١)

  وأشار السيوطي يف اجلامع الصغري إىل حسنه  )٤/٣٦٢( العمال رواه اخلطيب البغدادي كما يف نز )٨٢
  )١١/٣٣٩(  الصحابة رواه أبو نعيم يف معرفة )٨٣

  رواه البخاري ومسلم )٨٤

  الترمذيرواه  )٨٥
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: فذكرت ذلك له، فقال، عليه وآله وسلممن املشركني يوم الفتح، فأتت النيب صلى اهللا رجالً
 )٨٦(ها)قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت« 

إن املرأة لتأخذ  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال :رضي اهللا عنههريرة  أيبعن و -
  )٨٧(اه)على القوم، يعين جتري على املسلمني

ذمة املسلمني واحدة : قال لمعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسنه عن علي رضي اهللا عو  -
فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه  يسعى ا أدناهم فمن أخفر مسلماً

 )٨٨(اه)صرف وال عدل
ذمة املسلمني واحدة يسعى ا : عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أيب هريرة عنو -

ة والناس أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة فعليه لعنة اهللا واملالئك أدناهم فمن أخفر مسلماً
 )٨٩(اه)عدل وال صرف

ذمة املسلمني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عائشة رضي اهللا عنها، قالت عنو -
واحدة، فإن جازت عليهم جائزة، فال ختفروها، فإن لكل غادر لواء، يعرف به يوم 

 )٩٠(اه)القيامة
وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد  آمن قوماً الًعبد الرمحن بن سلمة أن رج عنو -

مسعت رسول : ال جنري من أجار، فقال أبو عبيدة :وأيب عبيدة بن اجلراح، فقال عمرو وخالد
 )٩١(اه)جيري على املسلمني بعضهم: " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

  

                                                             
  داود بوأرواه  )٨٦

  رواه الترمذي )٨٧

  رواه البخاري ومسلم )٨٨

  رواه مسلم )٨٩

 رواه احلاكم وصحح إسناده )٩٠

  رواه ابن أيب شيبة )٩١
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 عنهماهللا رضي  ومن اآلثار عن الصحابة
 إنه بلغين أن رجاالً: كتب إىل عامل جيش، كان بعثه ي اهللا عنه أنهرض ن عمر بن اخلطابع -

ال ختف، : يقول» مترس«: منكم يطلبون العلج، حىت إذا أسند يف اجلبل وامتنع، قال رجل
ال أعلم مكان أحد فعل ذلك إال ضربت  -والذي نفسي بيده -وإين فإذا أدركه قتله،

 )٩٢(اه)عنقه
مترس، : من املسلمني رجلرجل من املشركني فقال له هرب ، األهوازسوق  تحفُوعندما  -

هذا أمان، خليا : ال ختف، قال: قالوما مترس؟ : فقال أبو موسى ،قجيئ به أليب موسى
 )٩٣(اه)سبيله، فخليا سبيل الرجل

ن نزلت ئملسلمني أشار إىل رجل من العدو لرجل من ا أميا: قال عمر: عن جماهد قالو -
كتب : عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قالو .فقد أمنه أمانقتلنك، فرتل وهو يرى أنه أل

لئن نزلت : أميا رجل من املسلمني أشار إىل رجل من العدو: األجنادعمر إىل أمراء 
 )٩٤(اه)قتلنك فرتل، وهو يرى أنه أمان فقد أمنهأل

سلم بطريقة يرى الكافر أن امل) ألقتلنك(ا كان قول املسلم للكافر احلريب العجمي كلمة ذفإ -
ا كان املسلم يقول له بصريح ذفكيف إ ،على دمه يصري به الكافر آمنا ؛يقصد ا األمان

  أنت آمن :العبارة
  

                                                             
  أوطاملرواه مالك يف  )٩٢

  رواه ابن أيب شيبة )٩٣

  أيضارواه ابن أيب شيبة  )٩٤
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  الفرع الثاين 
  يف عصمة الدم واملال والعرض ميذمسائل تتعلق بال

  :املسألة األوىل
  هلم مالنا وعليهم ما علينا

) ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمنيأن هلم (: يف اجلملةيف التعامل مع أهل الذمة ) ٩٥(األصل
  :ا األصل طائفة من أهل العلم ومنهمذكر هذوقد 

 ما وعليهم لنا ما فلهم قبلوا فإن(: حيث قاال) ٩٧(واإلمام ابن جنيم) ٩٦(اإلمام الزيلعي -
 دماؤهم لتكون اجلزية بذلوا إمنا: (عنه اهللا رضي علي لقول ،اجلزية أداء قبلوا إن أي) علينا

 ) ٩٨)(كأموالنا وأمواهلم كدمائنا

ألم قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم وحقوقهم ): (٩٩(حيث قال اإلمام السرخسي -
من  يف املستأمنني وذكر اإلمام السرخسي ذلك األصل أيضاً ،)كأموال املسلمني وحقوقهم

 )هم مبرتلة أهل الذمة يف دارنا): (١٠٠(حيث قال عنهم غري املسلمني

 لنا ما هلم ]أي أهل الذمة[لكوم ): (١٠١(قال يف حاشيته حيث اإلمام ابن عابدين -
 )علينا ما وعليهم

  
                                                             

  يف الواجباتأو وق يف احلق سواء األصل هذالوجود حاالت استثنائية خترج عن ) األصل(قلنا  )٩٥

  )٢٧٣/  ٩( الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني) ٩٦

 )٣٠١/  ١٣( الدقائق كرت شرح الرائق البحر) ٩٧

٩٨ (وى حنوه الدارقطين يف سننه أثر علي ر)وأما احلديث املرفوع يف ذلك فال أصل له فيما أعلم، )٢/٣٥٠  

  )٢/٣٥٠(شرح السري الكبري للسرخسي  )٩٩

 )٢/٢٢٦(للسرخسي  شرح السري الكبري )١٠٠

  )٤/٣٩٥(  )احملتار رد(ابن عابدين  حاشية )١٠١
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  :املسألة الثانية
  فرض اجلزيةاجلمع بني التعايش و

ين يعيشون يف بالد اإلسالم أن يدفعوا اجلزية ذإن اإلسالم يفرض على غري املسلمني ال: إن قال قائل
  :من وجوهلك ذعن فاجلواب ! ؟ فرض اجلزيةو التعايشاجلمع بني للدولة فكيف ميكن 

   :األولالوجه 

هي رمز للدخول حتت سلطان الدولة بل  ،إتاوة مالية وال ضريبة إرهابيةجمرد أن اجلزية ليست 
 أي عدوان من مةذألهل الة يمسالمقابل محاية الدولة اإل ،وعدم التمرد على سلطاا،اإلسالمية

 مقابل يف املسلمني فعلى ،املسلمني منها حتمي مم ،لعرضحيصل عليهم من أي جهة يف الدم أو املال أو ا
 والكفار، املسلمني من باالعتداء يقصدهم من ومنع عنهم، والذب الذمة ألهل احلماية توفري اجلزية

بل إذا  .هلم بلد يف منفردين كانوا أم املسلمني مع يعيشون كانوا سواء ،أمواهلم من أخذ ما واسترجاع
ة أن تستنقذهم من أيديهم ولو ن على الدولة املسلمرى يف يد أهل احلرب فإوقع بعض أهل الذمة أس

أرى أن يفدوهم من بيت املال ويقروهم على (: قال اإلمام الليث بن سعد ،بدفع الفداء عنهم
  )١٠٢()ذمتهم

 أوطام وحراسة حبمايتهم اإلسالمي اجلند قيام هي نظري( :)١٠٣(قال اإلمام حسن البناء عن اجلزيةو
 وإمنا الدم، لضريبة نقدي بدلٌ فهي ،اجلندية من إعفاءهم فيه قرر الذي الوقت يف عنها اعوالدف
 وعدم م والرمحة عليهم التخفيف باب من املسلمني غري مع إليها وجلأ السبيل هذه اإلسالم سلك

 هلم يريد إمنا بأنه اإلسالم فيتهم ،املسلمني صفوف يف يقاتلوا أن يلزمهم ال حىت ،هلم اإلحراج
 صورة يف امتياز"  احلقيقة يف فهي ،والقتال احلرب ملخاطر والتعريض والفناء واالستئصال املوت
  اه)" ضريبة

                                                             
  )٣٢٤/ص(األموال أليب عبيد القاسم بن سالم  )١٠٢

  )٣٧/ ص( اإلسالم حلسن البنا يف السالم )١٠٣
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 ألم ؛محايتهم من الدولة تتمكن مل إذا الذمة أهل عن تسقط اجلزية بأن الشافعيةالفقهاء ك صرح وقد
 اجلزية ألن عليهم؛ اجلزية جتب مل عنهم الدولة تدفع مل فإن أمواهلم، وحفظ حلفظهم اجلزية بذلوا
  .مقابلته يف ما جيب فلم يوجد مل وذلك للحفظ

 الرمحن اهللا بسم(: كتابا جاء فيه ا وقومهنسطون لصلوبا بن رضي اهللا عنه كتب خالد بن الوليدو
 ،واملنعة اجلزية على عاهدتكم إين وقومه؛ نسطونا لصلوبا بن الوليد بن خالد من كتاب هذا. الرحيم
 ورضي ورضيت املسلمني، من معي ومن قبلت وقد إقالله، قدر على واملقل قوته، قدر على القوي
 عشرة اثنيت سنة وكتب. مننعكم حىت فال وإال ،اجلزية فلنا منعناكم فإن ،واملنعة الذمة فلك ،قومك
  )١٠٤()صفر يف

عن محاية أهل  أن الصحابة ملا عجزوا(: ري يف فتوح البلدان واألزدي يف فتوح الشامذكر البالذو
ردوا إىل أهل محص ترك مركزهم حلضور الريموك بأمر أيب عبيدة لمة من أهل محص ملا اضطروا ذال

  )١٠٥)(وه من اجلزيةذما كانوا قد أخ

   :الوجه الثاين

 ،على املسلمني للدولة كما أن الزكاة هي حق مايل ،مةذحق مايل للدولة على أهل الهي أن اجلزية 
ه امسها ذه: فإن قيل ،مي وحدهذوليس على ال ،ميذعلى املسلم وعلى ال تفرضالدولة املسلمة ف

 نصارى بين لك فإنذال مانع من : ا ال تسمى اجلزية أيضا زكاة؟ قيلذه امسها جزية فلماذزكاة وه
باسم اجلزية وقالوا  أن يدفعوا اجلزيةأبوا  بن اخلطاب رضي اهللا عنه تغلب يف زمن اخلليفة عمر

يأخذها منهم عمر ذلك فصار بأن يقبل منهم  عمرعلى بعض املسلمني  شارأف ،قةباسم الصد ندفعها
   .باسم الصدقة ال باسم اجلزية

 نؤدي وقالوا اجلزية باسم اجلزية أداء من قوم امتنع فإن: ( )١٠٦ (الشافعي قال اإلمام الشريازي
 اهللا رضي لعمر الواق العرب نصارى نأل ؛جاز الصدقة باسم يأخذ أن اإلمام ورأى الصدقة، باسم

                                                             

 )١٩٣/  ٢( للطربي وامللوك األمم تاريخ١٠٤) 

 شاء اهللاوستأيت القصة بطوهلا يف الفصل الثالث إن ) ١٤٣ /ص( ريذللبالالبلدان  فتوح) ١٠٥
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 رضي عمر فأىب العرب من تأخذ كما الصدقة باسم منا خذ ولكن لعجم،ا تؤدى ما نؤدي ال :عنه
 عليهم، فأىب املسلمني، من تأخذ ما ضعف منا خذ :فقالوا باجلزية، إال أقركم ال :وقال عنه اهللا

 منهم فخذ قوة موفيه عرب تغلب بين إن: لعمر زرعة بن النعمان فقال ،احلرب بدار اللحاق فأرادوا
  )١٠٧(..)بعدوك يلحقوا تدعهم بذلوا وال قد ما

 منه تؤخذ ممن إال تؤخذ فال الصدقة؛ باسم كان وإن جزية، منهم املأخوذ( :اإلمام الشافعي عندو
 يف خالفتها وإن اجلزية حكم عنده وحكمها ،جمنون وال صيب وال امرأة من تؤخذ فال اجلزية،
  )١٠٨().االسم

   :الثالوجه الث

فال جتب اجلزية على امرأة وال على  على املسلمني خمففة أكثر من الزكاة على غري املسلمني أن اجلزية
 امرأة وال صيب على جزية وال: ()١٠٩(قال اإلمام ابن القيم ..على عاجزعلى جمنون وال صيب وال 

 ،خالفهم غريهم عن أعلم وال: املنذر ابن قال ،وأتباعهم األربعة األئمة مذهب هذا ،جمنون وال
  اه)هذا يف خالفاً العلم أهل بني نعلم ال: (املغىن يف قدامة ابن وقال

 يرجى ال مريض وال أعمى وال زمن وال فان شيخ على جزية وال: ()١١٠(وقال ابن القيم أيضا
 أحد يف والشافعي ومالك، حنيفة، وأيب وأصحابه، أمحد مذهب وهذَا ،موسرين كانوا وإن برؤه،
  اه)والذرية كالنساء اجلزية عليهم جتب فال يقاتلون، وال يقْتلون ال هؤالء ألن أقواله؛

                                                                                                                                                                              
 شرح املهذب مع اموع )١٩/٣٩١( يف املهذب )١٠٦

 ورواها الشافعي كما يف اموع ،وما بعدها) ٦٨/ص(ة نصارى بين تغلب رواها أبو عبيد يف األموال قص) ١٠٧
  )١٩/٣٩٤(شرح املهذب 

 )٢٧ /ص( الذمة أهل أحكام)  ١٠٨

 )١٤ /ص( الذمة أهل أحكام )١٠٩

  )١٦ /ص(  الذمة أهل أحكام )١١٠
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 جزية وال يقتلْ، مل يقاتل ومل نفسه على بابه أطبق من(: عنه رواية يف أمحد قال بل قد
: ألهل مكة عام الفتح عليه وآله وسلم ولعل مأخذه يف ذلك هو قول النيب صلى اهللا .)١١١(اه)عليه

  واهللا أعلم) ابه على نفسه فهو آمنمن أغلق ب(

بأن يوىف هلم ويدافع عنهم  وقد أوصى عمر رضي اهللا عنه عند موته اخلليفة من بعده بأهل الذمة خرياً
 عليه وآله وسلم  اهللا صلى رسوله وذمة اهللا بذمة وأوصيه: (وبأن ال يكلفوا ما ال يطيقون حيث قال

 وأوصيه: (ويف رواية) ١١٢)(طاقتهم فوق يكلفوا ال وأن ورائهم من يقاتل وأن بعهدهم هلم يوىف أن
  ) ١١٣(اه)بعهدهم هلم يفي وأن ،ورائهم من يقاتل وأن طاقتهم، إال يكلفهم أال خريا، الذمة بأهل

ما فعل ك ،ما يكفيه يف حالة عجزه املسلمني من بيت مالعن أداء اجلزية ويفرض للذمي العاجز بل 
أميا شيخ : (يف عقد الذمة مع أهل احلريةخالد بن الوليد وكتب  )١١٤(اخلليفة عمر رضي اهللا عنه

فافتقر وجعل أهل دينه يتصدقون عليه  ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنياً
بدار اهلجرة وبدار  ما دام مقيماً اله من بيت مال املسلمنييفإا تطرح جزيته ويعال هو وع

 )١١٥()اإلسالم

أما املسلم ، ميلك املال الكثريال تزيد ولو كان الذمي  زية مقدرة سنوياًومن أوجه التخفيف أن اجل
أم يف الزروع والثمار  سواء كانت الزكاة يف األمثان وعروض التجارة ،بزيادة مالهعليه فالزكاة تزيد 
 وعشرون مخسة هافي عليه لوجب دوالرا مليون ميلك غنياً مسلماً أنفلو فُرض  إخل..أم يف األنعام 

 مثانية إال السنة يف عليه وجب ملا نفس املبلغ ميلك جار مسيحي كان له ولو، سنويا دوالر فأل

                                                             
  )١٦ /ص( الذمة أهل حكامأ) ١١١

  )٥/١٩٤( البخاري صحيح ١١٢)

  )١٠٩/ ١١( الرزاق عبد مصنف) ١١٣

 ذامن حبثنا ه ذكر القصة يف املبحث الثالثوسيأيت  )١٤٤/ص(اخلراج أليب يوسف  )١١٤

  )١٤٤/ص(اخلراج أليب يوسف  )١١٥
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 يدفعه ما على ضعف مخسمائة من أكثر يزيد للدولة املسلم يدفعه ما أن عيني ،تقريبا دوالراً وأربعون
  .تقريبا املسيحي

 

   :الوجه الرابع

كما فعل ذلك  ،رك يف الدفاع عن دولة اإلسالمأن للدولة املسلمة إسقاط اجلزية عن الذمي إذا شا
   :يف املسألة التاليةمفصال  هو ما سيأيتو، رضي اهللا عنهمالصحابة 

  

  :ةاملسألة الثالث
  مة ال حيل التعرض هلمذاحلاكم اجلزية من أهل ال ذعدم أخ

راضهم أو أو أع أن تستحل دماؤهم مة فال جيوز أبداًذويلُ األمر اجلزيةَ من أهل ال ذا مل يأخذإ
منها عند عدم متكن ، مة يف بعض احلاالتذألن اجلزية قد تسقط عن أهل ال ؛لكذألجل  أمواهلم

لالشتراك يف واجب الدفاع عن دار  ومنها عند استعداد أهل الذمة، الدولة من محايتهم كما تقدم
 :فقد، اإلسالم

ية من اشترك من أهلها من اجلز -ربيحانذعلى أ بن اخلطاب عاملُ عمر- أعفى عتبةُ بن فرقد  -
 بن عمر عامل فرقد بن عتبة أعطى ما هذا(: وجاء يف عهده إليهم مع املسلمني يف الدفاع
 كلهم مللها وأهل وشعارها وحواشيها وجبلها سهلها أذربيجان أهل املؤمنني أمري اخلطاب
 ومن ،طاقتهم قدر على جزية يؤدوا أن على وشرائعهم ومللهم وأمواهلم أنفسهم على األمان
أي( سنة يف منهم شرح من مثل فله أقام ومن ،السنة تلكجزية  عنه وضع )سنة يف منهم ندج 
 )١١٦()ذلك من أقام

من اجلزية أهلَ أرمينيا مقابل أن يقوموا معه ضد عدو املسلمني وأجازه  وأعفى سراقةٌ بن عمرو -
 بن عمر املؤمنني أمري عامل عمرو بن سراقة أعطى ما هذا(: وجاء يف عهده إليهم لك عمرذب

 وملتهم وأمواهلم ألنفسهم أمانا أعطاهم ،األمان من واألرمن أرمينية وسكان براز شهر اخلطاب

                                                             
 )٥/٢٥٠(طربي األمم وامللوك لل كما يف تاريخ )١١٦
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 وينفذوا غارة لكل ينفروا أن ؛معهم فدخل حوهلم ومن أرمينية وعلى ،ينقضوا وال اوريضا أال
 ومن ذلك، إىل أجاب عمن يةاجلز وضعت أن على ،صالحا الوايل رآه ينب مل أو ناب أمر لكل

 ذلك وضع حشروا فإن اجلزاء من أذربيجان أهل على ما مثل فعليه وقعد منهم عنه استغىن
 )١١٧()عنهم

أهلَ جورجان من من استعان به من  -بن اخلطاب القائد من قبل عمر-  وأعفى سويد بن مقرن -
 دهستان لوأه رزبان بن صول لرزبان مقرن بن سويد كتاب هذا(: همإليوجاء يف عهده اجلزية 
 قدر على سنة كل يف اجلزاء من عليكم أن على ،املنعة وعلينا الذمة لكم أن جرجان أهل وسائر
 وهلم ،هجزيت عن عوضا معونته يف جزيته فله منكم به استعنا ومن حال كل على طاقتكم
 )١١٨( )ذلك من شيء يغري وال وشرائعهم وماهلم وأمواهلم أنفسهم على األمان

من اجلزية مقابل أن  اجلرامجةَ - القائد من قبل أيب عبيدة- سلم الفهريوأعفى حبيب بن م -
 يقاتله فلم اجلرجومة الفهري مسلمة بن فقد غزى حبيب، يكونوا أعوانا للمسلمني يف نواحيهم

 وعيوناً للمسلمني أعواناً يكونوا أن على فصاحلوه ،والصلح األمان بطلب بدروا ولكنهم أهلها
 وتابع وأجري تاجر من مدينتهم يف كان من ودخل باجلزية يؤخذوا وأال ،كامللا جبل يف ومساحل
 )١١٩(الصلح هذا يف القرى وأهل وغريهم األنباط من

 جزية ألزمهم العباسي الواثق عهد يف العمال بعض أن حىت قط باجلزية اجلرامجة يؤخذ ومل -
  )١٢٠( عنهم بإسقاطها فأمر إليه ذلك فرفعوا رؤوسهم

 حتت تدخل اليت البالد أبناء من املسلمني غري أن هذا ومقتضى): (١٢١(ناء قال اإلمام حسن الب
 جرى وقد ،اجلزية عنهم اإلمام أسقط الدفاع أمر تكفلوا أو اجلند يف دخلوا إذا اإلسالم حكم
  اه)اإلسالم خلفاء فتحها الىت البالد من كثري يف فعال هذا على العمل
منهم  ذميون ال تؤخذالد اإلسالمية يف الوقت احلاضر يف الب: ()١٢٢(قال الشيخ عبد الكرمي زيدانو

ه الدول ذميون يف هذال: بأن يقال لك شرعاًذوميكن توجيه ، اجلزية يف معظم الدول اإلسالمية

                                                             
  )٥/٢٥٦ ( كما يف تاريخ الطربي )١١٧

  )٢٥٤/ ٥(كما يف تاريخ الطربي ) ١١٨
   )٥/٢١٧(كما يف تاريخ الطربي ١١٩) 

  )٣٩/ ص(انظر السالم يف اإلسالم حلسن البنا ١٢٠) 

  )٣٧/ ص( اإلسالم حلسن البنا يف السالم )١٢١
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ا الواجب تسقط اجلزية بعد ذواملسامهة يف ه، يشتركون مع املسلمني يف الدفاع عن دار اإلسالم
فهم يؤدون اخلدمة ، ج التارخيية السابقةذيف بعض النما كما رأيناوجوا أو متنع وجوا أصال 

  اه ) العسكرية ويسامهون يف الدفاع عن الوطن
ا ال ذمة مع قعودهم عن الدفاع فإن هذاجلزية من أهل ال ذولو فرض أن ويل األمر قصر يف أخ

زر وازرة وال ت(ون بتقصري غريهم ذألم ال يؤخ، بال شك وال أمواهلم وال أعراضهم هميبيح دماء
ا يف غري ذوتتصور املسألة يف زماننا ه، مة يف تقصري ويل األمرذوال دخل ألهل ال، )وزر أخرى
   .ين يعيشون يف بالد اإلسالم وقد كان آباؤهم يعيشون فيها مع دفع اجلزيةذال املسلمني

  
   :ةاملسألة الرابع

  ا قتله عدواناًذمي إذاملسلم يقتل بال
: )١٢٣(قال اإلمام الزيلعي ،وغريهم هب احلنفيةذفإنه يقتل به يف م هقتلمي فذاعتدى مسلم على ا ذإ
بن  وحممد البيلماين بن الرمحن عبد عن صح وقد ...بالذمي واملسلم وبالعبد باحلر احلر ويقتل(

 أهل من معاهداً قتل قد املسلمني من برجل أيت عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول أن :املنكدر
 يف املساواة يعتمد القصاص وألن ،)بذمته وىف من أوىل أنا( :وقال، عنقه فضرب به فأمر الذمة
 لتكون اجلزية بذلوا إمنا( :عنه اهللا رضي علي قال وقد ...تدجِو وقد العبد يف بينا ما على العصمة
 املسلم يقطع وهلذا كاملسلم؛ شبهة بال معصومة تكون بأن وذلك )كأموالنا وأمواهلم كدمائنا دماؤهم
  اه)الذمي مال بسرقة

 حكم احلاكم واختيار ويل األمر يرفع اخلالف فيما يتعلق باملسائل املختلف فيهاومن املعلوم أن 
كما هو ، ويف غريها من املسائل، مة واملستأمننيذ أهل العلم يف التعامل مع أهل العهد وأهل النيب

احلاكم يف مسائل االجتهاد يرفع علم أن حكم ا: ()١٢٤(القرايف اإلمام قال ،مقرر عند أهل العلم
وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه على  ،اخلالف ويرجع املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم

  اه ) القول الصحيح من مذاهب العلماء
  

                                                                                                                                                                              
  )١٣١/ص(مة ذيف كتابه أحكام أهل ال )١٢٢

  رائق البن جنيموحنوه يف البحر ال )٢٦٩/ ١٧(للزيلعي  الدقائق كرت شرح احلقائق يف تبيني )١٢٣

  )٢/١٠٣(كتاب الفروق للقرايف  )١٢٤
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  :ةاملسألة اخلامس
   مة لغري املسلمني مجيعاًذميكن عقد ال

وعلى ، نوا أهل كتابودينهم ولو مل يك يقر غري املسلمني على عقد الذمة وأخذ اجلزية مهما كان
لقد تتبعت ما ): (قتال الكفار(قال اإلمام ابن تيمية يف رسالته ، من أهل العلمكبرية هذا طائفة 
ه املسألة فما وجدت ال يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا وال عن اخللفاء ذأمكنين يف ه

   )١٢٥()هماجلزية بني أهل الكتاب وغري ذالراشدين الفرق يف أخ

الذين نقاتلهم حلرم مىت أدوا اجلزية مل  جيز قتاهلم إن كانوا أهل كتاب أو : ( وقال ابن تيمية أيضا
وإن كانوا من مشركي اهلند والترك وحنوهم فأكثر العلماء ال جيوزون قتاهلم  ،جموس باتفاق العلماء

اعي وأمحد يف إحدى واألوزمىت أدوا اجلزية كأهل الكتاب وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة 
  )١٢٦(اه)وهي املنصوصة عنه الروايتني

 
  :الفرع الثالث

  يف حرمة الدم واملال والعرض مسائل تتعلق باملستأمن 
  :املسألة األوىل

   فترة األمان اليت تعطى للمستأمن
هب ذففي ماختلف أهل العلم يف الفترة اليت جيوز لويل األمر أن يعطيها للمستأمن 

ال تزيد عن أربعة أشهر يف  :هب الشافعيةذويف م، أال تصل إىل سنة ال بد: )١٢٧(احلنفية
وقد  )١٢٩(ال تزيد عن عشر سنني: هب احلنابلةذويف م )١٢٨(الرجل وال حد هلا يف املرأة

  .تقدم معنا أن اختيار احلاكم يرفع اخلالف
                                                             

  )١/٧٢(" اإلسالم يف املشروع اجلهاد"كتابه  يف حممود ال اهللا نقله الشيخ عبد)  ١٢٥

  )٢/٥١(املرجع السابق  ) ١٢٦

  )٣/٢٦٨(كما يف شرح كرت الدقائق  )١٢٧

  )٤/٢٣٨(كما يف مغين احملتاج  )١٢٨

  )١/٦٩٥(كما يف كشاف القناع  )١٢٩
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، ددةوفترا حم التنقل بني الدول ما يسمى بتأشرية الزيارةأنظمة كما أنه يوجد اآلن يف و
لك يوجد يف ذفك ؛لك أن حتول إىل إقامة دائمة حبسب األنظمة واللوائحذوميكن بعد 

لك للمستأمن أن حيول ذوميكن بعد ، اإلسالم ما يسمى بعقد األمان وفترته حمددة أيضا
 .مةذإقامته إقامة دائمة بأن يتحول إىل عقد ال

أو ماله أو جيوز أن يستباح دمه ا تأخر املستأمن فزاد على املدة املسموح له ا فال ذإو
وتلزمه  مياًذاك وإال فينقلب ذره اإلمام باخلروج فإن خرج فذبل ين ،لكذألجل عرضه 
، ميا بانتهاء املدةذيصري : ره اإلمام باخلروج فمن أهل العلم من قالذا مل ينذوإ ،)١٣٠(اجلزية

  )١٣١(ره اإلمامذينحىت  ميا ولو طالت املدةذال يصري : ومنهم من قال
  

  :املسألة الثانية
 ج للمستأمننيذأمثله ومنا

 ،أخل...العاملون يف السفارات والسائحون والعاملون يف الشركات: يدخل يف املستأمنني
واألمان إمنا ، ألم دخلوا بالد اإلسالم باألمان؛ ولو كانت بالدهم من بالد أهل احلرب
، مة والعهدذالعقد فهو آمن بمي واملعاهد ذأما ال ،يكون للمستأمنني من أهل دار احلرب

ألنه حمرم الدم  ؛بالد اإلسالم باألمان فال جيوز أن يتعرض له بسوء احلريبوعليه فلو دخل 
وإمنا نبهنا عليه ملا حيصل فيه من ، لك ظاهر وال خالف فيهذواألمر يف ، واملال والعرض

 .جتاوزات ممن ال علم له باألدلة الشرعية وكالم أهل العلم
  

  :الثالثةاملسألة 
  عريفالاألمان النصي واألمان 

من حيمل -وهم  أن الرسل: )١٣٢(ومن العريف، منه ما هو نصي ومنه ما هو عريف: األمان
حيث  ،ي ادعى النبوةذال ابذكما يف قصة رسل مسيلمة الك ونقتليال  -الرسائل بني املتحاربني

  )١٣٣()أعناقكما لضربت تقتل ال الرسل أن ال لو: (لنيب صلى اهللا عليه وآله وسلمهلم ا الق
                                                             

 )٧/١١٠ ( وبدائع الصنائع،  )١٠/٨٤( بسوطكما يف امل )١٣٠

  )٤/٣٥١(كما يف فتح القدير  )١٣١

) ٤/٢٤٣(ومغين احملتاج للشربيين )  ١٠/٩٣(ا النوع من األمان العريف املبسوط للسرخسي ذوانظر أيضا هل )١٣٢
 )٤/٥٥٩(وشرح األزهار) ٨/٤٠٠(واملغين البن قدامة 
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فإنه ال يقتل كما يف قصة عمري بن وهب  لك أن من دخل دار اإلسالم ليفادي أسرياًذومن 
لك أن ذومن ، بنه األسري عند املسلمني بعد غزوة بدرهب إىل املدينة ليفادي اذعندما  اجلمحي

ومنه أن التجار ال ، من أتى للتفاوض ال يقتل كما يف قصة أيب سفيان بعد نقض صلح احلديبية
ني يف مواقع القتال ال يقتلون أن اإلعالمي: ومن األمان العريف يف زماننا، إخل... يقتلون كما سيأيت

  إخل... ن يف مواضع القتال ال يقتلون ا األطباء واملسعفوذوك
، على تأمني التجار بناء على األمان العريف )١٣٦(واحلنابلة )١٣٥(والشافعية )١٣٤(وقد صرح املالكية
ألن  ،ا دخل قوم من املشركني بتجارة ظاهرين فال سبيل عليهمذإ: ()١٣٧(قال اإلمام الشافعي

  اه)حال هؤالء حال من مل يزل يؤمن من التجر
 قوله؛ فالقول رسوال جئت:  قال فإن ، سئل ، أمان بغري دخل فإن): (١٣٨(ابن قدامة اإلمام قالو
 جئت: قال وإن .أمان تقدم غري من تأيت الرسل تزل ومل ، ذلك على البينة إقامة تتعذر ألنه
 جارية العادة ألن ؛ دمه وحقن ، أيضا قوله قبل ، يبيعه متاع معه كان فإن ؛ نظرنا تاجرا

  اه..)إليهم وجتارنا إلينا جتارهم بدخول
بالكفر وبأن واليته حكموا على ويل األمر فيها  لو فرض أن أهل احلل والعقد يف دولة معينةو

 - من أهل احلرب- لك الويلُ األمانَ ذلك ال يبيح دماء من أعطاهم ذة فإن صارت غري شرعي
  .ألم وإن فرضنا عدم اعتبار األمان النصي يف حقهم فقد بقي هلم األمان العريف

  
 

   :املسألة اخلامسة
  أمان بغري اإلسالم دار احلريب دخل إذا

   ؟فما حكمه أمان، بغري اإلسالم دار احلريب دخل إذا
                                                                                                                                                                              

 )٤٨٧/  ٣( حنبل بن أمحد مسند )١٣٣

  )٣/١٢٤(ي على خليل شرح اخلرش )١٣٤

  )١٩٩/ ص(اختالف الفقهاء البن جرير الطربي  )١٣٥

  )٢٥٢/  ٢١( املغين البن قدامة )١٣٦

  )١٩٩/ ص(اختالف الفقهاء البن جرير الطربي  )١٣٧

  )٢٥٢/  ٢١( املغين البن قدامة )١٣٨
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 أو تعاىل، اهللا كالم لسماع دار اإلسالم دخلت احلريب ا قالذإ :ه احلالةذيف ه واحلنابلة فعيةالشاقال 
 الحتمال ،له يتعرض ومل صدق ؛ذلك على ببينة يأيت أن دون ،مسلم بأمان دخلت أو رسوالً دخلت
   .تأمني إىل احتياج غري من يؤمنه ذلك قصده نألو يدعيه، ماصحة 

. غالباً إلمكاا بالبينة يطالب يةفناحل وقال. هكذبعلى  قرينة توجد أن إالّ مأمنه إىل دير املالكية وقال
   كونه من دار احلرب رد يقتل إنه الفقهاء من أحد يقل ومل

  
  املسألة السادسة

  ا دخل دار احلرب باألمان فهم منه آمنونذاملسلم إ
هم آمنون منه على دمائهم وأمواهلم دار احلرب بأمان من أهلها ف من املسلمني من دخل
وعليه فمن أعطي تأشرية ، كما يأمن من دخل منهم دار اإلسالم باألمان متاماً، وأعراضهم

لك قد أعطاهم األمان من نفسه فال جيوز ذفإنه بمن بلدان أهل احلرب للدخول إىل بلد ما 
مني بالد احلرب بأمان إذا دخل قوم من املسل(: الشافعياإلمام قال ، متهمذأبدا أن خيفر 

فالعدو منهم آمنون إىل أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمام وليس هلم ظلمهم وال 
  )١٣٩(اه)خيانتهم

 وأما خيانتهم، ..خينهم مل ، بأمان العدو أرض إىل دخل من: ()١٤٠(وقال اإلمام ابن قدامة
 مل وإن نفسه، من إياهم وأمنه ، خيانتهم بتركه مشروطا األمان أعطوه إمنا ألم ؛فمحرمة
 ألنه خيانتهم، له حتل مل هذا، ثبت فإذا ..املعىن يف معلوم فهو ، اللفظ يف مذكورا ذلك يكن
 عليه وجب شيئا اقترض أو ، منهم سرق أو ، خام فإن.. الغدر ديننا يف يصلح وال غدر،
 ) أربابه إىل أخذ ما رد

  

                                                             
  )٤/٣٥٥( للشافعي األمكتاب ) ١٣٩

  )١١٧/  ٢١( البن قدامة املغين )١٤٠
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  :الفرع الرابع
  :مسائل تتعلق باملعاهد
  :املسألة األوىل

  املعاهدات بني الدول يف الوقت احلايل
وقد تعارفوا على ، أغلب الدول اآلن قد دخلت مع بعضها البعض يف عهود صلح وهدنة

بل جمرد االنتساب إىل هيئة األمم املتحدة يعين الدخول يف ، يلك بوجود التمثيل الدبلوماسذ
وقد ، الداخلي لك نظامهاذكما ينص على ، عهد وصلح وهدنة مع كل الدول األعضاء

وهو ) ١٤٣(ابن القيمه ذتلميو )١٤٢(ابن تيمية هاروجه عند احلنابلة اخت وهو )١٤١(أجاز احلنفية
ه اهلدنة ذوتكون ه، من غري حتديد املدةمطلقة ل يف هدنة الدخو: )١٤٤(لإلمام الشافعي قولٌ

ي واجبة أما اهلدنة املؤقتة فه، على سواء مىت شاء ذجائزة من الطرفني فلكل واحد منهما النب
   . الوفاء إىل انتهاء املدة

ولكن العرف الدويل اآلن على ، صحيح أن الفقهاء قد منعوا من التنصيص على تأبيد اهلدنة
ا ذه، نذفال تأبيد إ، بني بلدين تعين إلغاء اهلدنة بني البلدين ةأن قطع العالقات الدبلوماسي

ي يعنينا هنا ذألن ال، ة اإلسالميةكله بغض النظر عن أنظمة األمم املتحدة املخالفة للشريع
ما مل يكن يف بنود  ،خمالفة للشريعة اإلسالمية لكذهو العهد واهلدنة والصلح وليس يف 

على أن الضرورة هلا أحكام والضرورات تبيح احملظورات كما ، الصلح ما يعارض الشريعة
  .يف قواعد الفقه وفروعه هو مقرر

  

                                                             
  )١٥/٣١٩( بدائع الصنائع للكاساين )١٤١

  )٧/١٥٧(اإلنصاف للمرداوي ) ١٤٢

  )١٥٨/ ص( الذمة أهل أحكام )١٤٣

  )١٥٨ /ص( الذمة أهل أحكام )١٤٤
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  :املسألة الثانية
  ملعاهد هو لويل األمر فقطاحلكم بنقض عهد ا

لك لويل ذبل  ،مي أو مستأمن أو معاهد بنقض العهدذليس آلحاد الناس احلكم على 
ممن  أو ماله أو عرضه ومن باب أوىل ليس آلحاد الناس أن يستبيحوا دم أحد ،األمر فقط

ما يتعلق  إىل آخر...حيتاج إىل البينات والشهود لك كله ذألن  لك احلكم؛ذسبق ألجل 
لك افتئاتا على ويل األمر وقد اتفقت العلماء على أن االفتئات على ويل ذوألن يف  .القضاءب

  )١٤٥(األمر حرام
 

  :املسألة الثالثة
  ا دخل دار احلرب فما زال آمناًذاملعاهد إ

؛ ألنه مل يتعرض له عهددار اإلسالم بغري أمان جديد سوى ال أهل دار العهد من دخل من
ال حيل للمسلمني أن يتعرضوا له يف داره فكذلك إذا دخل دار أنه فكما ، العهدآمن ب
عليهم مل  رب فظهر املسلموناحل دار أهل العهد من وكذلك لو دخل رجلٌ ...اإلسالم

  )١٤٦(.يتعرضوا له؛ ألنه يف أمان املسلمني حيث كان مبرتلة ذمي يدخل دار احلرب
  

  :الثاين املبحث
  ميف التعامل معهواإلحسان الرب والقسط 

 من يخرِجوكُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينهاكُم لَا: (يف القرآن العظيم قال اهللا تعاىل
ارِكُميأَنْ د موهربقِْسطُوا تتو هِمإِنَّ إِلَي اللَّه بحي نيقِْسطا) ٨( الْممإِن اكُمهني نِ اللَّهع ينالَّذ 
لُوكُمي قَاتينِ فالد وكُمجرأَخو نم ارِكُميوا درظَاهلَى وع اجِكُمرأَنْ إِخ مهلَّووت نمو ملَّهوتي كفَأُولَئ 
مونَ هم٩ ،٨/سورة املمتحنة) [٩( الظَّال[  

 أم هلا وكانت بكر، أيب بنت أمساء يف نزلت :الزبري قال بن اهللا ه اآلية عن عبدذجاء يف سبب نزول ه
 لك قبلأ ال: فقالت ومسن، وأقط وصناب دايا فأتتها العزى، عبد ابنة قتيلة هلا يقال اجلاهلية يف

                                                             
   )٢/٥٢٠(وانظر مطالب أوىل النهى للرحيباين  )١٤٥

  )١٨٨/ ١٢( للسرخسياملبسوط انظر  )١٤٦
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 لرسول عائشة ذلك فذكرت عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول يأذن حىت علي تدخلي وال هدية،
  )١٤٧(اه) الدين يف يقاتلوكم مل الذين عن اهللا ينهاكم ال( اهللا فأنزل ،عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا

 عاهدوا إذ ومدم قريش عهد يف مشركة وهي أمي قَدمت: قالت أمساء عن :البخارِي صحيح ويف
أبيها، مع عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب فاستفتيت ي إن: فقلت عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيبأم 
 النيب عهد يف راغبة أمي أتتين: قالت أمساء عنو ،)أمك صليِ نعم: قال أفأصلُها؟ اغبةر وهي قَدمت
 ابن قال ،)نعم :قال أأصلها؟ عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب فسألت عليه وآله وسلم  اهللا صلى
  )١٤٨)(الدين في وكُميقَاتلُ لَم الذين عنِ اهللا ينهاكُم الَّ(: فيها وجل عز اهللا فأنزل: عيينة

قال  ،سري قول من قال إن اآليات منسوخةومجهور أهل التف املفسرين ابن جرير الطربي مإماد وقد ر
 قول بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل: (حكاية أقوال أهل العلم يف تفسري اآلياتبعد  )١٤٩(ابن جرير

 امللل أصناف مجيع من الدين، يف يقاتلوكم مل الذين عن اهللا ينهاكم ال: بذلك عنِي: قال من
 يقَاتلُوكُم لَم الَّذين:( بقوله عم وجلّ عز اهللا نوأ ،إليهم وتقسطوا وتصلوهم، تربوهم أن واألديان

 بعض، دون بعضا به خيصص فلم صفته، ذلك كان من مجيع)  ديارِكُم من يخرِجوكُم ولَم الدينِ في
 نسب، قرابة وبينه بينه ممن احلرب أهل من املؤمن بر ألن منسوخ، ذلك: الق من لقول معىن وال
 وقال: ()١٥٠(وقال اإلمام القرطيب ،اه)عنه منهي وال حمرم غري نسب وال وبينه بينه قرابة ال ممن أو

  اه)]أي غري منسوخة[ حمكمة هي: التأويل أهل أكثر

 الرب باب من ذلك وعد ،الذمة ألهل الس يف القيام جواز اهليتمي حجر ابن العالمة فتاوى ويف
   )١٥١(..)الدين يف يقاتلوكم مل الذين عن اهللا ينهاكم ال( :تعاىل قوله يف به املأذون واإلحسان

                                                             
  )٣٢٢/ ٢٣( الطربي بسنده تفسري )١٤٧

  )٢٥٥/  ٧( القرطيب انظر تفسري )١٤٨

  )٣٢٣/ ٢٣( الطربي تفسري )١٤٩

  )٥٩/  ١٨(  القرطيب تفسري )١٥٠

  )٤٧٨/  ٢(األلوسي يف تفسريه نقله عنه  ١٥١)
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وقوله  جهادهم، فرض نزل ملا املشركني صلة من تأمث املسلمني بعض أن): ١٥٢(وذكر اإلمام الشافعي
 أن خافوا فلما )..ورسوله اهللا حاد من )١٥٣(يوادون اآلخر واليوم باهللا يؤمنون قوماً جتد ال(: تعاىل
   ..)يقاتلوكم مل الذين عن اهللا ينهاكم ال(: أنزل باملال الصلة هي املودة تكون

 وا ما غري ؛اهللا حبكم واملراسلة الكالم ولني واإلقساط والربباملال  الصلة وكانت: الشافعي قال
 يظاهر مل من بر أباح أنه وذلك .املسلمني على املظاهرة مع واليته عن وا ملن الوالية من عنه

  اه)واإلقساط الرب غري الوالية وكان ...إليهم واإلقساط املشركني من عليهم

 ،ونظام حب وعقيدة سالم دين اإلسالم إن: (يف تفسري اآليات السابقة )١٥٤(وقال الشيخ سيد قطب
 إخوة اهللا لواء حتت الناس جيمع وأن منهجه فيه يقيم وأن بظله كله العامل يظلل أن يستهدف ،ونظام

. أهله وعلى عليه أعدائه عدوان إال هذا اجتاهه دون حيول عائق من هنالك وليس. متحابني متعارفني
 حالة يف حىت وهو! كذلك ا متطوع وال اخلصومة يف براغب اإلسالم فليس ساملوهم إذا فأما

 يقتنع الذي لليوم انتظارا املعاملة، وعدالة كالسلو بنظافة النفوس يف الود أسباب يستبقي اخلصومة
 تستقيم الذي اليوم هذا من اإلسالم ييأس وال. الرفيع لوائه حتت ينضووا أن يف اخلري بأن خصومه فيه
  )املستقيم االجتاه هذا فتتجه النفوس فيه

 مل من ةمواد يف هلم اهللا رخص الرجاء لفظ عليه دل الذي اهللا وعد يتحقق أن وإىل: (مث قال سيد
 يتحروا وأن ،يربوهم أن يف احلرج عنهم ورفع.  ديارهم من خيرجوهم ومل الدين يف يقاتلوهم
 ملن الوالء عن النهي أشد ى ولكنه. شيئا حقوقهم من يبخسوم فال معهم معامالم يف العدل

                                                             
  )٣٢٥ /ص( للشافعي القرآن أحكام)  ١٥٢

 آياته ومن: (املودة املنهي عنها هي املودة الدينية ال املودة العادية فاهللا قد أباح الزواج بالكتابية وقد قال تعاىل) ١٥٣
 )يتفَكَّرونَ لقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ ورحمةً مودةً بينكُم وجعلَ إِلَيها لتسكُنوا أَزواجا أَنفُِسكُم من لَكُم خلَق أَنْ
   ]٢١ :الروم[

  )١٨٣ / ٧( القرآن ظالل يف )١٥٤
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 بأم ميتولو الذين على وحكم.  إخراجهم على وساعدوا ديارهم من وأخرجوهم الدين يف قاتلوهم
  )الظاملون هم

 طبيعة مع تتفق اليت القواعد أعدل هي املسلمني غري معاملة يف القاعدة وتلك: (مث قال سيد أيضا
 واحد، إله عن الصادر الوجود هلذا الكلية نظرته بل ،اإلنسانية احلياة إىل ونظرته ووجهته الدين هذا
 وهي .وتنويع اختالف كل وراء من األزيل، ديرهوتق اللدين تصميمه يف املتعاون واحد، إله إىل املتجه
 إال يغريها ال ،الثابتة احلالة هي مجيعا الناس وبني بينه السلم حالة جتعل اليت الدولية شريعته أساس
 الوقوف أو باالعتداء؛ ديد وهي املعاهدة، بعد اخليانة خوف أو رده، وضرورة احلريب االعتداء وقوع
 السلم فهي هذا عدا وفيما. اعتداء كذلك وهو ،االعتقاد وحرية ةالدعو حرية وجه يف بالقوة
  . اه)أمجعني للناس والعدل والرب واملودة

اليت و واإلحسان يف التعامل مع غري املسلمني غري احملاربني  الرب والقسطكثرية من أوجه  هناكو 
  :فروع التاليةما يتيسر منها ضمن ال سنأخذو ،مشلتها هذه اآلية

  

  ول الفرع األ
  :معهم املتبادلة الصدقة واهلدية

 على إال يتصدق بأال يأمر كان أنه: وسلموآله  عليه اهللا صلى النيب عن رضي اهللا عنه عباس ابن عن
 كل على بعدها بالصدقة فأمر آخرها، إىل )هداهم عليك ليس(: اآلية هذه نزلت حىت اإلسالم، أهل
 عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول أن يباملس بن سعيد وعن، )١٥٥ا)دين كل من كلَسأَ من

   )١٥٦)(عليهم جترى فهي اليهود، من بيت أهل على صدقة تصدق

                                                             
 البن) ٢/٨٦( املنثور الدر يف السيوطي وعزاه )١/٧٠٣( كثري ابن تفسرييف رواه ابن أيب حامت يف تفسريه كما  )١٥٥

  .املقدسي والضياء مردويه

 )٤٣٠/  ٣( سالم بن للقاسم األموال ١٥٦)
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أما ، ا مل يكن حربياذيف جواز إعطاء غري املسلم من الصدقة إ -فيما أعلم-وال خالف بني أهل العلم 
 إنه: )١٥٩(سنبن احل حممدومذهب  ،)١٥٨(الشافعية عند املشهور وهو) ١٥٧(احلنابلة ذهبمفاحلريب 

 لقوله  ،ا أم معاهدامستأمنأم  احربي أم ياذمكان  سواء مطلقا، لغري املسلم التطوع صدقة دفع جيوز
 األسري يكن ومل( :)١٦٠(قدامة ابن قال، ) وأسريا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون(: تعاىل
 مشركة، وهي أمي على دمتق(: قالت عنهما، اهللا رضي بكر أيب بنت أمساء وعن .كافرا إال يومئذ
 :قال ؟ أفأصلها راغبة، وهي علي قدمت أمي إن عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول يا: فقلت
  . اه)إياها أعطاه عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب كان حلة له أخا عمر وكسا )أمك صلي نعم،

ومنهم اإلمام  ،موال املسلمنيقد أجاز بعض الفقهاء إعطاء احملتاجني من أهل الذمة من زكاة أبل 
ولكن مجهور أهل العلم على أم يعطون من ، )١٦٢(وعبيد اهللا بن احلسن) ١٦١(زفر صاحب أيب حنيفة
  من الصدقة ال الزكاة 

وسلم وآله قد أهدى الكثريون من غري املسلمني من امللوك وغريهم للنيب صلى اهللا عليه فيف املقابل و
: قالت رضي اهللا عنها عائشة عنف ،القبطي قبوله هلدايا ملك مصر ذلكومن  ،كثريا من اهلدايا فقبلها

 عيدان مكحلة عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول إىل املقوقس اإلسكندرية صاحب أهدى(
   )١٦٣()ومشطا ومرآة شامية

                                                             
  ) ٦٥٩/  ٢( قدامة البن املغين )١٥٧

  ) ١٢١/  ٣ ( احملتاج للشربيين مغين )١٥٨

  )٦٧/  ٢( عابدين ابنحاشية  )١٥٩

  )٦٥٩/  ٢( قدامة البن املغين )١٦٠

  )٢/٢٠٢(نسبه إليه السرخسي يف املبسوط   )١٦١

  )٣/٢١٥ ( نسبه إليه اجلصاص يف أحكام القرآن)  ١٦٢

  )٩٢/  ١٦(  للطرباين األوسط املعجم )١٦٣
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  الفرع الثاين 
  هلم حسن اجلوار

 والْجارِ الْقُربى ذي والْجارِ والْمساكنيِ والْيتامى بىالْقُر وبِذي إِحسانا وبِالْوالدينِ: (قال اهللا تعاىل
 :قال الشامي نوف فعن، هو اجلار غري املسلم: واملراد باجلار اجلنب يف أحد التفسريين) الْجنبِ

  ) ١٦٤()والنصراينّ اليهوديهو "اجلنب واجلار"  ،هو املسلم" اجلار ذي القرىب"

 من قول بالصواب، ذلك يف القولني وأوىل(: بعد حكاية القولني )١٦٥(ابن جريراملفسر  قال
 املفسر وقال، اه)نصرانيا أو كان يهوديا مشركًا، أو كان مسلما البعيد، الغريب: اجلنب معىن،:"قال

 وهو كافراً أو كان مسلماً إليها مندوب ا مأمور باجلار فالوصية هذا وعلى: ()١٦٦(القرطيب
 واحملاماة األذى وكف العشرة حسن مبعىن يكون وقد املواساة، مبعىن يكون دق واإلحسان. الصحيح
  اه)دونه

 اجلريان: (قال عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عنو
 ثالث له الذي فأما ،واحد حق له من ومنهم حقان له من ومنهم حقوق ثالث له من فمنهم :ثالثة
 فاجلار حقان له الذي وأما القرابة وحق اجلوار وحق اإلسالم حق له القريب املسلم ارفاجل حقوق
   )١٦٧(اه)اجلوار حق له الكافر فاجلار واحد حق له الذي وأما اإلسالم وحق اجلوار حق له املسلم

 حق ما أتدرون( :وسلموآله حيث قال صلى اهللا عليه  قباكر يف أول احلديث السذُوحق اجلار قد 
 مات وإن ،عدته مرض وإن ،عليه عدت افتقر وإن ،أقرضته استقرضك وإن أعنته استعانك إن ؟راجلا

 فتحجب بالبناء عليه تستطيل وال ،عزيته مصيبة أصابته وإن ،هنأته خري أصابه وإن ،جنازته شهدت

                                                             
  )٣٣٩/  ٨(  الطربي تفسري )١٦٤

  )٣٣٩/  ٨(  الطربي تفسري )١٦٥

  )٣٥٦/  ٣(  القرطيب تفسري )١٦٦

  )٣٣٩/  ٣( الشاميني للطرباين مسند )١٦٧
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 ليغيظ لدكو ا خيرج وال ،سرا فأدخلها تفعل مل فإن ،له فاهد فاكهة شريت وإذا ،بإذنه إال الريح عنه
  اه)منها له تغرف أن إال ]يعين رائحته أثناء الطبخ[ ركدق بقيثار تؤذه وال ،ولده ا

 ؟اليهودي جلارنا أهديتم :قال جاء فلما ،أهله يف شاة له ذحبت عمرو بن اهللا عبد أن :جماهد وعن
 يوصيين جربيل لزا ما :يقول عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول مسعت !؟اليهودي جلارنا أهديتم
  )١٦٨()سيورثه أنه ظننت حىت باجلار

  
  :الفرع الثالث

  معهم املعاملةحسن و حسن اخللق
اإلسالمية على شواهد الإخل وإليك .. الرمحة والشفقة والرفق واللني وحسن الكالم ذلكويشمل 
فليس هو  ،)املنيوما أرسلناك إال رمحة للع(: وسلموآله قال اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه  :ذلك

وسلم رمحة للمسلمني فقط بل للعاملني أمجعني رمحة لإلنس ورمحة للجن ورمحة وآله صلى اهللا عليه 
  .للحيوان ورمحة لكل العامل

: بل قال، وقولوا للمسلمني حسنا: والحظ أنه مل يقل تعاىل ..)وقولوا للناس حسىن: (وقال اهللا تعاىل
 األدب :من القول، لني يعين( :البصري احلسن قال، ديامقولوا للناس ليشمل كل الناس بكل أ

 جعفر أيب عن )١٧٠(وروى الطربي )١٦٩()وأحبه اهللا ارتضاه مما وهو الكرمي، واخللق اجلميل احلسن
: عمر بن طلحة وقال .)كلهم للناس(: قاال ،)حسنا للناس وقولوا( :قوله يف رباح أيب بن وعطاء
 القول بعض هلم فأقول حدة يفّ رجل وأنا ، خمتلفة أهواء ذوو ناس عندك جيتمع رجل إنك لعطاء قلت
 اليهود اآلية هذه يف فدخل. }  حسناً للناسِ وقُولُواْ{ :  تعاىل اهللا يقول! تفعل ال:  فقال الغليظ؛

  )١٧١()نيفيباحل فكيف والنصارى
                                                             

  رواه الترمذي وحسنه)  ١٦٨

  )٢٩٦/  ٢( الطربي تفسري )١٦٩

  )٢٩٧/  ٢( الطربي تفسري) ١٧٠

 )٢٦٠/  ١( القرطيب تفسري )١٧١
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ال له قوال لينا لعله ذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوإ( : وقال تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم
: فقال مع الطاغية األكرب فرعون الذي ادعى الربوبية اذا كان القول اللني مطلوبفإ ،)يتذكر أن خيشى

وقتل بين إسرائيل  )ما علمت لكم من إله غري(: لوهية فقالوادعى اإل ،)أنا ربكم األعلى(
  واستخدمهم؛ فال شك أن القول اللني مطلوب مع غريه من باب أوىل

ج كثرية على الرقي ذمنا )مقصد الرسالة وهدف الدعوة(قد تقدمت معنا يف التمهيد يف مسالة و
، وسلم مع غري املسلمنيوآله األخالقي والسمو األديب والرمحة والشفقة يف تعامل النيب صلى اهللا عليه 

فراجعها ، ا هناوال داعي إلعاد، ين والكائدينذليس مع املساملني فحسب بل حىت مع احملاربني واملؤ
ةمهم اهناك فإ.  

  

  الفرع الرابع
  :والتعزية وإجابة الدعوة عيادة املريضو الزيارة

 فأتاه فمرض عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب خيدم يهودي غالم كان: (قال عنه اهللا رضي أنس عن
 عنده وهو أبيه إىل فنظر ،أسلم :له فقال رأسه عند فقعد ،يعوده عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب
 عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب فخرج ،فأسلم عليه وآله وسلم  اهللا صلى القاسم أبا أطع :له فقال
  )١٧٢()النار من أنقذه الذي هللا احلمد :يقول وهو

 سيما وال الذمة أهل عيادة جواز وفيه( :)١٧٣(حلديث السابقاقال اإلمام بدر الدين العيين يف شرح 
  اه)اإلسالم يف لريغبوا م التآلف وزيادة اإلسالم حماسن إظهار فيه ألن له اجار الذمي كان إذا

 وإهالة شعري خبز إىل عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب دعا يهوديا أن: (أنس رضي اهللا عنه وعن
  )١٧٤)(عليه وآله وسلم فأجابه صلى اهللا  سنخة

                                                             
  )١٤١/  ٥(  البخاري صحيح )١٧٢

 )٣٥/  ١٣( البخاري صحيح شرح القاري عمدة) ١٧٣

  )٢٧١/  ٢٦(  أمحد مسند )١٧٤
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: له قيل. نعم: قال ؟يعوده نصراين بةقرا له الرجل عن يسألُ أمحد بن حنبل ومسعت: األثرم قالو
 اليهود الرجل يعود: أخرى مرة له وقلت: األثرم قال. ةالعياد تضيق أال أرجو: قال. !؟نصراين

   )١٧٥(؟اإلسالم إىل ودعاه اليهودي، عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب عاد أليس: قال والنصارى؟

  :سلماهب األربعة على جواز تعزية غري املذوقد اتفقت امل

 قال الكافر مات وإذا( :)١٧٧(واإلمام ابن جنيم )١٧٦(قال اإلمام الزيلعي :فمن احلنفية مثال -
 ..)وأصلحك ،منه خريا عليك اهللا أخلف :تعزيته يف قريبه أو لوالده

 جاره يعزي أن للرجل أن :مالك عن روي: ()١٧٨(قال اإلمام املواق :ومن املالكية مثال -
 ،املصيبة لك اهللا أخلف :له يقول: سحنون وقال .اجلوار لذمام أبيه الكافر مبوت الكافر
 بأبيك مصابك بلغين :يقول مالك قال: ()١٧٩(احلطاب  وقال اإلمام )بالتعزية أوىل فاملسلم
 املصيبة لك اهللا أخلف: يقول وسحنون ،ملته ذوي وخيار دينه أهل بأكابر اهللا أحلقه

 الكافر يعزى: ()١٨٠(م النفراويوقال اإلما )دينه أهل من أحدا جزى ما أفضل وجزاك
 )منه خريا وعوضك الصرب اهللا أهلمك: له ويقال اجلوار حلق بالكافر

 يعزى أن للمسلم جيوز: ()١٨٢(واإلمام النووي) ١٨١(قال اإلمام الرافعي: من الشافعية مثالو -
 )..عليك اهللا اخلف: فيقول الذمي بقريبه الذمي

                                                             
  )٦٧ ص/  ١ ج( الذمة أهل أحكام )١٧٥

   )٤٣٢/  ١٦( الدقائق كرت شرح احلقائق يف تبيني ١٧٦)

  )١٩٢/  ٢٢( الدقائق كرت شرح الرائق البحر ١٧٧)

  )٣٥٦/  ٢(  خليل شرح خمتصر واإلكليل التاج )١٧٨

  )٤٣٥/  ٥(  خليل الشيخ خمتصر شرح يف اجلليل مواهب )١٧٩

  )٢٨٧/  ٣( القريواين زيد أيب ابن رسالة على يف الفواكه الدواين )١٨٠

  )٢٥٢/  ٥(  الوجيز يف شرح )١٨١
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 أحسن: مبسلم تعزيتهم يف فنقول نعزيهم هذا لىفع: ( )١٨٣(قال ابن قدامة :ومن احلنابلة مثال -
 :بطة بنا وقال ...عددك نقص وال عليك، اهللا أخلف: كافر وعن .مليتك وغفر عزاءك اهللا
   )دينك أهل من أحدا أعطى ما أفضل مصيبتك على اهللا أعطاك: يقول

  

  :الفرع اخلامس
  السالم عليهم التحية و

  :ناتية والسالم على غري املسلمني حالللتح

  :وهلذه احلالة حالتان :ابتداؤهم بالتحية والسالم: األوىلاحلالة 

   :طائفة من األئمة ذلك وقد أجاز: السالم أن تكون التحية بلفظ :األوىل

 ينهاكم ال(: تعاىل اهللا قال ،نعم: قال ؟ الكافر على السالم جيوز هل: عيينة البن فقد قيل -
 اآلية،" إبراهيم يف حسنة أسوة لكم كانت قد: "قالو )..الدين يف يقاتلوكم مل الذين عن اهللا

 ) ١٨٤(اه)" عليك سالم"  :ألبيه إبراهيم وقال

) عيينة بن سفيان قاله ما اآلية من األظهر: قلت: (بعده حكاية قول ابن عيينة قال القرطيب -
 يف مر عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب أن( زيد أسامة بن عن الصحيحني مث استدل مبا يف

 وقال ،)فسلم عليهم واليهود األوثان عبدة واملشركني املسلمني من أخالط فيه لسجم
  إنه يفيد جواز السالم على غري املسلم :القرطيب

 )بالسالم فابدأه نصراين أو يهودي عند حاجة لك كانت إذا(: النخعي وقال -

                                                                                                                                                                              
  )٦٦٤/  ١(  الطالبني يف روضة )١٨٢

  ذكرمها ابن قدامة وحنوه يف الشرح الكبري وللحنابلة يف املسألة وجهان )٣٨/  ٥( املغين البن قدامة) ١٨٣

  )١١١/  ١١( القرطيب تفسري ١٨٤)
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 ابن وفعله .الكتاب أهل على يسلمون كانوا أم السلف عن روي وقد(: الطربي قال -
 أن يكره أليس الرمحن عبد أبا يا :له فقلت: علقمة قال طريقه، يف صحبه بدهقان مسعود
 )الصحبة حق ولكن نعم،: قال!  ؟ بالسالم يبدءوا

 سلم إال كبري وال صغري وال نصراين وال مبسلم مير ال بيته إىل انصرف إذا أمامة أبو وكان -
  .)سالمال نفشي أن أمرنا: فقال ذلك يف له فقيل ،عليه

 الصاحلون سلم فقد سلمت إن(: فقال ،عليه فسلم بكافر مر مسلم عن وزاعياأل وسئل -
 .)قبلك الصاحلون ترك فقد تركت وإن قبلك،

  )عليهم فسلم وكفار مسلمون فيه مبجلس مررت إذا(: قال أنه البصري احلسن عن وروي -

 سبب لغري كان إذا) مبالسال تبدءوهم ال( هريرة أىب حديث أن ذا فبان: وقال القرطيب -
 حق أو قبلهم، لكم تعرض حاجة أو ذمام قضاء من بالسالم، تبدءوهم أن إىل يدعوكم
 )١٨٥)(..سفر أو جوار أو صحبة

 فكان القنطرة إىل األسود بن الرمحن عبد مع خرجت(: قال السلمي حبيب بن سنان عنو -
 أهل وهم هؤالء على تسلم: له فقلت ،عليه سلم إال نصراين على وال يهودي على مير ال

 )١٨٦(اه)مسلم أين يعلموا أن فأحببت املسلم سيماء السالم إن: فقال الشرك؟

 )١٨٧()حاجة عنده له كانت إن الذمي على يسلم أن بأس ال: قال احلنفيةو -

 )١٨٨)(عليك السالم:  للذمي يقولون كانوا أم عباس كابن الصحابة بعض عن وروي -

                                                             

  )١١٢/  ١١( القرطيب انظر هذه اآلثار يف تفسري ١٨٥)

  )٢٩٠/  ٦(  سعد البن الكربى الطبقات )١٨٦

  )٢٦٤/  ٥( عابدين حاشية ابن )١٨٧

  )٢٥٥/  ٥(  املنار تفسري )١٨٨
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 إىل معه فيغدو عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد يأيت كان أنه كعب أيب بن الطفيل وعن -
 إالّ أحد وال مسكني وال بيعة صاحب وال سقاط على عمر بن اهللا عبد ميرر فال السوق،
 )١٨٩()عليه وسلّم

 أحد، على مير فال بيته، إىل منصرف وهو أمامة، أيب بيد آخذ كنت: قال زياد بن حممد وعن -
 )١٩٠()عليكم سالم عليكم، سالم: قال إالّ كبري وال صغري وال نصراين وال مسلم

 نرد: فقال بالسالم الذمة أهل ابتداء عن العزيز عبد بن عمر سأل أنه كعب بن حممد وعن -
. نبدأهم أن بأساً أرى ما: قال أنت؟ تقول كيف: له فقلت: عون قال. نبدأهم وال عليهم
 )١٩١)(سالم وقل عنهم فاصفح(: تعاىل لقوله: قال مل؟: قلت

: قال. حمرييز وابن أمامة وأيب عباس ابن عن بالسالم ابتدائهم جواز )١٩٢(وويالن ونقل -
 لسبب، بالسالم ابتداؤهم جيوز أنه مجاعة عن عياض القاضي وحكى ،ألصحابنا وجه وهو
 )والنخعي علقمة قول وهو

 المالس: (عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عيه وسلم قال روي هأنذلك ومما يدل على 
 أمامة أيب وعن) ١٩٣()ذمتنا ألهل وأماناً ديننا، ألهل حتية األرض يف وضعه تعاىل، اهللا أمساء من اسم

 ألهل وأماناً ألمتنا حتية السالم جعل وجلّ عز اهللا إن: (يقول اهللا رسول مسعت: رضي اهللا عنه قال

                                                             
 ).١٤٨ /ص( األدب يف والبخاري) ١/٣١٠( احللية يف منعي أبو رواه )١٨٩

 )٦/١١٢( احللية يف نعيم رواه أبو )١٩٠

  شيبة أيب رواه ابن )١٩١

  مسلم شرحه على صحيح يف )١٩٢

 الصغري يف معجمه الطرباين رواه )١٩٣
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وهو  عليه وآله وسلم  أنه أتى النيب صلى اهللا يف قصة طويلة رجل من الصحابة عنو )١٩٤)(ذمتنا
  )١٩٥(..)عليه فرددنا عليكم، السالم: فقال ]اهللا رسوليعين [ منا فدنا: قالمشرك 

..) بالسالم تبدؤوهم ال: قال أنه عنه صح: (القيم ابن فقد قال) ال تبدؤوهم بالسالم(وأما حديث 
 )١٩٦)(السالم تبدؤوهم ال: قال قريظة بين إىل ساروا ملّا خاصة قضية يف كان هذا إن: قيل قد لكن

 إنا: (قال عليه وآله وسلم صلى اهللا  اهللا رسول أن بصرة أيب ما ورد عنكره ابن القيم ذويؤيد ما 
عقبة بن  عنو. )١٩٧()وعليكم: فقولوا عليكم سلّموا فإذا بالسالم، تبدؤوهم فال يهود، على غادون
 تبدؤوهم فال يهود إىل غذاً راكب إين: ( عليه وآله وسلم صلى اهللا  اهللا رسول قال: قال اجلهين عامر

  )١٩٨()وعليكم: فقولوا عليكم سلّموا فإذا بالسالم،

 ،وكل من أجازها بلفظ السالم جييزها بغريه من باب أوىل ،بلفظ غري السالم التحية أن تكون :الثانية
 اهللا أنعم أو اهللا هداك :يقول بأن السالم بغري حيييه أن له :حيث قالواأيضا وقد أجاز ذلك الشافعية 

  )١٩٩(اه)حاجة عنده له كانت إن صباحك

 وال خالف بني أهل العلم يف جواز الرد عليهم :ا سلمواإذعليهم السالم التحية ورد : الثانيةاحلالة و
  :لكن ،وإن اختلفوا يف صيغة الرد

 ) ٢٠٠(كاحلنفيةنه جائز ن قال إمنهم م  -

                                                             
 والبيهقي األوسط يف الطرباين رواه )١٩٤

  يعلى أبو رواه )١٩٥

  )الكتاب أهل على السالم يف هديه( فصل يف املعاد زاد )١٩٦

  الكبري يف والطرباين أمحد رواه )١٩٧

 يف مسنده أمحد رواه )١٩٨

  )٤٩/  ٨( احملتاج للرملي اية )١٩٩

  ) ١٦٥/  ٤(لتعليل املختار للموصلي  االختيار ٢٠٠)
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 )٢٠١( كالشافعية واحلنابلة ومنهم من قال إنه واجب -

  )٢٠٢(كاملالكية )السالم عليكم: (منهم من قال إنه واجب عند التحقق من قوهلمو -

  :نشري هنا إىل مسألتنيو

لك كما كان اليهود حييون النيب صلى اهللا عليه ذأو حنو ) السام عليكم: (لوا يف حتيتهماقإذا : األوىل
  .ديث الشريفكما أرشد إليه احل )وعليكم: (ه احلالة جياب عليهم بقولذوسلم ففي هوآله 

: لقوله تعاىل )وعليكم السالم: ( فإنه جياب عليهم بقول) السالم عليكم(لوا يف حتيتهم اقإذا : والثانية
 أن السامع حتقق فلو(: )٢٠٣(قال اإلمام ابن القيم ،)وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها(

 ؟"  وعليك: " قوله على يقتصر أو م،السال وعليك: يقول أن له فهل"  عليكم سالم: " له قال الذمي
 باب من هذا فإن السالم، وعليك: له يقال أن الشريعة وقواعد الشرعية األدلة تقتضيه فالذي
 أو منها بأحسن فَحيوا بِتحية حييتم وإذَا: (تعاىل قال وقد. واإلحسان بالعدل يأمر واهللا العدل،
  اه)العدل وأوجب الفضل، إىل فندب) ردوها

 وقيل ،الكتاب ألهل بعينها وردها للمسلمني منها ألحسن التحية جواب أن( :زيد وابن قتادة عنو
 ردوها أو للمسلمني، منها بأحسن فحيوا:  قال أنه احلسن عن املنذر ابن وروى) ٢٠٤)(عامة للكفار
 فاردد اهللا خلق من عليك سلم من(: قال أنه عنه اهللا رضي عباس ابن عنو) ٢٠٥)(الكتاب ألهل

                                                             

  ) ١٣٠/  ٣( القناع كشاف ،)٤٩/  ٨( احملتاج اية٢٠١) 
  ) ٤٢٥/  ٢ (الدواين  الفواكه ٢٠٢)
  )٦٧ /ص(  الذمة أهل أحكام )٢٠٣

 )٢٥٤/  ٥( املنار تفسري )٢٠٤

 )٢٥٥/  ٥( املنار تفسري )٢٠٥
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 اهللا، ورمحة السالم وعليك:  عليه سلم لنصراين قال أنه الشعيب وعن) ٢٠٦)(جموسيا كان وإن عليه
  ) ٢٠٧)(يعيش اهللا رمحة يف أليس:  فقال ذلك، يف له فقيل

  

  :املبحث الثالث
  التنقل والسكن يف بالد اإلسالم حريتهم يف

واستثىن  ،عند احلنفيةاحلرم املكي  حىتيف بالد اإلسالم بال استثناء  شاؤاألهل الذمة أن يتنقلوا حيث 
إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد : ( وهي قوله تعاىل غريهم احلرم املكي لآلية الكرمية

أما احلنفية فقد محلوا اآلية على دخول ، من اخلصوصية عند املسلمني ملا للحرمو )عامهم هذا
قال اإلمام  .عراة كما كانوا يفعلون يف اجلاهليةلطواف لحج أو لأو على دخوهلم ل، االستيالء
 ال :والشافعي اهللا رمحه مالك وقال ،عندنا املساجد الذمة أهل بدخول بأس وال: ()٢٠٨(الكاساين

 احلرام املسجد يقربوا فال( :وعال جل بقوله اهللا رمحه الشافعي واحتج.. احلرام املسجد دخول هلم حيل
   )هذا عامهم بعد

 اهللا صلى اهللا رسول على املسجد يدخلون كانوا وغريهم العرب وفود من ركنياملش أن) ولنا(
 املسجد دخل من( :مكة فتح يوم عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول وقال ..عليه وآله وسلم 

 الصالة عليه كان وما ،دخوله إىل ودعاهم مأمنا املسجد والسالم الصالة عليه جعلف )آمن فهو
 عن ي )هذا عامهم بعد احلرام املسجد يقربوا فال: (وجل عز وقوله، احلرام إىل ليدعو والسالم
  اه)نفسه احلرام املسجد دخول عن ال للحج مكة دخول

                                                             
 ثقة وهو إسرائيل أيب بن إسحق غري الصحيح رجال ورجاله يعلى، أبو رواه: الزوائد اهليثمي جممع قال) ٢٠٦

 )٢٥٥/  ٥( املنار تفسري )٢٠٧

  )١٨/  ١١(  الصنائع يف بدائع )٢٠٨
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 ة واحدةعبق إال وال يستثىن من ذلك ،من بالد اإلسالم الذمة أن يسكنوا حيث شاؤا لكما أن أله
ال جيتمع ( :وسلموآله صلى اهللا عليه وهو قول النيب  لورود احلديث يف ذلكوهي جزيرة العرب 
  )٢٠٩() دينان يف جزيرة العرب

وليست ، وجزيرة العرب املقصودة ذا احلكم هي عند الشافعية واحلنابلة احلجاز خاصة وما إليها
   )٢١٠(اجلزيرة العربية عندهم هي ذات احلدود اجلغرافية املعروفة

 أن على احلكم، عليه وجيري يعطيها أن ةاجلزي منه تؤخذ من سأل إن: ()٢١١(الشافعياإلمام  قال
 تركهم ألن ،كلها وخماليفها واليمامة واملدينة مكة واحلجاز ذلك، له يكن مل احلجاز يسكن
 ا كانت وقد ،اليمن من الذمة أهل من أحداً أجلى أحداً أن أعلم ملو.. .منسوخ احلجاز يسكنون
   . اه)باليمن مقامهم على يصاحلهم أن أسب وال اليمن، من أحد جيليهم فال حبجاز، وليست ذمة،

 أيضاً مينعون وال ،احلجاز ا أريد األحاديث تلك يف العرب جزيرة فكأن( :)٢١٢(قدامة ابن قالو
   اه)ذلك من مينعهم مل عمر ألن وفيد؛ كتيماء احلجاز أطراف من

 رضأ يف ملشيا الذمة ألهل أنعلى ] يعين علماء املسلمني[ واتفقوا( ):٢١٣(قال اإلمام ابن حزم
 واتفقوا، ال أم أيدخلونه اختلفوا فإم ،مبكة احلرم حاشا البالد من أحبوا حيث والدخول اإلسالم

  اه)العرب جزيرة حاشا قدمنا اليت الشروط على اإلسالم بالد من شاؤا بلد أي سكىن هلم أن على

 إىل الفقهاء مجهور بذهقد ف، مة التملك حىت يف جزيرة العرب لكن من غري سكىنذكما أن ألهل ال
 من منعا املالكية من املاجشون وابن مطرفا لكن اإلسالم، بالد يف اإلحياء حق يف كاملسلم الذمي أن

                                                             
 يف مسنده رواه أمحد )٢٠٩

 )١٧٦/ ص( الذمة أهل أحكامانظر  )٢١٠

  )١٧٨/  ٤( للشافعي كتاب األم )٢١١

  )٦١٤/  ١٠( املغين البن قدامة )٢١٢

  )١٢٢/ ص(  البن حزم اإلمجاع مراتب ) ٢١٣
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 مل املسلمني حكم ذلك يف الذميني حكم إن :قيل لو(: غريمها وقال ،العرب جزيرة يف إحيائه
  )٢١٤)(يبعد

  

  املبحث الرابع
  العبادة والشعائر الدينية حريتهم يف

  ما هو مباح يف دينهم  تعاطي ريتهم يفوح
 عبادم وأداء وشعائرهم عقيدم يف الذمة ألهل املسلمون يتعرض أال الذمة عقد من مقتضيات
 التوراة وقراءة ،معابدهم داخل الناقوس كضرب دينهم، أمور من يعتربوا اليت وأعماهلمواحتفاالم 
 كفرهم على الكفار إقرارهو  الذمة عقدألن  ؛لك بني املسلمنيذشيء من  إظهار دون واإلجنيل
 تفصيل على الفقهاء، بني عليه متفق ،مة ال يتعرض هلم يف شعائرهمذكون أهل الو اجلزية، بذل بشرط
  )٢١٥(اجلزئيات بعض يف بينهم وخالف

واألكل  رتير واخلمر واملعازفاخل من عندهم ما على يقرون الذمة أهل أن على أيضاً الفقهاء اتفقو
 من مينعون أم إال )٢١٦(مما هو مباح يف دينهملك ذ وحنوونكاح اوسي حملارمه ر رمضان ا

حمافظة على مشاعر املسلمني الذين يعيشون بني  ، وذلكمسلماً إطعامها من ومينعون إظهارها،
   .يرون أن ذلك حمرم شرعاً أظهرهم وخيضعون لسلطان دولتهم وهم

                                                             
 ،)٦/٤ (وملذهب املالكية شرح احلطاب على خليل  ،)١٠٤ /ص( يوسف أليب احلنفية اخلراج هبانظر ملذ )٢١٤

  )٥/٥٨٠(املغين البن قدامة وملذهب احلنابلة  ،)٣/٩٢( وعمرية قليويب حاشييتوملذهب الشافعية 

وملذهب  ،) ٢/٢٠٤( وملذهب املالكية حاشية الدسوقي ،)٣/٢٧٢( عابدين انظر ملذهب احلنفية حاشية ابن )٢١٥
  وانظر املوسوعة الفقهية ) ٣/١٣٣ ( القناع كشاف وملذهب احلنابلة ،)٤/٢٥٧( احملتاج الشافعية مغين

 الزرقاين ذهب املالكيةومل )٨/٩٣( احملتاج اية ذهب الشافعيةومل )٥/٣٠٠( القدير هب احلنفية فتحانظر ملذ )٢١٦
  وانظر املوسوعة الفقهية )٣/١٢٧( القناع كشاف ذهب احلنابلةومل )٣/١٤٦( خليل على

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 جوف يف خفيا ضربا إال ناقوسا نضرب أال(: غنم بن الرمحن لعبد الذمة أهل شروط يف جاء فقد
 صليبا نظهر وال ،كنائسنا يف القراءة وال الصالة يف أصواتنا نرفع وال ،صليبا عليها نظهر وال ،كنائسنا
  )٢١٧()املسلمني سوق يف كتابا وال

د عن الصحابة وما ور ،عليه وآله وسلم هو ما ورد عن النيب صلى اهللا  ما تقدمفي ومستند الفقهاء
  .إن شاء اهللا لك يف الفصل الثالثذما ورد يف بعض كر ذوسيأيت  ،رضي اهللا عنهم

 مل بأن ببلد انفردوا إذا أما املسلمني، أظهر بني يكونوا بأن إظهارها من متكينهم عدم الشافعية وقيد
 مل منفردين اميلكو قرية يف كانوا وإن( :الشافعي اإلمام قال، )٢١٨(.هلم يتعرض مل مسلم خيالطهم
... ومجاعتهم وأعيادهم ومخرهم خنازيرهم يف هلم يعرض وال بناء، رفع وال كنيسة، إحداث مينعهم
 وال هدمها، لإلمام يكن مل املسلمني كبناء طائل بناء أو كنيسة، فيه هلم للمسلمني مبصر كانوا وإذا
   )٢١٩()عليه وجده ما على كال وترك بنائهم، هدم

 اخلمر بيع من شيء إظهار من مينعون ال( :فقالوا القرى، وبني املسلمني مصارأ بني احلنفية وفرق
 عدد فيه كان ولو املسلمني، أمصار من ليس موضع أو قرية، يف الناقوس وضرب والصليب واخلرتير
 واألعياد اجلمع فيها تقام اليت وهي املسلمني، أمصار يف ذلك يكره وإمنا اإلسالم، أهل من كثري

 شعائر إظهار مكان يف الكفر شعائر إظهار لكونههو  األشياء هذه إظهار من املنع نأل واحلدود؛
  ) ٢٢٠()اجلامع املصر وهو ،الشعائر إلظهار املعد باملكان املنع فيختص ،اإلسالم

  

                                                             
  )٨٣/  ٤( لطربياألمم وامللوك ل تاريخ )٢١٧

  )٥/١٦٥( احملتاج للرملي واية )٢/٢٨٥( احملتاج للشربيين مغينو )٢٥٦/  ٢( املهذب للشريازي )٢١٨
  ). ٤٩٤ /٥( األم لإلمام الشافعي )٢١٩

  ) ١١٣/  ٧( للكاساين الصنائع بدائع )٢٢٠
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ا كانت تضر بالدولة ذإ ؛ن ال يسمح ا أبدامة بل وحىت املسلموذلكن احلريات اليت يتمتع ا أهل الو
 حرية كافة، للناس العامة احلريات يقرر اإلسالم كان إذا: ()٢٢١(قال الشيخ شلتوت ،أو باآلخرين
 حريات، كلمة تشمله ما وكل التنقل، حرية التملك، حرية االستيطان، حرية الرأي، حرية العقيدة،
 لتمتع يشترط فإنه األفراد، مصلحة يف هو ما بقدر نفسها الدولة مصلحة يف احلريات إطالق أن ويرى
 اإلضرار طريق عن أو اآلخرين، حريات على الطغيان طريق عن ذلك يكون أال حبرياته، فرد كل

  والدولة الدين مبصاحل

 يستغل أن مثالً الدولة، أو بالدين تضر حبريته متتعه كان أو آخر، فرد حرية على فرد اعتدى فإذا
 أعدائها إىل أخبارها ونقل ليهاع التجسس أو الدولة، أسرار إفشاء أو اإلسالم، على الطعن يف حريته
 الدين ومصلحة مصلحته هو ذلك ألن الفرد؛ ذلك حرية تقيد أن الدولة على وجب ذلك، شابه وما

 حرية قيدت فإذا الطريق، هذا عن إال احلريات تقييد حق متلك ال الدولة أن هذا ويقابل ،والدولة
  اه)عليه هلا طاعة فال موجب، بال ما شخص

  
  ساخلام املبحث

  واادلة باليت هي أحسن معهم راواحل
والشواهد  ،مع غري املسلمنيواادلة باحلسىن واملناقشة باحلجج والرباهني اإلسالم يدعو إىل احلوار 

  :ومنها ،لك من القرآن والسنة كثريةذعلى 

  :من القرآن

 أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم الْحسنة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى ادع( :قال اهللا تعاىل -
 ]١٢٥/النحل) [بِالْمهتدين  أَعلَم وهو سبِيله عن ضلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ

 وقُولُوا منهم مواظَلَ الَّذين إِلَّا أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْكتابِ أَهلَ تجادلُوا ولَا: (وقال سبحانه -
  )مسلمونَ لَه ونحن واحد وإِلَهكُم وإِلَهنا إِلَيكُم وأُنزِلَ إِلَينا أُنزِلَ بِالَّذي َآمنا

 ]٤٦/العنكبوت[
                                                             

 لشيخ األزهر الشيخ حممود شلتوت "اإلسالم توجيهات من " )٢٢١
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 أَو هدى لَعلَى ياكُمإِ أَو وإِنا اللَّه قُلِ والْأَرضِ السماوات من يرزقُكُم من قُلْ( :وقال عز وجل -
 ]٢٥ ،٢٤/سبأ) [تعملُونَ عما نسأَلُ ولَا أَجرمنا عما تسأَلُونَ لَا قُلْ) ٢٤( مبِنيٍ ضلَالٍ في

 )يخشى وأَ يتذَكَّر لَعلَّه لَينا قَولًا لَه فَقُولَا) ٤٣( طَغى إِنه فرعونَ إِلَى اذْهبا: (وقال جل شأنه -
 ]٤٤ ،٤٣/طه[

من حماورات األنبياء ألقومهم ابتداء بنوح عليه السالم  ذكر لنا القرآن الكرمي كثرياًوقد  -
   .وسلموآله وختاما بسيدنا حممد صلى اهللا عليه 

  :ومن السنة

  .جنران م نصارىومنه نصارىلوسلم لوآله حماورة النيب صلى اهللا عليه  -

 .اًوأفراد مجاعات وسلم لليهود كثريةوآله ليه وحماورات النيب صلى اهللا ع -

 .اًوأفراد مجاعات وسلم ملشركي مكة كثريةوآله وحماورات النيب صلى اهللا عليه  -

  .وتتبع ذلك يف السرية النبوية يطول -

 القرآن يف ما وأما: ()٢٢٢(يف االستدالل على مشروعية احلوار مع غري املسلمنيقال اإلمام ابن تيمية 
 يف وتارة التوحيد يف تارة جيادهلم فإنه ،جداً كثري فهذا وجواا وحججهم الكفار لأقوا ذكر من

 عن وتعاىل تبارك اهللا أخرب وقد.. وأكملها احلجج بأحسن الشرائع يف وتارة املعاد يف وتارة النبوات
 باادلة عليه وآله وسلم  اهللا صلى حممداً تعاىل اهللا وأمر.. الكفار مبجادلة الرسل من العزم أويل
   اه)بالباطل جادل ومن تبني بعدما احلق يف أو علم بغري جادل من سبحانه وذم ،أحسن هي باليت

: )٢٢٣(قال اإلمام ابن تيمية، ا خطأذع غري املسلمني منسوخة وهن آيات اادلة مأ وقد زعم بعضهم
 شيء، ينسخه مل حمكم ظلموا الذين إال أحسن هي باليت الكتاب أهل جمادلة من تعاىل اهللا ذكره ما(

 الناس من فإن ،)وجادهلم باليت هي أحسن(: بقوله مطلقاً اخللق جمادلة من تعاىل اهللا ذكره ما وكذلك
 املشروع بالقتال األمر أن العتقاده السيف، بآية منسوخات للكفار واحملاجة اادلة آيات يقول من

                                                             
   )٢٢٩/ ١( الصحيح اجلوابيف كتابه  )٢٢٢
  )٢/١٠٩( املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب )٢٢٣
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 للحكم مناقضاً الناسخ احلكم كان إذا يكون إمنا النسخ فإن غلط وهذا الشرعية، اادلة ينايف
  اه)املنسوخ

الذين ظلموا منهم هم أهل  :قيل ،)إال الذين ظلموا منهم: (قد استثىن اهللا الذين ظلموا بقوله: إن قيلف
 الذين :عنه رواية ويف ،اجلزية يعطك ومل قاتلك هم من ظلموا الذين :جماهد قال، احلرب والقتال

 من إال تقاتل ال :عنه رواية ويف، بالسيف هلم اادلة هلم عهد ال نم احلرب هم أهل منهم ظلموا
 قول وهو منسوخة جيعلها ال جماهد فهذا): (٢٢٥(قال ابن تيمية ، )٢٢٤()اجلزية يعطك ومل قاتلك
  اه)املفسرين أكثر

  

                                                             
  )١/٢٤١( الصحيح يف كتابه اجلواب )٢٢٤

 )١/٢٤١( الصحيح تابه اجلوابيف ك )٢٢٥
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  :ثاينفصل الالو
  يف التعامل مع أهل احلرب

ري مبا سلف يف التمهيد من أن مقصد رسالة كذال بد من الت ؛قبل احلديث عن التعامل مع أهل احلرب
بل هو هدايتهم وإدخاهلم يف النور ويف  ،األنبياء وهدف الدعوة إىل اهللا ليس هو قتل الناس وتدمريهم

 واآلن لنتدخل يف املقصود فقول، ذكر الشواهد على ذلك فراجعه فإنه مهموتقدم  ،رمحة اهللا وجنته
  :وباهللا التوفيق

 وال املسلمني بأمان يتمتعون وال، الذمة عقد يف يدخلوا مل الذين ملسلمنيا غري :أهل احلرب هم
 ،من يقاتلضد إال  يف اإلسالم ال يشرع القتالف القتال إال عند الضرورة ذال حيب واإلسالم، عهدهم

: تعاىل اهللا قال، أما من دخل مع املسلمني يف عقد صلح أو عقد ذمة أو عقد أمان فإن قتاله حرام
)قَاتي لُواوبِيلِ فس اللَّه ينالَّذ كُملُونقَاتلَا يوا ودتعإِنَّ ت لَا اللَّه بحي يندتعوقال ، ]١٩٠ :البقرة[ )الْم

 ]٩٠:النساء[)سبِيلًا علَيهِم لَكُم اللَّه جعلَ فَما السلَم إِلَيكُم وأَلْقَوا يقَاتلُوكُم فَلَم اعتزلُوكُم فَإِن: (تعاىل
 ]٦١:األنفال[) الْعليم السميع هو إِنه اللَّه علَى وتوكَّلْ لَها فَاجنح للسلْمِ جنحوا وإِنْ: (وقال سبحانه

  .تقدم تفصيل ذلك يف الفصل الثاين فال داعي إلعادته فراجعه فإنه مهم وقد

العهد أو األمان ليسوا سلمني ممن يتمتعون بعقد الذمة أو وهذه اآليات ليست منسوخة فإن غري امل
فإن  ،دعو الناس إىل اإلسالماإلسالمية ت اجليوش توقد كان ،كما هو ظاهر داخلني يف آية السيف
فإن أبوا إال  ،الصلح حبسب احلالعقد عليهم عقد الذمة أو  ونعرضيبل  ،أبوا فال إكراه يف الدين
اهللا جيد أن النيب صلى  عليه وآله وسلم واملتتبع لسرية النيب صلى اهللا  ،)٢٢٦(القتال فال مفر من القتال

                                                             
 حتارا لكي مدينة من تقرب حني: ( )١٠ عدد( العشرين اإلصحاح يف التثنية سفر يف جاء يف التوراة احملرفة )٢٢٦

 بالتسخري لك يكون فيها املوجود الشعب فكل لك وفتحت الصلح إىل أجابتك فإن الصلح، إىل استدعها
 مجيع فاضرب يدك إىل إهلك الرب دفعها وإذا فحاصرها، حربا كمع عملت بل تساملك مل وإن ،!!لك ويستعبد
 أعدائك غنيمة وتأكل ،لنفسك فتغنمها املدينة يف ما وكل والبهائم واألطفال النساء وأما السيف، حبد ذكورها
 مدن وأما هنا، األمم هؤالء مدن من ليست واليت جداً منك البعيدة املدن جبميع لتفع هكذا إهلك، الرب أعطاك الىت
 واألموريني نياحليثي- حترمياً حترمها بل ما نسمة منها تبقى فال نصيباً إهلك الرب يعطيك الىت الشعوب هؤالء

  اه)إهلك الرب أمرك كما -واليوسيني واحلويني والفريوزيني والكنعانيني
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كما فعل يف احلديبية  ،حفظا للدماء واحلرب على القتال واملهادنة الصلح كان يقدم عليه وآله وسلم 
  .يةئل العربية أثناء الفترة املدنوكذلك فعل مع كثري من القبا، وكما فعل مع يهود املدينة من قبل ذلك

، كما هو قول بعض أهل العلم ،منسوخة بآية السيف ه اآليات وحنوهاذأن ه يعينبالنسخ  ومن قال
بل وليست ، وحنوها آية السيف ليست ناسخة هلذه اآليات ولكن الكثري من أهل العلم على أن

 اجلهاد إىل، إىل اجلهاد من أجل الدفاع، من الكف والصرب: ناسخة للمراحل اليت مر ا تشريع اجلهاد
إن مراحل اجلهاد هي حبسب مقتضى احلال واملصلحة فيؤخذ : ولكن قالوا، من أجل نشر الدعوة
  .بكل حالة مبا يناسبها

: )٢٢٧(قال الشيخ ابن باز، نسبه إليه الشيخ ابن باز واختاره هو، وعلى هذا الرأي اإلمام ابن تيمية
 كف عمن والكف املسلمني، قاتل ملن لالقتا وهو الثاين الطور أن إىل العلم أهل بعض ذهب وقد(

 به يعمل باق هو بل ينسخ، مل الثاين الطور أن إىل العلم أهل من آخرون وذهب... نسخ قد عنهم
 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو بالنسخ، القول من وأوىل أصح القول وهذا إليه، احلاجة عند
   .اه)اهللا رمحه

 يزول مث لسبب به أمر ما: الثالث من أنواع النسخ: ()٢٢٨(حيث قال وهو قول اإلمام الزركشي
 إجياب عدم من وحنوه اهللا لقاء يرجون للذين وباملغفرة بالصرب والقلة الضعف حني كاألمر ،السبب
 يف بنسخ ليس وهذا ،ذلك إجياب نسخه مث ،وحنوها واجلهاد املنكر عن والنهي باملعروف األمر

 املسلمون يقوى أن إىل بالقتال األمر هو فاملُنسأ} ننِسئُها أَو{: تعاىل قال كما نسٌء هو وإمنا احلقيقة
  .األذى على الصرب وجوب احلكم يكون الضعف حال ويف

                                                                                                                                                                              

 أبت وإن فيها، من كل مسل فقد قبلته فإن .األمان عليها فاعرض لتحاصرها مدينة من اقتربت إذا(: يف الزبور جاء و
  اه).احلسام حبد فيها ذكر كل رأس فاحطم ا للظفر اهللا وفقك ومىت .عليها احلصار فشدد بالعدوان وبادئتك

  ٣٥/٢٢٥" جمموع فتاوى ابن تيمية"وانظر  )٢/٤٤٠(وانظر أيضا ) ٢/٤٣٨" (جمموع فتاويه"يف  )٢٢٧

  )٢/٤٢( "القرآن علوم يف الربهان"يف  )٢٢٨
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 أا بالتخفيف اآلمرة اآليات يف املفسرين من كثري به هلج ما ضعف تبني التحقيق وذا: (مث قال
 يف امتثاله جيب ورد أمر كل أن ىنمبع ،املنسأ من هي بل كذلك وليست ،السيف بآية منسوخة

 إمنا بنسخ وليس ،آخر حكم إىل العلة تلك بانتقال ينتقل مث ،احلكم ذلك توجب لعلة ،ما وقت
  اه)أبدا امتثاله جيوز ال حىت اإلزالة النسخ

 يزول مث لسبب به أمر ما: الثالث من أنواع النسخ: ()٢٢٩(حيث قال وهو قول اإلمام السيوطي
 ليس احلقيقة يف وهذا القتال، بإجياب نسخ مث ،والصفح بالصرب والقلة الضعف حني كاألمر السبب،
 يقوى أن إىل بالقتال األمر هو فاملُنسأ ،أوننسأها تعاىل قال كما املُنسأ قسم هو من بل نسخاً

 به هلج ما يضعف وذا األذى، على الصرب وجوب احلكم يكون الضعف حال ويف املسلمون،
 كل أن مبعىن املنسأ، من هي بل كذلك وليس ،السيف بآية منسوخة ذلك يف ةاآلي أن من كثريون

 حكم إىل ةلالع تلك بانتقال ينتقل بل احلكم، ذلك تقتضي لعلة ،ما وقت يف امتثاله جيب ورد أمر
  . امتثاله جيوز ال حىت للحكم اإلزالة النسخ إمنا ،بنسخ وليس آخر

 فاعفوا( :البقرة يف قوله مثل- والغاية بالتوقيت مشعر اخلطاب من ورد ما أن مجاعة ذكر: مكي وقال
  اه)فيه نسخ ال بأجل واملؤجل بأجل، مؤجل ألنه منسوخ غري حمكم -)بأمره اهللا يأيت حىت واصفحوا

: أوهلا: أمور إىل الغلط هذا أسباب نرد أن ونستطيع: ()٢٣٠(حيث قال وهو قول الشيخ الزرقاين
 احلث يف وردت اليت اآليات عدوا هذا وعلى ،املنسوخ من سببه زال مث لسبب شرع ما أن ظنهم
 ليست أا مع ،القتال بآيات منسوخة وقلتهم املسلمني ضعف أيام الكفار أذى وحتمل الصرب على

 القتال وعدم بالصرب املسلمني أمر فاهللا ،أسباب على أحكامها دارت اليت اآليات من هي بل ،منسوخة
 القوة لعلة وكثرم قوم أيام يف باجلهاد أمرهم مث ،والقلة الضعف لةلع عددهم وقلة ضعفهم أيام يف

 ال علته النتفاء احلكم انتفاء وأن ،وعدما وجودا علته مع يدور احلكم بأن خبري وأنت ،والكثرة
 اجلهاد وجوب وأن ،اليوم إىل قائما يزال ال والقلة الضعف عند التحمل وجوب أن بدليل ،نسخا يعد

  .اه)اليوم إىل كذلك قائما يزال ال والكثرة القوة عند والدفاع
                                                             

  )١/٢٥٢( "القرآن علوم يف ناإلتقا"يف  )٢٢٩

  )٦٦/ ٥( "القران علوم يف العرفان مناهل"يف  )٢٣٠
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 األمر أن املفسرين بعض زعم وقد: ()٢٣١(قال تلميذه رشيد رضا، وهو قول الشيخ حممد عبده
 وقالوا الرازي، الفخر ورده )واملنافقني الكفار جاهد(: تعاىل بقوله منسوخ هنا املنافقني عن باإلعراض

والصفح  العفو آيات من آية يتركون يكادون ال إم: اإلمام تاذاألس وقال السابقة، اآلية يف مثلَه
  اه)اإلنكار أشد ذلك وأنكر نسخه، ويزعمون إال املخالفني معاملة يف األخالق ومكارم واحللم

 حيث املشركني فاقتلوا: (اآلية وهذه: ()٢٣٢(أيضا حيث قال وهو قول الشيخ رشيد رضا
 وقاتلوا( :اآليت قوله هي السيف آية أن بعضهم واعتمد ،السيف آية يسموا اليت هي )وجدمتوهم
. كلتيهما على أو منهما كل على تطلق إا: بعضهم وقال )كافة يقاتلونكم كما كافة املشركني
 والصفح العفو آيات من كذا وآية كذا آية أن املنسوخة اآليات كثروا الذين كالم يف ويكثر

 ما أن والصواب. السيف بآية منسوخة املعاملة وحسن املةواملس واجلاهلني املشركني عن واإلعراض
مث ذكر كالم السيوطي املنقول  ،انتهى).شيء يف األصويل النسخ من ليس القبيل هذا من ذكروه
  .قاًساب

 تلك إن: (بعد ذكر املراحل اليت مر ا تشريع اجلهاد )٢٣٣(حيث قال قول الشيخ سيد قطبهو و
 املسلمة األمة ظروف من ظرف أي يف ا العمل جيوز ال حبيث منسوخة ليست املرحلية األحكام

 شىت يف تواجهه الذي والواقع احلركة أن ذلك ،التوبة سورة يف األخرية األحكام نزول بعد
 أنسب هو األحكام أي - املطلق االجتهاد طريق عن-  حتدد اليت هي واألزمنة واألمكنة الظروف
 نسيان عدم مع! األمكنة من مكان ويف األزمنة نم زمان ويف الظروف من ظرف يف به لألخذ
 تنفيذ من متكنها اليت احلال يف املسلمة األمة أصبحت مىت ،إليها يصار أن جيب اليت األخرية األحكام
  اه)األحكام هذه

                                                             
  )٥/٢٣٣( "املنار تفسري"يف  )٢٣١

  )١٠/١٥٠( "املنار تفسري"يف  )٢٣٢

  )٣/١٥٨١( "القرآن ظالل" يف )٢٣٣
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 ،معينا واقعا تواجه مرحلية نصوص إليها يلتجئون اليت النصوص هذه: ()٢٣٤(وقال سيد قطب أيضاً
 النصوص هذه تطبق احلالة هذه ويف ،املسلمة األمة حياة يف وقوعه يتكرر قد املعني الواقع وهذا

 ،األحكام بتلك النصوص تلك واجهتها اليت املرحلة تلك مثل يف أا يقرر واقعها ألن املرحلية
 أن معناه إمنا.. الدين هذا خطوات اية هي هذه وأن املىن غاية هي هذه أن معناه ليس هذا ولكن
 يف تتمكن حىت طريقها، من العوائق إزالة ويف ظروفها حتسني يف قدما متضي أن املسلمة األمة على
 الواقع غري واقعا تواجه كانت واليت األخرية، السورة يف الواردة النهائية األحكام تطبيق من النهاية
  اه)املرحلية النصوص واجهته الذي

-  فهم األحكام هذه حتقيق بواقعهم نميلكو ال اليوم املسلمون كان فإذا: ()٢٣٥(وقال سيد أيضا
 املرحلية األحكام يف وهلم ،وسعها إال نفسا اللّه يكلف وال ،بتحقيقها مكلفني غري -قتاًومؤ اللحظة
 اليت احلال يف يكونون عندما ،األخرية األحكام هذه تنفيذ إىل ينتهوا حىت معها يتدرجون سعة

  اه)تنفيذها معها يستطيعون

، ن طائفة من السلف أن آية السيف ناسخة ملا قبلها من اآليات املتعلقة باجلهادإنه ورد ع: وقد يقال
  :أوجهوميكن اجلواب عن ذلك من 

أي أن ، أنه قد تقدم معنا عن الزركشي والسيوطي والزرقاين أن من معاين النسخ النسأ: الوجه األول
مقصود من قال بالنسخ هو  وال يبعد أن يكون، يؤمر بالشيء لسبب مث يزول السبب فيأيت حكم آخر

  .ال النسخ املتعارف عليه، هذا النوع من النسخ

فإن النسخ عند ، أن النسخ يف اصطالح السلف أعم من النسخ يف اصطالح اخللف: والوجه الثاين
 ناسخا اآلية عارض ما يسمون كان السلف: ()٢٣٦(قال اإلمام ابن تيمية، السلف هو مطلق املعارضة

 يرد مل املعىن ذلك كان وإن ،باطل معىن على اآلية داللة يرفع ما لكل عام اسم عندهم فالنسخ ،هلا

                                                             
  )٣/١٥٨٢( "القرآن ظالل" ىف )٢٣٤

  )٣/١٥٨٣( "القرآن ظالل" ىف ٢٣٥)

  )٣/١٤٦( فتاويه كما يف جمموع )٢٣٦
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 رفع ما فيسمون ،قوم منها فهمه ولكن قد منها يفهم ال قد بل اآلية؛ ظاهر عليه يدل ال كان وإن ،ا
  اه..)منهم واحد كل عن تؤخذ ال التسمية وهذه نسخا واإلفهام اإلام ذلك

ن يقولون بأن آية السيف ناسخة ملا قبلها من مراحل اجلهاد على معىن النسخ الذي أن :الوجه الثالث
ولقوله  ،)فاتقوا اهللا ما استطعتم: (لقوله تعاىل، يرجعون األمر إىل القدرة واالستطاعة ؛عند املتأخرين

ام فعندهم أن من مل يستطع القي ،)توا منه ما استطعتموما أمرتكم به فأ: (وآله وسلمصلى اهللا عليه 
  .إىل وفاقيف اية املطاف فعاد اخلالف ، وهكذامن املراحل باملرحلة األخرية فإنه يرجع إىل ما قبلها 

أن اآلية وما شاها  :فاجلواب؟ )..فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم: (فما معىن قوله تعاىل :فإن قيل
 كما هو ظاهر العهود يهمأو نبذت إل الذين نبذوا العهوديف و ،هي يف أهل احلرب )٢٣٧(من اآليات

وال ، )٢٣٨(يف سورة التوبة وكما هو سياق اآليات، من جمموع األدلة الشرعية من القرآن والسنة
اآلية وما شاها ال تشمل أهل الذمة وأهل األمان وأهل العهد ما ه ذهخالف بني أهل العلم يف أن 

                                                             
وحنوها  )لة على املؤمنني أعزة على الكافرينذأ: (وقوله تعاىل )أشداء على الكفار رمحاء بينهم(: وله تعاىلمثل ق )٢٣٧

 هلم: أي)  بينهم رحماء الْكُفَّارِ علَى أَشداء : ()٦٣/  ٢٦( "التأويل حماسن"يف تفسره  قال القامسي، من اآليات
 علَى أَذلَّة( :تعاىل كقوله بينهم، فيها تراحم وعندهم ،اهللا سبيل عن الصادين هلم، احملاربني الكفار على وغلظة شدة

نِنيمؤالْم ةزلَى أَعع رِينوا(: تعاىل وقوله: ()٢٣٨/  ٤( "كثري ابن تفسري"ويف ، )الْكَافجِدلْيو يكُملْظَةً فأي )غ :
   اه)هلم قتالكم يف غلظة عليهم منكم الكفار وليجد

سلم مل يتعامل هذَا التعامل إال مع أهل احلرب من الكفار آله لذَي نزلت عليه هذه اآليات صلى اهللا عليه ووا
يف التمهيد يف مقصد الرسالة  ذَلكعلى تقدمت معنا النماذج الكثرية وقد  ،ويف وقت احلرب والقتال فقط

يف صحابته رضي اهللا عنهم كما وكذلك هو احلال  ،يف الفصل الثالث أخرى مناذجستأيت وهدف والدعوة و
 تقدم كما سيأيت

 إِلَيهِم فَأَتموا أَحدا علَيكُم يظَاهروا ولَم شيئًا ينقُصوكُم لَم ثُم الْمشرِكني من عاهدتم الَّذين إِلَّا: (قال اهللا تعاىل) ٢٣٨
مهدهإِلَى ع هِمتدإِنَّ م اللَّه بحي نيقتفَإِذَا) ٤( الْم لَخسان رهالْأَش مرلُوا الْحفَاقْت نيرِكشثُ الْميح موهمتدجو 
مذُوهخو موهرصاحوا وداقْعو مكُلَّ لَه دصروا فَإِنْ مابوا تأَقَاملَاةَ وا الصوآتكَاةَ ولُّوا الزفَخ مبِيلَهإِنَّ س اللَّه غَفُور 
يمحإِنْ) ٥( رو دأَح نم نيرِكشالْم كارجتاس هى فَأَجِرتح عمسي كَلَام اللَّه ثُم هغلأَب هنأْمم كذَل مهبِأَن مونَ لَا قَولَمعي 

 .حلرب مث أهل األمانفقد ذَكر اهللا يف هذَه اآليات أهل العهد مث أهل ا] ٦ - ٤ :التوبة) [٦(
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 فإا )..كافة املشركني وقاتلوا( :تعاىل قولهأما و): (٢٣٩(قال اإلمام ابن تيمية ، داموا على عهدهم
  اه)العهود نبذ بعد أنزلت

شرع للمسلمني قد إال أن اإلسالم  ؛أهل حربمن نتحدث عنهم يف هذا الفصل هم  ومع كون
مل يشهد هلا التاريخ مثيال يف كل  مما، أثناء احلربيف التعامل معهم ومبادئ سامية راقية  قياتأخال
  : التالية ضمن املباحث هذه األخالقيات لنأخذ بعضو ،السابقة والالحقة حروبه

  

  :األول املبحث
  عدم قتل من ليسوا من أهل القتال

النساء ك ،وا من أهل القتالمن ليس أنه ال يقتل منهم من أخالقيات اإلسالم يف القتال مع أهل احلرب
 املمانعة أهل من يكن مل من وأما: ()٢٤٠(قال اإلمام ابن تيمية ،والصبيان والشيوخ والرهبان وحنوهم

 عند يقتل فال وحنوهم والزمن واألعمى الكبري والشيخ والراهب والصبيان كالنساء واملقاتلة
 اهللا دين إظهار أردنا إذا يقاتلنا ملن هو القتال ألن ...فعله أو بقوله يقاتل أن إال ،العلماء مجهور
  اه)املعتدين حيب ال اهللا إن تعتدوا وال ميقاتلونك الذين اهللا سبيل يف وقاتلوا( :تعاىل اهللا قال كما

  :لكذوإليك بعض األدلة الشرعية على 
   :النساء والصبيان النهي عن قتل يف: أوال

 فنهى مقتولة عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول مغازي بعض يف وجدت امرأة أن عمر ابنعن 
 قتل فأنكر(: لفظ ويف. )٢٤١(ها)والصبيان النساء قتل عن عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول
   اه)والصبيان النساء

                                                             
 )٢٦٧/  ٧( ابن تيمية فتاوى جمموع )٢٣٩

  )٢٨/٣٥٤( فتاوى ابن تيمية جمموع )٢٤٠

  )٨٤/٢ ( مسلمو )٤٢٣/١(صحيحي البخاري ) ٢٤١
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ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الذين قتلوا ابن أيب : عن عبد الرمحن بن كعب أنه قالو
برحت بنا امرأة ابن أيب احلقيق : فكان رجل منهم يقول: قال ،احلقيق عن قتل النساء والولدان

 ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأكف ولوال ذلك بالصياح فأرفع السيف عليها مث أذكر
  )٢٤٢(اه)استرحنا منها

   ):األجراء(العسفاء يف النهي عن قتل : ثانيا

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غزوة فرأى الناس جمتمعني : عن رباح بن ربيع قال
ما " :فقال ،على امرأة قتيل :اء فقالفج" اجتمع هؤالء امى انظر عل" :فبعث رجال فقال شيءعلى 

قل خلالد ال تقتلن امرأة " :وعلى املقدمة خالد بن الوليد فبعث رجال فقال :قال" كانت هذه لتقاتل
  ) ٢٤٣(اه)"وال عسيفا

 والتابع األجري عسيفوال( ):٢٤٤(والعسيف هو األجري للخدمة وقيل هو العبد ففي شرح ابن ماجه
 وال: ()٢٤٦(قال اإلمام ابن قدامةاه و)ومنه العسيف وهو األجري: ()٢٤٥(املصباح املنرياه ويف )للخدمة
 اه)العبيد وهم )عسيفا

   :الشيخ اهلرم يف النهي عن قتل :ثالثا

                                                             
  )١٥٢/ ٤(بشرح الزرقاين ورواه الشافعي يف األم ) ٣/١٦٦(أخرجه مالك يف املوطأ  )٢٤٢

وصححه ابن حبان ، )٢/٩٤٨(ماجه  وسنن ابن )٢/٦٠(وسنن أيب داود  )٣/٤٤٨(مسند أمحد   )٢٤٣
   الشيخني شرط على حيحص: )٢/١٣٣( يف املستدرك وقال احلاكم، )١١/١١٢(

 )١/٢٠٤(شرح سنن ابن ماجه  )٢٤٤

  )٦/١٥٦(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  )٢٤٥

 )١٠/٥٣٠( املغين يف الفقه البن قدامة) ٢٤٦
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 ملة وعلى وباهللا اهللا باسم انطلقوا" :قال عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول أن مالك بن أنسعن 
 غنـائمكم  وضـموا  تغلـوا  وال امرأة وال صغريا وال طفال وال فانيا شيخا تقتلوا وال اهللا رسول

  ) ٢٤٧(اه)}احملسنني حيب اهللا إن وأحسنوا{ وأصلحوا

 واهللا يقـوى  اآلثار من فيه ما مع بشواهده وهو( :مث قال )٢٤٨(وللحديث شواهد أوردها البيهقي
 صبيا الو امرأة تقتلن ال: سفيان أيب بن يزيدقال ل الصديق بكر أبا ان :سعيد بن حيىي عنواه )أعلم
  )٢٤٩(اه)هرما كبريا وال

   :الفالحنييف النهي عن قتل : رابعا

 لكم ينصبوا أن إال تقتلوهم فال الفالحني يف اهللا اتقوا: قال أنه عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن
   )٢٥٠(اه)احلرب

   :الرهبان وأصحاب الصوامعيف النهي عن قتل : خامسا

 اهللا بسم اخرجوا :قال جيوشه بعث إذا عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا رسول كان: قال عباس بنا عن
 أصحاب وال الولدان تقتلوا وال متثلوا وال تغلوا وال تغدروا ال باهللا كفر من اهللا سبيل يف تقاتلون
   )٢٥١(اه)الصوامع

                                                             
  ) ٢/٤٤(سنن ايب داود )  ٢٤٧

  )٩/٩٠(سنن البيهقي  )٢٤٨

  )٢/٤٤٧(موطأ مالك  ) ٢٤٩

 )٩/٩١(سنن البيهقي )  ٢٥٠

 إسناده(: حمقق أيب يعلى قالو )٥/٥٩(ومسند أيب يعلي  )١١/٢٢٤( ومعجم الطرباين )١/٣٠٠(مسند أمحد )  ٢٥١
  ) صحيح
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 أم زعموا قوماً ستجد نكإ :ن أيب سفيانيزيد بل قال الصديق بكر أبا أن :سعيد بن حيىي عنو
 ذينلّوا: (وعند البيهقي )٢٥٢(اه )له أنفسهم حبسوا أم زعموا وما فذرهم هللا سهمأنف حبسوا
   )٢٥٣(اه)الصوامع يف الذين أنفسهم حبسوا

   :التجاريف النهي عن قتل : سادسا

 اهللا صلى اهللا رسول عهد على املشركني جتار نقتل ال كنا: قال بن عبد اهللا رضي اهللا عنه جابر عن
   )٢٥٤()عليه وآله وسلم

تكرر ي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن قتل العسفاء وهم : ()٢٥٥(أبو زهرة حممد قال الشيخ
والعمال ... ال حياربون وليس هلم يف احلرب عمل نالعمال الذين يستأجرون للعمل الذي

واحلرب اإلسالمية ليست إلزالة ، والزراعيون واليدويون الذين ال يقاتلون هم بناة العمران
  اه)العمران

  

  املبحث الثاين 
  اإلحسان إىل األسري من أهل احلرب

ويطعمون الطعام على حبه ( :قال تعاىل، اإلحسان إىل األسري احلرب يف اإلسالم أخالقيات من
واألسري ال جيوز أن يكون من أهل الذمة أو من املعاهدين أو من املستأمنني ، ..)وأسرياً ويتيماً مسكيناً

                                                             
 )٥/١٩٩(ومصنف عبد الرزاق  )٢/٤٤٧(موطأ مالك )  ٢٥٢

  ) ٩/٨٥(سنن البيهقي  )٢٥٣

 بنحوه ) ٩/٩١(والبيهقي  )٦/٤٨٤( شيبة ورواه ابن أيب ،)٣/٤٢٧( مسند أيب يعلى) ٢٥٤

  )٩٩/ص() العالقات الدولية يف اإلسالم(يف كتابه  )٢٥٥
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 حبه على الطعام ويطعمون(: تعاىل يف قوله: اإلمام الشافعيب كما قال وإمنا يكون من أهل احلر
   )٢٥٦)(وأسريا ويتيما مسكينا

مع كونه كان  ،مثامة بن أثالاألسري وسلم إىل وآله وقد تقدم معنا كيف أحسن النيب صلى اهللا عليه 
وهكذا كان ، مثامةيف إسالم  وكيف كان إحسانه سبباً، وسلموآله خارجا ليقتل النيب صلى اهللا عليه 

  .تعامل الصحابة رضي اهللا عنهم مع أسراء احلرب

  

  :تتعلق باألسرى مسألة مهمة
فإنكم يف اإلسالم  ،وهي مسألة الرقال يف أخالقيات احلرب يف اإلسالم أبقيت مسألة مهمة  :إن قيل

وجود ش مع فكيف ميكن التعاي، وجتعلوم عبيداومن تشاءون من األسرى تسترقون النساء والصبيان 
  ؟ذلك

 ،هفيالعتق ورغب  وحث على ،هاعن اإلسالم قد فتح أبواب العتق على مصاريأ :جلواب عن ذلكفا
  :لكثرية املترتبة على العتق مطلقا وإليك بعضهافهناك األجور ا

 ..) فك رقبة ؛وما أدراك ما العقبة .فال اقتحم العقبة: (يف القرآن الكرمي قال اهللا تعاىل -

 من عضوا منها عضو بكل اهللا يعتق رقبة عنه أعتقوا: (وسلموآله عليه  قال صلى اهللاو -
  )٢٥٧()النار

 من منه عضوا منها عضو بكل اهللا أعتق نسمة أعتق من( :وسلموآله وقال صلى اهللا عليه  -
 )٢٥٨(اه)النار من منه عضوين منهما عضوين بكل اهللا أعتق نسمتني أعتق ومن النار

                                                             
  )٣٢٥/ص( للشافعي القرآن أحكام )٢٥٦

   بن األسقع رضي اهللا عنه واثلة عن احلاكمو النسائيو داود أبو رواه) ٢٥٧

  الصحابة رضي اهللا عنه واحلديث جاء عن عدة من بسةع بن عمرو عن الرزاق عبدرواه  )٢٥٨
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 وأحسن فعلمها ]مةيعين أَ[ وليدة عنده كانت رجل أميا: ( عليه وآله وسلم اهللا صلىوقال  -
  )٢٥٩()أجران فله وتزوجها، أعتقها مث تأديبها، فأحسن وأدا تعليمها،

ككفارة اليمني وكفارة الظهار وكفارة اجلماع ، العتقا تكون بالكثري من األعمال اليت كفاروهناك 
   :إخل...يف ار رمضان وكفارة قتل النفس خطأ

كم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة ذولكن يؤاخ: (يف كفارة اليمني اهللا تعاىل قال -
 ..) مساكني أو كسوم أو حترير رقبة

 فَتحرِير قَالُوا لما يعودونَ ثُم نِسائهِم من يظَاهرونَ والَّذين: (يف كفارة الظهار وقال تعاىل -
ةقَبر نلِ مأَنْ قَب اياسمت كُمظُونَ ذَلوعت بِه اللَّها ولُونَ بِممعت بِريادلة[ خ٣ :ا[ 

.. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة: (مي خطأذوقال تعاىل يف كفارة قتل املسلم وال -
 )فإن إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة

هل جتد رقبة : (جامع أهله يف ار رمضان كفارة منيف وسلم وآله وقال صلى اهللا عليه  -
 )٢٦٠()اعتق رقبة: (ويف رواية )..تعتقها

لك ذهب بعض أهل العلم إىل أن كفارة من أسقط جنينا هي عتق رقبة مع الغرة جاء ذوقد  -
  )٢٦١(جماهدو واحلكم عطاءو وحجاج إبراهيمو ومغرية احلسن عن

ين يبتغون ذوال: (اليت حث اهللا عليها بقوله )٢٦٢(بةُاملكاتمن جماالت إاء الرقِ  أيضاًوهناك  -
 )ي آتاكمذوآتوهم من مال اهللا ال خرياً مالكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه

  وقد أوجب بعض أهل العلم استجابة السيد لطلب املكاتبة من العبد

                                                             
 صحيحه يف البخاري رواه )٢٥٩

 رواه البخاري ومسلم)  ٢٦٠

 )٤١٥/  ٣( مصنفيف   شيبة أيب ابنرواه عنهم  )٢٦١

  هي أن يتفق العبد مع سيده على أن يؤدي له ماال معينا مقسطا ليعتق بعدها :املكاتبة) ٢٦٢
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إمنا : (كاة فقال تعاىلمن مصارف الز اًجعل اهللا إعانة املكاتبني على العتق من الرق مصرفو -
  ..)الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب

 أو عسرته يف غارما أو اهللا سبيل يف جماهدا أعان من: (وسلموآله وقال صلى اهللا عليه  -
  )٢٦٣()ظله إال ظل ال يوم ظله يف اهللا أظله رقبته يف مكاتبا

من أن ومنها ، ال تباع وتصري حرة مبوت أيب الولد )٢٦٤(أم الولدومن جماالت إاء الرق أن  -
ومنها أن من ملك رقيقا ، أعتق بعض مملوك فإنه يلزمه أن يعتق الباقي إن قدر على الباقي

مإخل... رما له فإنه يصري حرا مبجرد امللكح  

 مسعت عمر ابن فعن ،جعل اإلسالم كفارة االعتداء على العبد بالضرب أن يعتق العبدو -
 أن فكفارته ضربه أو مملوكه لطم من: (يقول عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول
 خلفي من فسمعت يل، غالما أضرب كنت: قال األنصاري مسعود أيب وعن ،)٢٦٥)(يعتقه
 اهللا صلى اهللا رسول هو فإذا فالتفت ،) عليه منك عليك أقدر هللا! مسعود أبا اعلم: (صوتا

 للفحتك تفعل مل لو أما: (فقال اهللا، لوجه حر هو اهللا، رسول يا: تفقل ،عليه وآله وسلم 
  .)٢٦٦()النار ملستك أو النار،

حسن معاملة الرقيق وعدم الناس  ىعلأوجب و ،راعترب العبيد إخوة لألحرا كما أن اإلسالم قد
 قتلناه، هعبد قتل من: (عليه وآله وسلم  اهللا صلىقال  ،ال يطيقون وعدم اإلساءة إليهم حتميلهم ما

 اهللا جعلهم خولكم إخوانكم: (وسلموآله قال صلى اهللا عليه و )٢٦٧()جدعناه عبده جدع ومن
 يغلبهم ما تكلفوهم وال يلبس مما وليلبسه يأكل مما فليطعمه يده حتت أخوه كان فمن أيديكم حتت

                                                             
  رضي اهللا عنه حنيف بن سهل عن مكد واحلامحرواه أ )٢٦٣

   سيدها ولدامن من أجنبت  اَألمة هي: أم الولد) ٢٦٤

 رواه مسلم يف صحيحه )٢٦٥

 أيضا رواه مسلم يف صحيحه )٢٦٦

  والنسائي وابن ماجه يذأبو داود والترمرواه  )٢٦٧
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 بكر أطعم أحدكم يقل ال( :عليه وآله وسلم  اهللا صلىوقال  ،)٢٦٨()فأعينوهم كلفتموهم فإن
 وفتايت فتاي وليقل أميت عبدي أحدكم يقل وال موالي سيدي وليقل ربك اسق ربك وضئ

تلك املعاملة اليت امتاز ا اإلسالم جعلت بعض العبيد يفضل العيش رقيقا حىت إن ، )٢٦٩()وغالمي
   حراغري املسلمني  عند املسلمني على أن يرجع إىل أهله

يف قتال أهل احلرب فقط  وهو باب السيب ، بابا واحداكما أن اإلسالم قد سد كل أبواب الرق إال 
يف اتفاقية مع غري حلاكم املسلم ايدخل  ه ميكن التوصل إىل إاء الرق بأنلك فإنذومع ، دون غريه
 أن شرطوا وإن(: )٢٧٠(قال اإلمام السرخسي احلربيني على أننا ال نأسر منهم وال يأسرون املسلمني

 ومقصودهم .األسر من أشد القتل نأل ؛ونقتلهم نأسرهم أن لنا يينبغ فليس أحدا منهم نأسر ال
 ال أن التزموا كانوا بأن منهم اخليانة تظهر أن إال .باألسر يفوت كما بالقتل يفوت الشرط ذا
 نقتل بأن بأس فال للعهد، نقصا منهم هذا يكون فحينئذ ذلك، فعلوا مث أحدا، منا يأسروا وال يقتلوا
  اه) العهد قبل ذلك لنا كان كما نأسرهم وأن أسراهم

فتح خيرب  وسلم قدوآله النيب صلى اهللا عليه  أنه االتفاقيات ذمكانية الدخول يف مثل هويشهد إل
من  أحدا لك فتح مكة عنوة ومل يسترقذوك، )٢٧١(لك مل يسترق من فيها من اليهودذعنوة ومع 

 ة عمر بن اخلطاب ملا فتح سواد العراقلك اخلليفذوك )٢٧٢(هبوا فأنتم الطلقاءذا :هلم قال بل ،أهلها

                                                             
  ذر رضي اهللا عنه أيب عن رواه أمحد والبخاري )٢٦٨

 )١٥٠/  ٣( البخاري صحيح )٢٦٩

  )١/٣٠٣( للسرخسي السري الكبريشرح  )٢٧٠

 ،عنوة افتتحت وإمنا ،خيرب أهل عليه وآله وسلم  اهللا صلى النيب عليه نم وممن( :قال أبو عبيد القاسم بن سالم )٢٧١
 عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول فقسم ،عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول وظهور حديثها ذكرنا وقد

 )٢٩٠/  ١( سالم بن للقاسم اه األموال..)الشطر على معاملة ،األرض يف عماال وتركهم ،رجاهلا على ومن أرضها

 ألحد يعرض مل مث ،إياها فتحه كان وكيف ،حديثها اقتصصنا وقد ،مكة بأهل فعلُه نِاملَ فمن: (قال أبو عبيد )٢٧٢
 ومن ،أسري يقتلن وال ،مدبر يتبعن وال ،جريح على جيهزن ال أال :مناديه نادى مث ،مال يف وال نفس يف أهلها من
 )٢٨٦/  ١( سالم بن اسمللق اه األموال)آمن فهو بابه أغلق
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وهذا النوع من  )٢٧٣(وعقد هلم عقد الذّمة مل يسترق أهلهما مع أنه فتحها عنوة وغريها من البلدان
 ترك اإلمام ويرى ،إسالمية غري بالداً املسلمون عندما يفتح الذّمة يسمى بذّمة الغلبة أو الفتح ويكون

   )٢٧٤(بالذّمة أحراراً البالد هذه أهل

من أهل احلرب من ناحية شرعية عن  االسترقاقيمكن االلتزام بعدم اللجوء إىل السيب وف نذإ(
وبعد هذا إن نشبت ، طريق عقد اتفاقية مع الدول األخرى على عدم اللجوء إىل هذا النظام مطلقا

إال ما  احلرب بني املسلمني وتلك الدولة فيجوز أن يستباح منها ومن رعاياها كل شيء تبيحه احلرب
واالتفاقات مع ، تضمنته تلك االتفاقية ما مل جير نقضها فتعود االستباحة العامة كما كانت من قبل

أهل احلرب على أمور معينة مشروعة هلا حكم املعاهدات وجيب االلتزام ا يف حدود املسائل اليت 
  ...ذلك  تضمنتها ولو مع اشتعال احلرب بني أطراف تلك االتفاقية إذا كانت تنص على

وتكون نساء أهل احلرب يف هذه احلالة حبكم من أعطي األمان فيصرن آمنات وال يد ألحد عليهن 
اق السيب شرعا يف وذا ميكن الوصول إىل منع استرق، بالدهن يف حالة حرب مع املسلمني ولو كانت

   )٢٧٥)(العصر احلديث

                                                             
 إىل ردها اإلمام فرأى ،عنوة أخذت بالد كل وكذلك: (وقد تقدم معنا قول اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم )٢٧٣

مث ذكر  )سعد يدي على عنوة أخذ السواد وإمنا بأهل عمر كفعل ودينهم، ذمتهم على أيديهم يف وإقرارها أهلها،
 مللهم على أهلها أقر وقد العنوة، بالد فهذه: عبيد أبو قال: (عمر مث قالبعض البلدان اليت فتحت عنوة يف عهد 

  اه)اهللا شاء إن منها علمنا مبا نأيت ،وأنباء قصص هذه ولكل ،وشرائعهم

القليويب على شرح احمللي  حاشيةو )٧/١١١،١١٩( بدائع الصنائع للكاساين مةذا النوع من الذراجع هل )٢٧٤
     )١٠٥ص( القيم بنال الذمة أهل أحكامو )٣/١٢٦(

 )١٤٣٢ /ص(" القتال يف اإلسالم"الدكتور خري هيكل يف كتابه  )٢٧٥
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  املبحث الثالث

  اعدم الغدر والتمثيل واحلرق والتخريب وحنوه
وال  ،وال يقتل أحد صربا بالقتلى متثيلوال وال حرق غدر  أنه ال :من أخالقيات احلرب يف اإلسالم

فعن ، إخل..حيوان إال لألكللللعمران وال عقر لب يرختوال  لشجرلوال قطع يضرب الوجه ما أمكن 
 على أمريا أمر إذا عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول كان: قال بن احلصيب رضي اهللا عنه بريدة
 يف اهللا باسم اغزوا :قال مث خريا املسلمني من معه ومن اهللا بتقوى خاصته يف أوصاه سرية أو جيش
  )٢٧٦(اه...)وليدا تقتلوا وال متثلوا وال تغدروا وال تغلوا وال اغزوا باهللا كفر من قاتلوا اهللا سبيل

 تغلّوا، وال تغدروا، وال ختونوا، ال :نسفيا أيب بن يزيدقال ل الصديق بكر أبا نأ :سعيد بن حيىي عنو
 وال عـامرا  ختربن وال مثمرا شجرا تقطعن وال هرما كبريا وال صبيا وال امرأة تقتلن الو ،متثّلوا وال

  )٢٧٧)(تفرقنه وال خنال حترقن وال ملأكلة إال بعريا وال شاة تعقرن

 النـهىب  عـن  وآله وسـلم  عليه  اهللا صلى اهللا رسول ى( :قال األنصاري يزيد بن عبداهللا وعن
  )٢٧٨)(واملثلة

 أحـدكم  قاتـل  إذا(: وسلموآله  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عنه اهللا رضى هريرة أيب وعن
  )٢٧٩)(الوجه بنجفليت

 م فأمر العدو من أعالج بأربعة فأتى الوليد بن خالد بن الرمحن عبد مع غزونا :قال يعلى أيب عنو
 اهللا صـلى  اهللا رسول مسعت :فقال عنه اهللا رضي األنصاري أيوب أبا لكذ فبلغ بالنبل صرباً فقتلوا

                                                             
 رواه مسلم يف صحيحه )٢٧٦

  )٢/٤٤٧(موطأ مالك  ) ٢٧٧

 البخاري يف صحيحه أخرجه )٢٧٨

  رواه البخاري ومسلم )٢٧٩
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 ذلك فبلغ ،صربا ما دجاجة كانت لو بيده نفسي الذي فو الصرب قتل عن ينهى عليه وآله وسلم 
  )٢٨٠()رقاب أربع فأعتق عبدالرمحن

                                                             
 يف سننه داود أبو أخرجه )٢٨٠
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  :الثالث الفصل
  مناذج مشرقة من التاريخ اإلسالمي يف التعامل مع غري املسلمني

  ملبحث األولا
  وسلموآله مناذج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  :النموذج األول
  :وسلم ألهل جنرانوآله عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 فحانت العصر، بعد مسجده عليه دخلوا وسلموآله  عليه اهللا صلى اهللا رسول على جنران وفد قدم ملا
 رسول فقال منعهم، الناس فأراد له وسلم عليه وآصلى اهللا  مسجده يف يصلون فقاموا ،صالم

صالم يف املسجد  فصلوا بيت املقدس فاستقبلوا ) دعوهم ( :عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا
  )٢٨١(النبوي

 وحانت مسجده يف جنران نصارى وفد أنزل أنه النيب عن صح وقد): (٢٨٢(قال ابن القيم أيضا
 املسجد يقربوا فال جنس املشركون إمنا( :تعاىل قوله نزول بعد الوفود عام وذلك ،فيه فصلوا صالم
  اه)مسجدها وال املدينة حرم اآلية تتناول فلم )هذا عامهم بعد احلرام

 املسلمني ويف حبضرة صالم من الكتاب أهل القصة متكني هذه يف): (٢٨٣(القيم اإلمام ابن قالو
  . ها)ذلك اعتياد من يمكّنون وال عارضا، كان إذا أيضا مساجدهم

 اهللا جوار وحاشيتها ولنجران: (وسلم ألهل جنران كتابا جاء فيهوآله كتب النيب صلى اهللا عليه مث 
 عهميوبِ وعشريم وشاهدهم وغائبهم وأمواهلم وأرضيهم وملتهم أنفسهم على النيب حممد وذمة
 أسقفيته عن أسقفا يغريوا وال ،ملتهم وال حقوقهم من حقا يغريوا وال عليه كانوا مما يغريوا ال وأن
 عليهم وليس ،كثري أو قليل من أيديهم حتت ما وكل ،وقيهاه من واقها وال ،رهبانيته من راهبا وال
 فبينهم حقا فيهم سأل ومن ،جيش أرضهم يطأ وال يعشرون وال حيشرون وال جاهلية دم وال دنية

                                                             
  )٥/٤٨٢( النبوة البيهقي يف دالئلورواه  )٣/٥٤٩( املعاد رواه ابن إسحاق يف مغازيه كما يف زاد )٢٨١

 )٣٩٧/ ص( الذمة أهل يف أحكام )٢٨٢

  )٦٣٨ /٣( املعاد زاد )٢٨٣
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النمنهم يؤخذ وال ،بريئة منه فذميت قبل ذي من ربا أكل ومن ،بنجران مظلومني وال ظاملني غري فص 
عليه  اهللا صلى اهللا رسول حممد وذمة وجل عز اهللا جوار الصحيفة هذه يف ما وعلى ،آخر بظلم رجل

  )بظلم مثقلني غري معليه فيما وأصلحوا نصحوا ما ،بأمره اهللا يأيت حىت أبدا وآله وسلم 

 الذي الربد هذا منها وسلموآله  يهعل اهللا صلى اهللا رسول إىل دية راهبان جنران أقبل مث إن أحد
 والسنن الوحي يرتل كيف يسمع سنني ذلك بعد الراهب وأقام ،والعصا والقعب ،اخللفاء يلبسه

وآله  عليه اهللا صلى اهللا رسول واستأذن ،يسلم فلم اإلسالم للراهب اهللا وأىب ،واحلدود والفرائض
 إذ راهب يا حاجتك ألك«  :وسلموآله  هعلي اهللا صلى وقال ،له فأذن قومه إىل الرجعة يف وسلم
  »  إليك أحب كان إذا فاطلبها راهب، يا واجبة حاجتك إن ..اإلسالم؟ أبيت

 اهللا صلى النيب حممد من الرحيم، الرمحن اهللا بسم( :الكتاب هذا جنران وألساقفة لألسقف كتبمث 
 بيعهم وأهل وبيعهم امورهب وكهنتهم جنران أساقفة وكل احلارث أيب لألسقف عليه وآله وسلم 

 ال ورسوله اهللا جوار كثري أو قليل من أيديهم حتت ما كل وعلى ومتواطئهم، وملتهم ورقيقهم
 حقوقهم، من حق يغري وال كهانته من كاهن وال رهبانيته، من راهب وال أسقفته، من أسقف يغري
 غري عليهم وأصلحوا اهللا نصحوا ما أبدا ورسوله اهللا جوار ذلك على عليه، كانوا مما وال سلطام وال

  )٢٨٤(اه)ظاملني وال بظلم مثقلني

   

  :النموذج الثاين
  اتفاقية الصلح مع يهود املدينةوسلم وآله عقد النيب صلى اهللا عليه 

 على وأقرهم وعاهدهم اليهود املدينة وادع -وسلموآله  عليه اهللا صلى- اهللا ملا قدم النيب رسول
 :وكان من بنود معاهدة الصلح التايل عليهم شترطوا هلم وشرط وأمواهلم دينهم
 املؤمنني مع أمة اليهود وأن حماربني داموا ما املؤمنني مع ينفقون اليهود أن -
 إال يوبق ال فإنه وأمث ظلم من إال وأنفسهم مواليهم دينهم وللمسلمني دينهم لليهودأن و -

 كأنفسهم  وبطانتهم موايل اليهود وإن .بيته وأهل نفسه

                                                             
   )٥/٤٨٥( للبيهقي النبوة دالئلالقصة بطوهلا يف  )٢٨٤
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 النصر وإن حبليفه امرؤ يأمث مل وإنه اإلمث دون والرب والنصيحة نفقتهم اليهود لىع وأن -
  للمظلوم

 ال وإنه آمث وال مضار غري كالنفس اجلار وإن الصحيفة هذه ألهل جوفها حرام يثرب وإن -
  أهلها بإذن إال حرمة جتار

 فإم هلم فحلي صلح إىل اليهود دعوا إذا وأم يثرب دهم من على النصر بينهم وأن -
 كل وعلى الدين، حارب من إال املؤمنني، على هلم فإنه ذلك مثل إىل دعونا وإن يصاحلونه،
  .النفقة من حصتهم أناس

 دون رالبِ وأن الصحيفة، هذه أهل من حسناملُ البر مع وأنفسهم ومواليهم األوس يهود وأن -
 نفسه على إال كاسب يكسب فال اإلمث

 غري واألسوة املعروف له فإن اليهود من تبعنا من وأنه بعض موايل بعضهم وأن املؤمنني -
 عليهم  متناصر وال مظلومني،

 هذه أهل حارب من على النصر بينهم وإن نفقتهم املسلمني وعلى نفقتهم اليهود على وأن -
 النصر وإن حبليفه امرئ يأمث مل وإنه اإلمث دون والرب والنصيحة النصح بينهم وإن الصحيفة
 )٢٨٥(للمظلوم 

 االجتماعية والعدالة اإلنسانية من وفيها اإلسالم، يف دولة أول عليها قامت اليت املبادئ ه هيهذ
وخالصة  ،ما جيدر باملسلمني وغري املسلمني أن يعلموهاتمع  مصلحة على والتعاون الديين والتسامح

  :ما يف تلك البنود هو التايل
 .عليهم والبغي ظلمهم عن واالمتناع اونا،متع مساملا املسلمني مع العيش أراد من محاية -
 .أمواهلم منهم تؤخذ وال املسلمني دين على جيربون ال وأمواهلم، دينهم املسلمني لغري -
 .املسلمون يسهم كما الدولة نفقات يف يسهموا أن املسلمني غري على -
 .عدوان أي ضد الدولة كيان عن اخلطر لدرء معهم يتعاونوا أن املسلمني غري على -
 .حرب حالة يف الدولة دامت ما القتال نفقات يف يشتركوا أن ليهموع -
 .عليه يعتدى مسلم كل تنصر كما منهم، يظلم من تنصر أن الدولة على -
 .يناصرهم ومن الدولة أعداء محاية عن ميتنعوا أن وغريهم املسلمني على -
 يقبلوا أن نيمسلم وغري مسلمني أبنائها مجيع على وجب الصلح، يف األمة مصلحة كانت إذا -

 .بالصلح
                                                             

انظر . وابن إسحاق يف مغازيه بدون إسناد ،أبو عبيد يف األموال بسند جوده الصاحليرواها ها ذه البنود ه )٢٨٥
  )٣٤٥/  ٢( األنف للسهيلي والروض )٣/٣٨٣(وسبل اهلدى والرشاد للصاحلي  ) ١/٤٤٢( هشام ابن سرية
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 .وأهله نفسه على إال جان جيين وال غريه، بذنب إنسان يؤاخذ ال -
 .الدولة حبماية مصونة وخارجها الدولة داخل االنتقال حرية -
 .لظامل وال آلمث محاية ال -
  )٢٨٦(.والعدوان اإلمث على ال والتقوى، الرب على التعاون أساس على يقوم اتمع -

  
  النموذج الثالث

  اليهودياحلرب على صلى اهللا عليه وآله وسلم دنا رسول اهللا حلم سي
 شيء النبوة عالمات من ما: احلرب اليهودي قال سعنة بن زيد عن عنه اهللا رضي سالم بن اهللا عبد عن
: منه أخبرمها مل اثنتني إال إِليه نظرت حني عليه وآله وسلم  اهللا صلى حممد وجه يف عرفتها وقد إال

   ...حلماً إال عليه اجلهل شدة تزيد وال جهلَه، حلمه يسبق
 معلوم، أجل إىل فالن بين حائط يف معلوماً متراً تبيعين أن لك هل حممد، يا: قلت: سعنة بن زيد قال
 من مثقاالً مثانني فأعطيته فبايعين، نعم،: قلت »فالن بين حائط تسم ال«: قال. وكذا كذا أجل إىل

  وكذا كذا أجل إىل معلوم متر يف ذهب
عليه وآله  اهللا صلى اهللا رسول خرج ثالثة أو بيومني األجل محلِّ قبل كان فلما: سعنة بن زيد قال

 اجلنازة على صلّى افلم أصحابه، من نفر يف عنهم اهللا رضي وعثمان وعمر، بكر، أبو ومعه وسلم 
 وقلت غليظ، بوجه إليه ونظرت هوردائ قميصه مبجامع فأخذته أتيته، إليه ليجلس اجلدار إىل ودنا
 مبخالطتكم كان ولقد مطْالً، إال املطلب عبد بين علمتم ما اهللا، فو حقِّي؟ تقضيين أال حممد، يا: له

  . علم
 اهللا، عدو يا: فقال هببصر رماين مث املستدير، كالفلك وجهه يف تدوران وعيناه عمر إىل ونظرت
 ما لوال بيده نفسي فوالذي أرى؟ ما به وتصنع أمسع؟ ما له وسلم عليه وآ اهللا صلى اهللا لرسول أتقول
 سكون يف إيلَّ ينظر عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا ورسول رأسك، بسيفي لضربت فَوته أحاذر
 حبسن وتأمره األداء، حبسن تأمرين أن هذا؛ غري إىل أحوج كنا وهو أنا عمر، يا«: فقال. وتؤدة

  »عتهر ما مكان متر من صاعاً عشرين وزِده حقَّه فأعطه ،عمر يا به ذهبا. تباعها
 عمر؟ يا الزيادة هذه ما: فقلت. متر من صاعاً عشرين وزادين حقِّي فأعطاين عمر يب فذهب: زيد قال
 يا وتعرفين: قلت: قال. رعتك ما مكان أزيدك أن عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول أمرين: قال
 فعلت أن إىل دعاك فما: قال. احلَبر: قلت احلَبر؟: قال. سعنة بن زيد أنا :قلت. ال: قال عمر؟
 وقد إِال شيء النبوة عالمات من يكن مل عمر، يا: قلت قلت؟ ما له وقلت فعلت، ما اهللا برسول

                                                             
  )٤١/  ١( وعرب ملصطفى السباعي دروس النبوية وانظر السرية )٢٨٦
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: منه أخبرمها مل اثنتني، إِال إِليه نظرت حني عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول وجه يف عرفت
 قد أني عمر يا فأشهدك اختربما، وقد. حلماً إِال عليه اجلهل شدة تزيده وال جهله، حلمه يسبق

صدقةٌ - ماالً أكثرها فإين -  مايل شطر أنَّ وأشهدك نبياً، ومبحمد ديناً وباِإلسالم رباً، باهللا رضيت 
 أو: قلت تسعهم، ال كفإن بعضهم على أو: عمر قال ،عليه وآله وسلم  اهللا صلى حممد أُمة على
  . بعضهم على
 اهللا إال إله ال أن أشهد: زيد فقال عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول إىل وزيد عمر، فرجع
 يف تويف مث كثرية؛ مشاهد معه وشهد ،وبايعه وصدقه به وآمن. ورسوله عبده حممداً أن وأشهد
  )٢٨٧()مدبر غري مقبالً تبوك غزوة

  
  النموذج الرابع

  بعدم التعرض ألهل الذمة عليه وآله وسلم ه صلى اهللا وصيت
 فتظهرون قوماً تقاتلون لعلكم(: قال عليه وآله وسلم صلى اهللا  اهللا رسول أن جهينة من رجل عن

 فوق منهم تصيبوا فال صلح على فيصاحلونكم وذراريهم، أنفسهم دون بأمواهلم فيتقونكم عليهم
  )٢٨٨)(لكم يصلح ال فإنه. ذلك
 من ومعه خيرب، قلعة عليه وآله وسلم صلى اهللا  اهللا رسول مع نزلنا(: قال سارية بن باضالعر وعن
عليه وآله  اهللا صلى النيب إىل فأقبل .متكربا ماردا رجال خيرب صاحب وكان املسلمني، من معه

  !نساءنا؟ وتضربوا مثرنا وتأكلوا محرنا تذحبوا أن ألكم! حممد يا: فقال وسلم 
 ملؤمن، إال حتل ال اجلنة إن: ناد مث فرسك، اركب عوف ابن يا: وقال حدث ملا اهللا رسول فغضب
 قد أريكته على متكئا أحدكم أحيسب: " فقال قام مث م، صلى مث فاجتمعوا، للصالة، اجتمعوا وأن
 أشياء، عن ويت وأمرت وعظت لقد واهللا وإين أال.القرآن ىف ما إال شيئا حيرم مل تعاىل اهللا أن يظن
ضرب وال بإذن، إال الكتاب أهل بيوت تدخلوا أن لكم حيل مل اهللا وإن .أكثر أو القرآن ملثل اإ 

  )٢٨٩( )عليهم الذى أعطوا إذا مثارهم، أكل وال نسائهم

                                                             
 ورواه احلاكم. ثقات رجاله): ٨/٢٤٠( اهليثمي يف جممع الزوائد وقال) ٥/٢٢٢( الطرباين يف معجمه أخرجه )٢٨٧

   حه ابن حبانوصح . اإلسناد صحيح :وقال) ٣/٧٠٠(
  يف سننه داود أبو أخرجه )٢٨٨

  أيضا داود أبو أخرجه )٢٨٩
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  املبحث الثاين 
  مناذج عن الصحابة رضي اهللا عنهم 

  النموذج األول
  سيدنا علي واليهودي عند القاضي شريحتقاضي 

 معاوية قتال إىل السالم عليه علي توجه ملا: قال شريح، عن )٢٩٠(ح بأسانيد عدةبن اجلراروى وكيع 
 درعي الدرع يهودي يا: فقال الكوفه، بسوق يبيعها يهودي يد يف وجدها رجع فلما له، درعاً افتقد
   القاضي وبينك بيين :فقال يدي، ويف درعي: اليهودي فقال أبع، ومل أهب مل

 ومل أبع، مل درعي، الدرع هذه: قال مث ...يدي بني واليهودي جنيب إىل علي فقعد فأتياين،: قال
 ؟ بينة من هل املؤمنني أمري يا: شريح وقال يدي، ويف درعي: قال ؟ تقول ما: لليهودي فقال أهب،
 لألب االبن شهادة املؤمنني أمري يا: شريح قال عي،رد الدرع أن يشهدان وقنرب ابين، احلسن نعم: قال
 اهللا صلى اهللا رسول مسعت شهادته، جتوز ال اجلنة أهل من رجل! اهللا سبحان: علي لفقا جتوز، ال

  اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني احلسن: يقول عليه وآله وسلم 

 على الدين هذا أن أشهد عليه يقضي وقاضيه قاضيه، إىل قدمين املؤمنني أمري: اليهودي فقال
 املؤمنني، أمري يا درعك الدرع وأن ورسوله عبده اًحممد وأن اهللا، إال إله ال أن وأشهد احلق،

  )فقتل بالنهروان معه يقاتل علي مع وتوجه ليالً، كمن سقطت

 فاخلليفة يتقاضى من شخص من الرعية ،وسطرته لنا الكتب من أروع ما رواه لنا التاريخ ه احلادثةهذ
ضي لليهودي على فيقضى القا ،)يهودي( أخرى وليس هذا فحسب بل وهو من ملةعن القاضي 

  .لروعة العدل واألخالق واملبادئ يا، خليفة املسلمني وأمري املؤمنني

  

                                                             
  ذي واحلاكم وأبو نعيموروى القصة أيضا الترم )١٨٥/  ١( القضاة لوكيع أخبار )٢٩٠

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  النموذج الثاين 
  تقاضي سيدنا علي واليهودي عند سيدنا عمر

قم : فقال عمر ،روى أن سيدنا عليا رضي اهللا عنه تقاضى مع يهودي إىل سيدنا عمر رضي اهللا عنهي
مع اليهودي صفا بني  فجلس علي.. عمر كلمةُ اًعجب عليت فلم، يا أبا احلسن واجلس مع خصمك

  .. يدي عمر فقضى عمر بينهما

كال : يا علي أن جتلس مساويا خلصمك؟ فقال علي هتكرِأَ: وبعد انتهاء القضية قال عمر لعلي
ام فيد التعظيم أمرضي اهللا عنه أن النداء بالكنية ي يريد علي.. ولكين كرهت حني قلت يا أبا احلسن

  )٢٩١(مع اخلصم مساواة ذلكوليس يف ، اخلصم

  

  النموذج الثالث
  وقوف الصحابة يف وجه من يسيء ألهل الذمة

 فقال ،بفلسطني اجلزية يف يعذبون قوم على مر أنه حزام بن حكيم بن هشام عن: عبيد أبو روى
 يعذبون الذين مةالقيا يوم يعذب اللّه إن: (يقول عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول مسعت: هشام
  ).الدنيا يف الناس

 مسعت إين: لصاحبهم فقال اجلزية، يف يشمسون نبطاً رأى غنم بن عياض إن: الزبري بن عروة عنو
 يعذبون الذين القيامة يوم يعذب وتعاىل تبارك اهللا إن: (يقول عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول
  . )الدنيا يف الناس

 ألظنكم إين: فقال اجلزية من كثري مبال أُتى عنه اللّه رضي اخلطاب بن عمر أن: نفري بن جبري عنو
  )٢٩٢(اه)الناس أهلكتم قد

                                                             
  )٢/١٩٣(" اجلهاد املشروع يف اإلسالم"حكى القصة الشيخ عبد اهللا آل حممود يف كتاب  )٢٩١

  )١٣/ص( الذمة أهل انظر للقصص الثالث أحكام )٢٩٢
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: رسالة جاء فيها إىل عامله على مصر عمرو بن العاصوكتب اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
) إماما للمتقني ناواجعل: (كتابه يف وتعاىل تبارك قال نهفإ عملك ويرى يراك اهللا أن عمرو يا واعلم(

 عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول أوصى وقد وعهد ذمة أهل معك وإن ،به يقتدى أن يريد
 ،منهم إمساعيل أم أن ورمحهم )ورمحا ذمة هلم نفإ خريا بالقبط استوصوا(: فقال بالقبط وأوصى م
 ،)يوم القيامة خصمه فأنا هطاقت فوق كلفه أو معاهدا ظلم من( :عليه وآله وسلم  اهللا صلى قال وقد
 خاصمه من نهفإ خصما لك عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول يكون أن عمرو يا أحذر
  )٢٩٣)(خصمه

 يفضون املسلمني لعلّ(: للوفد عمر قال رضي اهللا عنه وملا جاء وفد العراق للخليفة عمر بن اخلطاب
  )٢٩٤()وفاء إالّ نعلم ما: فقالوا ؟بأذى الذمة أهل إىل

 من رجل  حائط إىل الليل فأجننا سعد مع كنت: قال لسعد رضي اهللا عنه موىل اهللا أيب عبد عنو
 منه ترزأن فال مسلما غدا اهللا تلقى أن سرك إن: فقال سعد جنده، فلم صاحبه فطلبنا الذمة أهل
  )٢٩٥)(أصبحنا حىت طاويني فبتنا :قال شيئا

 الذمة أهل من رجل فأتاه اخلطاب بن عمر يهموف باجلابية املسلمون كان: قال مالك بن وعن يزيد
 عليه ترسا حيمل أصحابه من رجال لقي حىت عمر فخرج ،عنبه ذأخ يف أسرعوا قد الناس أن خيربه
 فأمر عمر فانصرف ،جماعة أصابتنا املؤمنني أمري يا: فقال»  !أيضا؟ وأنت« : عمر له فقال عنب،

  )٢٩٦)(عنبه بقيمة الكرم لصاحب

                                                             
  )٧٦٠/  ٥( العمال رواه ابن سعد يف الطبقات وانظر كرت )٢٩٣

 )٣٥٤/  ٢( وامللوك للطربي األمم تاريخ )٢٩٤

 )٣٩٧/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٢٩٥

 )٤٠٢/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٢٩٦
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 بغري :فقال ،منهم فنصيب الذمة أهل أرض يف نسري إنا :فقلت عباس ابن سألت :قال صعصعة وعن
 كما تقولون أنتم :فقال ،به بأس ال حالال :نقول :قلت ؟ تقولون فما :قال مثن، بغري :قلت ؟ مثن
  )٢٩٧()يعلمون وهم الكذب اهللا على ويقولون سبيل األميني يف علينا ليس: (الكتاب أهل قال

نه جيب على احلاكم أن مينع أي أذى حيصل على أهل الذمة من أي مسلم وأن من وقد قرر الفقهاء أ
 من عن أهل الذمة يمنع): (٢٩٨(قال اإلمام املاوردي ،فعله من املسلمني فإن على احلاكم أن يؤدبه

  اه)فيه خالف من على فعله ؤدبوي أذى، أو بسب املسلمني من هلم يتعرض

 من الصغار :فقالوا) ىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرونح: (تعاىلقد أساء بعضهم الفهم لقول اهللا و
 الذمي، يد من أعلى القابض يد وتكون قاعدا، القابض ويكون قائم، وهو الذمي من تؤخذ اجلزية أن

  .اهللا عدو يا أعط :القابض له ويقول

الراشدين والصحابة وسلم واخللفاء وآله وهذا الفهم خاطئ بال شك خمالف لفعل النيب صلى اهللا عليه 
ولذ فإن احملققني من الفقهاء قد أنكروا هذا الفهم وردوه وحرموا تلك الصور اليت فهمها ، والسلف

واهللا . هذه اهليئة باطلة ودعوى استحباا أشد خطأ(): ٢٩٩(البعض ملعىن الصغار قال اإلمام النووي
وال نقل عن ، ال أصل هلا من السنة ألاهذه اهليئة باطلة ): (٣٠٠(وقال اإلمام الشربيين،  اه)أعلم

 :وقال ،وإمنا ذكرها طائفة من اخلراسانيني: يف زيادة الروضة النووي قال فعل أحد من السلف
  ها).اجلزية تؤخذ برفق كأخذ الديون أن ومجهور األصحاب

): ٣٠١(مقال اإلمام ابن القي، ومعىن الصغار يف اآلية هو اخلضوع لدولة اإلسالم ما داموا مقيمني فيها
   اه)اجلزية وإعطاء ،عليهم امللة أحكام جلريان التزامهم هو الصغار أن اآلية يف والصواب(

                                                             
 )٣٩٥/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٢٩٧

  )١٨/  ٢( السلطانية للماوردي األحكام ٢٩٨)

 مع مغين احملتاج)  ٦/٧١ ( ج الطالبنييف منها )٢٩٩

   ) ٦/٧١ ( مغين احملتاج شرح املنهاج)  ٣٠٠

  )٩ /ص(   الذمة أهل أحكام )٣٠١
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  ج الرابعذالنمو
  اإلسكندريةرد عمر سبايا أهل 

 ابن عمرو إىل اإلسكندرية صاحب أرسل بلهيب إىل انتهينا ملا ):٣٠٢(قال الزبيدي جزء بن زياد عن
 فإن والروم، لفارس العرب معشر منكم إىلّ أبغض هو من إىل اجلزية أخرج كنت قد إينّ: العاص
  .فعلت أرضي سبايا من أصبتم ما على ترد أن على اجلزية أعطيك أن أحببت

 أمسك أن شئت فإن دونه، أمرا أصنع أن أستطيع ال أمريا ورائي إنّ: العاص بن عمرو إليه فبعث: قال
 أمرين وإن قبلت، منك ذلك قبل هو فإن على، عرضت بالذي إليه أكتب حىت عني ومتسك عنك
  . نعم: فقال: قال. ألمره مضيت ذلك بغري

 علينا فقرأه جاءنا؛ حىت عمر كتاب ننتظر وأقمنا اخلطاب بن عمر إىل العاص بن عمرو فكتب: قال
 من أيديكم يف من ختيروا أن على اجلزية، يعطيك أن اإلسكندرية صاحب على اعرض: وفيه عمرو
 ما وعليه هلم ما له املسلمني؛ من فهو اإلسالم منهم اختار فمن قومه؛ دين وبني سالماإل بني سبيهم
 عمرو فبعث: قال، دينه أهل على يوضع ما اجلزية من عليه وضع قومه، دين اختار ومن عليهم،
  . املؤمنني أمري به كتب الذي يعلمه اإلسكندرية صاحب إىل

 خنيره مثّ أيدينا، يف ممن بالرجل نأيت فجعلنا النصارى، جتمعتوا السبايا، من أيدينا يف ما فجمعنا: قال
 تفتح حني تكبريتنا من أشد هي تكبرية كبرنا اإلسالم اختار فإذا النصرانية؛ وبني اإلسالم بني

 عليه ووضعنا إليهم، حازوه مث النصارى، خنرت النصرانية اختار وإذا إلينا، حنوزه مث: قال القرية؛
  . إليهم منا خرج رجل كأنه حىت ؛شديداً جزعاً ذلك من عناوجز اجلزية،

                                                             
  )٣٦٠/  ٢( وامللوك للطربي األمم تاريخ )٣٠٢
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 والنصرانية اإلسالم عليه فعرضنا فوقفناه،: قال الرمحن عبد بن اهللا عبد مرمي بأيب به أتينا فيمن أتى وقد
 وإخوته وأمه أبوه عليه ووثب إلينا، فحزناه اإلسالم فاختار -النصارى يف وإخوته وأمه وأبوه-

  اه)ثيابه عليه شققوا حىت جياذبوننا،

  

  ج اخلامسذالنمو
  مة ملا مل يتمكنوا من محايتهمذرد الصحابة اجلزية على أهل ال

 ملقاتلة الروم بتجمع الشام مدن على نوابه أعلمه عندما أنه( :اجلراح بن عبيدة أيب عن يوسف أبو ذكر
 رددنا إمنا: هلم قولواي أن وأمرهم منه، أخذمتوها من على اجلزية ردوا أن إليهم كتب املسلمني
 ال وإنا مننعكم، أن علينا اشترطتم وأنكم اجلموع، من لنا مجع ما بلغنا قد ألنه ؛أموالكم عليكم
 وبينكم بيننا كتبنا ما الشروط على لكم وحنن ،منكم أخذنا ما عليكم رددنا وقد ذلك، على نقدر
  )٣٠٣(.عليهم اهللا نصرنا إن

 وبلغ اجلموع، للمسلمني هرقل مجع ملا أنه: العزيز عبد بن عن سعيد( :)٣٠٤(البالذري وروى
 .اخلراج من منهم أخذوا كانوا ما محص أهل على ردوا الريموك لوقعة إليهم إقباهلم املسلمني
 لواليتكم :محص أهل فقال ،أمركم على فأنتم ،عنكم والدفع نصرتكم عن شغلنا قد :وقالوا

 ،عاملكم مع املدينة عن هرقل جند ولندفعن ،موالغش الظلم من فيه كنا مما إلينا أحب وعدلكم
 األبواب فأغلقوا وجنهد نغلب أن إال محص مدينة هرقل عامل يدخل ال والتوراة: فقالوا اليهود وض

  )وحرسوها

 عنكم شغل للمسلمني عرض وإن(: تفليس أهل مععامل عمر  مسلمة بن حبيب صلح كتاب ويف
  )٣٠٥(اه)اجلزيةيعين  .بذلك مأخوذين فغري عدوكم فقهركم

                                                             
  ) ١٥-١٤/  ٣( للقرايف والفروق ،)٤٤٠٢/  ٩( بدائع الصنائع راجع) ٣٠٣

  ) ٢٨٣/ص( للبالذري البلدان فتوح ) ٣٠٤

  )٢٨٤/ص(ابق املرجع الس ) ٣٠٥
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  ج السادسذالنمو
ملسجد ري غصباًرد عمر بن اخلطاب بيت النصرانية حني اشت  

 بن عمرو أن مصر إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب سكان من نصرانية من أهل الذمة امرأة شكت
 يسأله عمرو بن العاص إىل ل عمر بن اخلطابأرسف ،عنها كرهاً املسجد يف دارها أدخل قد العاص
 هذه دار جواره ويف م يضيق املسجد وأصبح كثروا املسلمني أن :عمرو فأرسل إليه ،ذلك عن
 هدم إىل عمرو فاضطر، ترض فلم الثمن يف وبالغ دارها مثن عليها عرض أنه قدكر عمرو ذو ،املرأة
  شاءت مىت تأخذه املال بيت يف الدار قيمة ووضع املسجد، يف وإدخاله دارها

بن  عمر فإن صنع، ما على عمرو فيها يعذر حالة وهي احلاضرة انينناقو تبيحه مما هذا أن ومع
 ويعيد املسجد من اجلديد البناء يهدم أنوأمره  عمرو بن العاصل وأرسل ذلك،ب يرض ملاخلطاب 

  )٣٠٦()كانت كما دارها املسيحية املرأة إىل
  

  النموذج السابع
  مة من بيت املالذكفالة احملتاجني من أهل ال

شيخ كبري : يقولهو و ،بباب قوم وعلى الباب يهودي يسأل طاب رضي اهللا عنه مرةًمر عمر بن اخل
فأخذ عمر بيده وذهب به إىل ، احلاجة واجلزية: فقالما أجلأك إىل هذا؟ : فقال عمر، ضرير البصر

اهللا ما أنصفناه إن  انظر هذا وأمثاله فو: مث أرسل إىل خازن بيت املال وقال له مرتله وأعطاه شيئاً
الفقراء : وقال ..)للفقراء واملساكنيإمنا الصدقات : (وقرأ قوله تعاىلأكلنا شبابه مث خنذله عند اهلرم 

  )٣٠٧()وهذا من املساكني من أهل الكتاب ووضع عنه اجلزية وعن أضرابههم املسلمون 

                                                             
   "حضارتنا روائع من"ة السباعي يف كتابه ذكر القص )٣٠٦

  )١٤٤/ص(اخلراج أليب يوسف  )٣٠٧
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 مرفأ النصارى من جمذومني بقوم مر دمشق أرض من رضي اهللا عنه اجلابية اخلطاب بن عمر ملا قدمو
  )٣٠٨)(القوت عليهم جيرى وأن الصدقات من يعطوا أن

أميا شيخ ضعف عن العمل : (عقد الذمة مع أهل احلريةأن خالد بن الوليد كتب يف  قد تقدم معناو
فافتقر وجعل أهل دينه يتصدقون عليه فإا تطرح جزيته  أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنياً
  )٣٠٩)( ما دام مقيما بدار اهلجرة وبدار اإلسالمويعال هو وعاله من بيت مال املسلمني

  
  النموذج الثامن

  عدم التعرض للكنائس ودور العبادة
 فحضر نفسه عمر من أمام يكون أن على الصلح طلب أهلها املقدس ملا حاصر املسلمون بيت

 ،األمان من إلياء أهل اخلطاب بن عمر أعطى ما هذا: (ومما جاء فيه أمام وكتب عمر عندهم
 من وال منها ينقض وال دم وال كنائسهم تسكن ال وصلبام، وكنائسهم ألنفسهم أمانا أعطاهم
 آمن فإنه منهم خرج فمن ...منهم أحد يضار وال دينهم، على يكرهون ال صلبهم، من وال حيزها
 ليهوع ؛ آمن فهو منهم أقام ومن ؛ مأمنهم فإم وصلبهم بيعهم وخيلى الروم مع وماله نفسه على
 وخيلى الروم مع وماله بنفسه يسري أن إيلياء أهل من أحب ومن اجلزية، من إيلياء أهل على ما مثل
 من ا كان ومن مأمنهم، يبلغوا حىت وصلبهم، بيعهم وعلى أنفسهم على آمنوا فإم وصلبهم بيعهم
 شاء ومن اجلزية، من إيلياء أهل على ما مثل عليه قعدوا منهم شاء فمن فالن، مقتل قبل األرض أهل
 يف ما وعلى ؛ حصادهم حيصد حىت شئ منهم يؤخذ ال فإنه أهله إىل رجع شاء ومن ؛ الروم مع سار
 من عليهم الذي أعطوا إذا املؤمنني وذمة اخللفاء وذمة رسوله وذمة اهللا عهد الكتاب هذا
  )٣١٠()اجلزية

                                                             
  )١٣٥/ ص( البلدان البالذري يف فتوح )٣٠٨

  )١٤٤/ص(اخلراج أليب يوسف  )٣٠٩

  )٣٠٨/  ٢( للطربي وامللوك األمم تاريخ )٣١٠
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 الصالة وقت وحان حنهاص يف فجلس القيامة كنيسة وجاء املقدس بيت اخلطاب بن عمر مث دخل
 باب على الىت الدرجة على وصلى فامتنع عمر ،موضعك صلِ :له فقال الصالة أريد :للبترك فقال

 املسلمون أخذها الكنيسة داخل صليت لو :للبترك قال عمر صالته قضى فلما ،منفردا الكنيسة
   )٣١١(اه)عليها يؤذن وال للصالة الدرجة على جيمع ال أن هلم وكتب ،عمر صلى هنا :وقالوا بعدى

 إين(: دمشق ألهل الوليد بن خالد من كتاب هذا(: دمشق ملا صاحلهم ألهل الوليد بن وكتب خالد
  )٣١٢)(وكنائسهم وأمواهلم دمائهم على أمنتهم قد

وهلم أن يضربوا نواقيسهم يف أي ساعة شاءوا من : (ويف كتاب خالد ألهل عانات وألهل قرقيسيا
  )٣١٣)(ت الصلوات وأن خيرجوا الصلبان يف أيام عيدهمليل أو ار إال يف أوقا

 بن عمرو أعطى ما هذا(: فتحها بعد مصر ألهل عنه اهللا رضي العاص بن عمرو معاهدة يف وجاء
 ، وحبرهم وبرهم وصلبهم وكنائسهم وأمواهلم وملتهم أنفسهم على األمان من مصر أهل العاص

  )٣١٤()ينقض وال ذلك من شيء من عليهم يدخل ال

 ومن لد أهل املؤمنني أمري عمر اهللا عبد أعطى ما هذا: (ء يف كتاب عمر ألهل باب اللد ما يأيت وجا
 وصلبهم ولكنائسهم وأمواهلم ألنفسهم أماناً أعطاهم أمجعني، فلسطني أهل من معهم دخل

 حيزها من وال منها ينتقص وال دم وال كنائسهم تسكن ال أنه ؛ ملتهم وسائر وبريئهم وسقيمهم
 وعلى ؛منهم أحد يضار وال ؛ دينهم على يكرهون وال أمواهلم، من وال صلبهم من وال مللها، الو

    )٣١٥)(الشأم مدائن أهل يعطى كما اجلزية يعطوا أن فلسطني أهل من معهم دخل ومن لد أهل

                                                             
  )٢٢٥/  ٢(  خلدون ابن تاريخ )٣١١

  )٤٨٢/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٣١٢

  )١٤٧و١٤٦/ص(اخلراج أليب يوسف  )٣١٣

 اهللا محيد حملمد الراشدة واخلالفة النبوي للعهد السياسية الوثائق وجمموعة )٢/٢٢٥( خلدون ابن تاريخ )٣١٤
  )٣٤٥(ص

  )٣٠٨/  ٢( للطربي وامللوك األمم تاريخ )٣١٥

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ألهل مسلمة بن حبيب من كتاب هذا( :ويف كتاب حبيب بن مسلمة عامل عمر ألهل تفليس
 ودينكم وبيعكم وصوامعكم وألهاليكم وألوالدكم لكم باألمان: اهلرمز أرض من ،تفليس

 وال كنيسة دموا ال(: مغن بن الرمحن واليه عبد إىل العزيز عبد بن عمر وكتب ،)٣١٦()وصلواتكم
  )٣١٧(اه)عليه صوحلتم نار بيت وال بيعة

 مدن ل العلم قد قسمواأه أن :يف بالد اإلسالم فيما يتعلق بدور العبادة لغري املسلمني: واخلالصة
  : أقسام ثالثةإىل  املسلمني

 بيعة وال كنيسة إحداث فيه جيوز فال وبغداد، والكوفة كالبصرة املسلمون مصره ما :القسم األول
  )٣١٨(ذا كان بإذن اإلمامإ ذلك الزيديةيف قول مجهور أهل العلم وأجاز وحنومها 

هل جيوز أن يبقى ما وجد فيه من  :هل العلموقد اختلف أ، عنوة املسلمون فتحه ما: القسم الثاين
قال ابن  وهو وجه عند احلنابلة وعلى جواز إبقائها طائفة من أهل العلم الكنائس وحنوها أم يهدم؟

 شيئا يهدموا فلم عنوة البالد من كثريا فتحوا عنهم واخللفاء من بعدهم اهللا رضي الصحابة ألن: قدامة
 فتحت اليت البالد يف والبيع الكنائس وجود هذا لصحة ويشهد ،الكنائس بل و عنه كما تقدم من

   )٣١٩( .نكري غري من املسلمني بالد يف موجودة فإا ذلك، على حصل قد اإلمجاع وألن عنوة،

ما إحداث الكنائس ودور العبادة يف البلدان اليت فتحت عنوة فاجلمهور على املنع من ذلك وأجاز وأ
  )٣٢٠(ذا كان بإذن اإلمامإذلك ابن القاسم من املالكية 

 هلم، األرض أن على يصاحلهم أن: أحدمها: نوعان وهو صلحا، فتحه املسلمون ما: القسم الثالث
  . هلم الدار ألن فيها؛ خيتارون ما إحداث فلهم عنها، اخلراج ولنا

                                                             
   )٢٨٤/ص(ري ذفتوح البلدان للبال ) ٣١٦

  )٨٣/  ٤( لطربيل األمم وامللوك تاريخ )٣١٧

  ) ٨٢/ص(" أحكام الذميني"حكاه عنهم الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه ) ٣١٨

  ).٢٣٩ /١٣( املغين البن قدامة )٣١٩

  ) ٨٢/ص(" أحكام الذميني"حكاه عنه الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه ) ٣٢٠
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 على سوالكنائ البيع يف فاحلكم إلينا، اجلزية ويؤدون للمسلمني، الدار أن على يصاحلهم أن: والثاين
 الكل أن على معهم الصلح يقع أن جاز إذا ألنه وعمارته؛ ذلك إحداث من معهم الصلح عليه يقع ما
  )٣٢١(معينا والبيع الكنائس موضع ويكون هلم، البلد بعض يكون أن على يصاحلوا أن جاز هلم،

  

  املبحث الثالث
  ممناذج ملن بعد الصحابة رضي اهللا عنه

  النموذج األول
  يأمر اجليش أن خيرج من مسرقند بعد فتحها يزعمر بن عبد العز

 وظلمنا بنا غدر قتيبة إن: السرة أيب سليمان بنلوايل ل مسرقند أهل قال: قال مرداس بن الطفيل عن
املؤمنني عمر بن عبد  أمري إىل وفد منا فليفد لنا فأذن واإلنصاف، العدل اهللا أظهر وقد بالدنا وأخذ
  . حاجة ذلك إىل بنا فإن أعطيناه، حق لنا كان فإن ظالمتنا، يشكون العزيز

 إن: السرة أيب ابن سليمان إىل عمر هلم فكتب عمر، على فقدموا قوماً، منهم فوجهوا هلم، فأذن
 فإذا أرضهم، من أخرجهم حىت عليهم قتيبة من وحتامال. أصام ظلماً إيل شكوا قد مسرقند أهل
 كما معسكرهم إىل فأخرجهم هلم قضى فإن م،أمره يف فلينظر القاضي، هلم فأجلس كتايب أتاك
  . قتيبة عليهم ظهر أن قبل وكنتم كانوا

 إىل مسرقند عرب خيرج أن فقضى الناجي، القاضي حاضر بن جميع سليمانُ هلم فأجلس: قال
 بل: السغد أهل فقال ،عنوة ظفراً أو جديداً صلحاً فيكون سواء، على وينابذوهم معسكرهم

 القوم هؤالء خالطنا قد: منهم الرأي أهل قالو ،بذلك فتراضوا. حرباً جندد وال كان، مبا نرضى

                                                             
 جيوز: قلنا عموض وكل: (مث قال بعدها ).٢٤١-٢٣٩ /١٣( انظر هذا التفصيل مثال يف املغين البن قدامة )٣٢١

 فجرى ،وذهاا خراا إىل يفضي ذلك من املنع ألن ؛ وإصالحها منها تشعث ما رم وهلم هدمها، جيز مل إقرارها
  اه..)هدمها جمرى
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 مل وإن. الظفر يكون ملن ندري وال احلرب إىل عدنا لنا حكم فإن وأمناهم، وآمنونا معهم وأقمنا
  )٣٢٢)(ينازعوا ومل ورضوا كان، ما على األمر فتركوا. املنازع يف عداوة اجتلبنا قد كنا لنا يكن

 فعلموا! وقائدها جيشها على الدولة تنفذها عدالة من التاريخ يف له مثيل ال ما مسرقند أهل رأى لقد
 املسلمون يقيم وأن اإلسالمي، اجليش ببقاء فرضوا. ونعمة رمحة حكمها وإمنا حتارب، ال أمة هذه أن
  .أظهرهم بني

  

  النموذج الثاين
  مةمن بيت املال على حمتاجي أهل الذ عمر بن عبد العزيزإجراء 

: بالبصرة علينا قرئ أرطاة، بن عدي إىل العزيز عبد بن عمر كتاب شهدت: قال جعفر أيب جسر عن
 وخسرانا عتيا الكفر واختار اإلسالم عن رغب ممن اجلزية تؤخذ أن أمر إمنا سبحانه اهللا فإن بعد، أما(

 ملعاش صالحا لكذ يف فإن األرض، عمارة وبني بينهم وخل محلها أطاق من على اجلزية فضع مبينا،
 وولت قوته وضعفت سنه، كربت قد الذمة أهل من قبلك من وانظر عدوهم، على وقوة املسلمني

 له كان املسلمني من رجال أن فلو ،يصلحه ما املسلمني مال بيت من عليه فأجر املكاسب، عنه
 بينهما قيفر حىت يقوته أن عليه احلق من كان املكاسب عنه وولت قوته وضعفت سنه كربت مملوك
 أبواب على يسأل الذمة أهل من بشيخ مر عمر املؤمنني أمري أن بلغين أنه وذلك عتق، أو موت
 مث: قال»  كربك يف ضيعناك مث شبيبتك يف اجلزية منك أخذنا كنا أن أنصفناك، ما« : فقال الناس،
  )٣٢٣()يصلحه ما املال بيت من عليه أجرى

                                                             
  )٨١/  ٤(  للطربي وامللوك األمم تاريخ )٣٢٢

  )١١٥/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٣٢٣
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  ثالث الج ذنموال

  على أهل الذمة كنيستهم ومنازهلم املغتصبة عمر بن عبد العزيزرد 
 فالن كان كنيسة يف العزيز عبد بن عمر إىل دمشق أهل عجم خاصمنا: قال محلة أيب بن علي عن(

 بن يزيد ويل فلما ،النصارى إىل وردها منها العزيز عبد بن عمر فأخرجنا بدمشق، نصر لبين قطعها
  النصارى هامن وأخرج نصر، بين على ردها امللك عبد

 أهل إليه فشكا صلحا وكانت قنسرين العزيز عبد بن عمر والين: قال املعيطي هشام بن الوليد وعن
 كانوا الذين أولئك منازل يف كان من انظر أن: إيل فكتب ،منازهلم نزلوا قد أم: املسلمني الذمة
  )٣٢٤)(عنها منازهلم يف كان من فأخرج صوحلوا، حني أهلها من

  

  رابعال جذنموال
  للوايل يف أهل الذمة ألوزاعيا نصيحة 

 .لبنانجبل  أهل من بعض أهل الذمة عباس بن اهللا عبد بن علي بن صاحلملا أجلى احلاكم العباسي 
 مل ممن لبنان جبل من الذمة أهل إجالء من كان وقد(: جاء فيها رسالة صاحل إىل وزاعياألكتب 
 علمت، قد ما قراهم إىل باقيهم ورددت همبعض ممن قتلت خروجه على خرج ملن ممالئا يكن

 تزر ال أن تعاىل اهللا وحكم ،وأمواهلم ديارهم من خيرجوا حىت خاصة، بذنوب عامة تؤخذ فكيف
 وصية وترعى حتفظ أن الوصايا وأحق به، واقتدى عنده وقف ما أحق وهو أخرى، وزر وازرة
، )حجيجه فأنا طاقته فوق وكلفه اهدامع ظلم من(: قال فإنه عليه وآله وسلم  اهللا صلى اهللا رسول
 حتويلهم من فتكونوا بعبيد ليسوا فإم ،مثلها عليه والعدل ماله يف فله دمه يف حرمة له كانت من
  )٣٢٥(.)ذمة أهل أحرار ولكنهم ،سعة يف بلد إىل بلد من

                                                             
  )٤٠٧/  ١( سالم بن للقاسم األموال )٣٢٤

  )١/٤٤٠( سالم بن للقاسم واألموال )١/١٩٢( ن للبالذريالبلدا فتوح )٣٢٥
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  النموذج اخلامس
  موقفان من إنصاف ابن طولون ألهل الذمة

  : األولاملوقف 

 ابن"  أمر يومأ إليه فشكونا ..طولون بن أمحد األمري يطرقناكان  ما كثريا: لقصريا دير رهبانقال 
 مر على أمثالنا عن سقطتأُ وقد رءوسنا جبزية يطالبنا إنه: له وقلنا .مبصر اخلراج صاحب"  مدبر
 به يصول الذى كالسيف هذا توقيعى جتعلوا أن احذروا: لنا وقال ،توقيعأ خبطه إليه فوقع .السنني
 قوله، من فعجبنا .التلطف وحسن واملسألة إليه، إياه إيصالكم عند االستكانة استعملوا ولكن احبه،ص

 منا، التوقيع فأخذ األمري، به أمرنا ما واستعملنا.التوقيع خرب بلغه قد به وإذا"  مدبر ابن"  إىل وصرنا
  !!..حنبه ما فوق بنا وبلغ

  : املوقف الثاين

 إن: قيل إذ دينار، مخسمائة راهب من القائد صبفغ اخلراج، ليجمع قواده أحد طولون ابن أرسل
 قصته ويكتب الفسطاط إىل يذهب بأن عليه فأشري وحزن، الراهب فبكى .كرتا ميلك الراهب هذا

  .ذلك الراهب ففعل منصف عادل أمري فإنه طولون، البن ويقدمها

 حاجته عن الراهب احلاجب ألفس .الظامل للقائد صديقا احلاجب وكان طولون، ابن حاجب فرآه
 دينار مخسمائة للراهب فدفع لصاحبه، طولون ابن تأديب من احلاجب فخشى القصة، عليه فقص
 طولون ابن إىل فأبلغوها الناس بعض باحلادثة وعلم .بلده إىل وعاد فرضى واسترضاه القائد، عن بدال

 دينار، آالف بثالثة عليه تدعي أن سبيلك كان: للراهب قال مث .والراهب واحلاجب القائد فأحضر
  .ولغريه له تأديبا ذلك وأجعل منه، لك آخذها حىت

 هل: (وجل عز اهللا قال وقد فيه، رغبت ومجيل إليها، سارعت مكرمة أا لوال واهللا: للحاجب قال مث
 مثلها، تعاود أن احذر ولكن .)طولون ابن سجن( املطبق بك لعمرت) اإلحسان إال اإلحسان جزاء
  .رفعت قصةً وال سرا وال خربا عنا وِطْت وال به، تعرفنا أن دون تأتيه بأمر تستبدن وال

  !.موضعك إىل فانصرف: قال .أبدا ملثلها أعود ال فواهللا اهللا، أقالك األمري أيها أقلىن: احلاجب له فقال
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 عنك فأخر :قال .ال: قال مئونتك؟ عن تقصري رزقك أىف: له وقال القائد إىل طولون ابن التفت مث
 هذا من تأخذ أن استحللت حال فبأى: قال .ال: قال .أتيته؟ ما إىل يضطرك تأخريا استحقاقك

 عليك، ذلك أوجبت حاجة ألك .وأهله؟ وتفقره عينه، وتبكى قلبه، به تقطع ما الضعيف البائس
  )٣٢٦(مظلوم قبطى ىف الكبري القائد حبس وهكذا !.بسجنه وأمر ..إليه؟ دعتك ضرورة أو

  
  موذج السادس الن

  تعامل صالح الدين مع الصليبيني
  

 احلمالت قواد أكرب األسد قلب ريتشارد مرض بلغه أنه الدين صالح عن الغربيونحيكي املؤرخون 
 ميكن ال اليت والفواكه العالج إليه حيمل اخلاص طبيبه الدين صالح إليه فأرسل وأشجعهم الصليبية

  ! صراع يف وجيشامها مستعرة، بينهما واحلرب اهذ. الصلييب القائد ذلك عليها حيصل أن

 لوتولو تبكي الدين صالح السلطان خيمة على بنفسها ألقت غربية امرأة أن يذكرون الذين وهم
 عن يفتش من وأرسل الدين صالح فبكى ولدها، هلا خطفا جيشه جنود من اثنني أن إليه وتشكو
  )٣٢٧(مطمئنة آمنة معسكرها إىل شاجلي حبراسة وأرسلت. إليها وسلّم وجدوه حىت الولد

  
  النموذج السادس 

  تعامل السلطان العثماين مع النصارى بعد الفتح
 رجال إليها جلأ قد وكان صوفيا، آيا كنيسة إىل دخل القسطنطينية، الثاين حممد السلطان فتح ملا

 يذهبوا أن فيها املوجودين الفزعني املسيحيني من وطلب هلم، محايته وأكد استقباهلم فأحسن الكنيسة،
 املالية، وقوانينهم اخلاصة، كنائسهم اتباع حق هلم فترك املسيحيني، شؤون نظم مث. آمنني بيوم إىل

) جناديوس( فانتخبوا هلم، بطريرك انتخاب للقساوسة وترك. الشخصية بأحواهلم املتعلقة وتقاليدهم
                                                             

  )١٨٤ -١٨٣/ ص( "واإلسالم املسيحية بني والتسامح التعصب"انظر كتاب  )٣٢٦

   "حضارتنا روائع من" انظر كتاب) ٣٢٧
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 بطريركاً لتكن: له وقال البيزنطيني، دعه يف متبعة كانت اليت األة بنفس بانتخابه السلطان واحتفل
 مث. سبقك ملن كانت اليت واالمتيازات احلقوق بكل ولتتمتع وظرف، وقت كل يف صداقيت على
 وصحبه) اخلاص السلطان حرس وهم( اإلنكشارية من خاصاً حرساً له وجعل مجيالً، فرساً أهداه

 الكنيسة بقوانني اعترافه الفاتح انالسلط أعلن مث له، أعد الذي املكان إىل الدولة) باشاوات(
 يوم بت اليت وخملفام القديسيني آثار كل واشتريت ومجعت رعايته، حتت ووضعها األرثوذكسية،

  )٣٢٨(واألديرة الكنائس إىل وسلمت الفتح،

يف التعامل مع أتباع األديان األخرى حىت  ،قه الساميةه الراقية وهذه أخالمبادئُ ذهه فدين: وبعد
هلو جدير بغري املسلمني أن يدرسوه ويتعرفوا و، أفواجافيه جلدير أن يدخل الناس  ؛الة احلربيف ح
وحنن نتمىن أن يدخل كل الناس يف  ،اهللا أن يشرح الصدور للدخول فيه لعل ،ويتأملوا فيه عليه
  .)اءإنك ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يش( ،لينالوا جنة الدنيا وجنة اآلخرة ذا الدينه

وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على سيدنا حممد ،واحلمد هللا رب العاملني ،هذا آخر املطاف
  .والتابعني

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي

  صنعاء-اليمن

  

  

                                                             
   "حضارتنا روائع من" انظر كتاب) ٣٢٨
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  التعريف باملؤلف
  

  عبد الفتاح بن صاحل بن حممد قديش اليافعي :االسم

  من امليالد  ١٩٧٤ -هلجرةمن ا ١٣٩٤ –يافع–اليمن  :حمل وتاريخ امليالد

  أربعة أبناء وبنتني، متزوج وأب لستة من األوالد :احلالة االجتماعية

   e-mail: afa ah31@hotmail.com -صنعاء-اليمن  :العنوان احلايل

  ٠٠٩٦٧٧١١٤٥٦٦٠٨ :تلفون سيار

  السودان -جامعة وادي النيل-أصول الدين يف ماجستري  :املؤهل احلايل

وإمام وخطيب ) الثقايف-اخلريي-الدعوي-العلمي(ملشرف العام على مركز اخلريات ا :العمل احلايل
  حي املطار–صنعاء–اليمن–مسجد اخلريات 

  : األعمال اليت مت شغلها

  ) الشبكة اإلسالمية(عضو اإلفتاء بوزارة األوقاف القطرية  •
 عضو بعثة احلج القطرية لإلفتاء والوعظ واإلرشاد   •
 )اعة صنعاءذإ(اوى مع أويل العلم املشاركة يف برنامج فت •
 )قناة اإلميان الفضائية(األمة الوسط املشاركة يف برنامج  •
 صنعاء –عضو جملس الشرف يف جامعة اإلميان   •
 اليمن –عضو جملس الشورى يف مجعية اإلحسان اخلريية   •
 يافع –أمني عام مجعية اإلحسان اخلريية   •
 يافع –سان رئيس جملس الرقابة والتفتيش جبمعية اإلح  •
 يافع -التدريس يف معهد اهلدى الثانوي  للعلوم الشرعية  •
 يافع ) الدعوي-العلمي(مدير مركز الفرقان   •
 يافع ) الدعوي-العلمي(التدريس يف مركز الفرقان   •
 صعدة–التدريس يف دار احلديث اخلريية بدماج  •
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 يافع –إقامة الدورات الصيفية العلمية  •
-بـنجالدش  -اهلنـد -السـعودية –قطر –اليمن – :واملواعظإقامة احملاضرات والندوات  •

  مصر-كينيا-ماليزيا-أندونيسيا
 عضو الس العلمي مبوقع منارة الشريعة  •
  صنعاء) الثقايف -اخلريي –الدعوي -العلمي(املشرف العام على مركز اخلريات  •
 يافع –لفرقان إمام وخطيب مسجد ا •
 قطر –الدوحة –إمام وخطيب مسجد اهليدوس  •
 صنعاء -اليمن –م وخطيب مسجد اخلريات إما •

  

  :مشايخ التلقي حبسب حروف اهلجاء

  )صعدة) (أصول احلديث(فضيلة الشيخ أمحد بن سعيد القدسي  -١
  )قطر) (الصرف(فضيلة الشيخ إلبو ولد املصطفى الشنقيطي  -٢
 )قطر) (النحو–أصول الفقه(فضيلة الشيخ صادق الكردي العراقي  -٣
 )الرياض) (العقيدة–أصول الفقه–الفقه(ألمسري فضيلة الشيخ صاحل بن حممد ا -٤
 )عدن) (العقيدة –الفقه(فضيلة الشيخ عبد الرمحن مرعي العدين  -٥
 )عدن) (الفقه(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن أمحد املرفدي  -٦
 )عدن) (مقاصد الشريعة(فضيلة الشيخ علي بن حممد بارويس  -٧
 )قطر) (الفقهأصول (فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الكردي  -٨
 )حضرموت) (تزكية وسلوك(فضيلة الشيخ عمر بن حممد بن حفيظ  -٩
 )صعدة) (النحو(فضيلة الشيخ عوض البكايل  - ١٠
 )قطر) (القرآن قراءة حفص(فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي اللكنوي  - ١١
) البالغـة –البحث واملناظرة–املنطق(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى حممود البنجويين  - ١٢

 )قطر(
 )دمشق) (قواعد الفقه–الفقه(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا  - ١٣
 ) رمحه اهللا–صعدة) (التفسري–احلديث(فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  - ١٤
 وغريهم  - ١٥

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  :مشايخ اإلجازة حبسب حروف اهلجاء

 )عدن(فضيلة الشيخ أبو بكر العدين بن علي املشهور  -١
 )األحساء(ئي فضيلة الشيخ أمحد الدوغان األحسا -٢
  )رمحه اهللا–مكة(فضيلة الشيخ أمحد بن جابر جربان الضحوي مث املكي  -٣
 )امة(فضيلة الشيخ أمحد بن عبد الرمحن القدميي  -٤
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد إلياس الباره بنكوي  -٥
 )مصر(فضيلة الشيخ الدكتور مجال فاروق  -٦
  )صنعاء(فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن حممد مقبول األهدل  -٧
 ) امة(فضيلة الشيخ محود مشيلة األهدل  -٨
 )ماليزيا(ل بن إمساعيل الربليسي فضيلة الشيخ ذو الكف -٩
 )املدينة(فضيلة الشيخ زين بن مسيط  - ١٠
 )اهلند(فضيلة الشيخ زين العابدين األعظمي  - ١١
 )حضرموت(فضيلة الشيخ سامل بن عبد اهللا الشاطري  - ١٢
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد سامل القامسي  - ١٣
 ) حضرموت(الشيخ سعد العيدروس  فضيلة - ١٤
 )اهلند(فضيلة الشيخ سعيد باملبوري  - ١٥
 )أندونيسيا( فضيلة الشيخ سفيان نور مربو عبد اهللا طيب  - ١٦
 )جدة(فضيلة الشيخ سلمان أبو غدة  - ١٧
 )اهلند(فضيلة الشيخ سلمان احلسين الندوي  - ١٨
 )تعز( فضيلة الشيخ سهل بن إبراهيم بن عقيل  - ١٩
 )اهلند(هارنفوري فضيلة الشيخ حممد شاهد الس - ٢٠
 ) تركيا(فضيلة الشيخ صاحل بن أمحد الغرسي  - ٢١
 )صنعاء(فضيلة الشيخ صاحل البيض  - ٢٢
 )الرياض(فضيلة الشيخ صاحل بن حممد األمسري  - ٢٣
 ) اهلند(فضيلة الشيخ حممد طيب الديوبندي  - ٢٤
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد عاقل السهارنفوري  - ٢٥
 )امة(فضيلة الشيخ عبد الرمحن الوشلي  - ٢٦
 )امة(الشيخ عبد الرمحن مشيلة األهدل  فضيلة - ٢٧
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 ) كينيا(فضيلة الشيخ عبد القادر العيدروس  - ٢٨
 ) جدة(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن أمحد الناخيب  - ٢٩
 ) حضرموت(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن علوي بن شهاب  - ٣٠
 )امة ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عمر األهدل  - ٣١
 )مصر(فضيلة الشيخ الدكتور علي مجعة حممد  - ٣٢
 ) امة(فضيلة الشيخ علي الزيلعي  - ٣٣
 )امة(فضيلة الشيخ علي بن حممد البطاح  - ٣٤
 )حضرموت(فضيلة الشيخ علي املشهور بن حفيظ  - ٣٥
 )امة(فضيلة الشيخ علي املضوين  - ٣٦
 )امة(فضيلة الشيخ على بن عبد الرمحن القدميي  - ٣٧
 )رمحه اهللا–مكة(فضيلة الشيخ علي بن عبد اهللا األهدل  - ٣٨
 )حضرموت( ي بن حممد العطاس فضيلة الشيخ عل - ٣٩
 )مكة(فضيلة الشيخ عمر بن حامد اجليالين  - ٤٠
 )حضرموت(فضيلة الشيخ عمر بن حممد بن حفيظ  - ٤١
 )صنعاء(فضيلة الشيخ قاسم حبر القدميي  - ٤٢
 ) مكة-املدرسة الصولتية(فضيلة الشيخ ماجد رمحت اهللا  - ٤٣
 )جدة(فضيلة الشيخ جمد بن أمحد مكي  - ٤٤
 )صنعاء ( العمراين  فضيلة الشيخ حممد بن إمساعيل - ٤٥
 )كينيا(فضيلة الشيخ حممد البيض  - ٤٦
 )مكة(فضيلة الشيخ حممد بن حسني القدميي  - ٤٧
 ) الرياض(فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا آل رشيد  - ٤٨
 ) باكستان(فضيلة الشيخ الدكتور حممد طاهر القادري  - ٤٩
 )قطر(فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي اللكنوي  - ٥٠
 ) امة(عزي األهدل اإلدريسي  فضيلة الشيخ حممد - ٥١
 )صنعاء(فضيلة الشيخ حممد بن علي عجالن  - ٥٢
 )املدينة(فضيلة الشيخ حممد عوامة  - ٥٣
 ) امة(فضيلة الشيخ حممد فقرية  - ٥٤
 ) املدينة(فضيلة الشيخ حممد منر اخلطيب  - ٥٥
 )السودان(فضيلة الشيخ مساعد البشري  - ٥٦
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 )دمشق(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا  - ٥٧
 )مكة(الشيخ الدكتور نبيل بن هاشم الغمري فضيلة  - ٥٨
 )اهلند(فضيلة الشيخ نعمة اهللا األعظمي  - ٥٩
 )اهلند(فضيلة الشيخ نصري أمحد خان  - ٦٠
 )األحساء(فضيلة الشيخ وليد بن عبد اللطيف العرفج األحسائي  - ٦١
 )امة(فضيلة الشيخ حيي البحر األهدل  - ٦٢
 )األحساء(فضيلة الشيخ حيي بن أيب بكر املال األحسائي  - ٦٣
 )جدة(فضيلة الشيخ الدكتور حيي بن عبد الرزاق الغوثاين  - ٦٤
 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد يونس اجلنفوري  - ٦٥
 وغريهم  - ٦٦

 

  :مشايخ املذاكرة حبسب حروف اهلجاء

 ) املدينة(فضيلة الشيخ الدكتور خليل مال خاطر  -١
 )دمشق(فضيلة الشيخ صادق حبنكة امليداين  -٢
 )رمحه اهللا–دمشق(امليداين  فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن حبنكة -٣
 )قطر(فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهللا الفقيه الشنقيطي  -٤
 )حضرموت(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن فيصل األهدل  -٥
 ) صنعاء(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد احلاشدي  -٦
 ) صنعاء(فضيلة الشيخ عبد اميد الرميي  -٧
 )صنعاء(فضيلة الشيخ عبد ايد الزنداين  -٨
 ) دمشق(لشيخ الدكتور حممد احلسن البغا فضيلة ا -٩
 )مريتانيا(فضيلة الشيخ حممد احلسن الددو  - ١٠
 )دمشق(فضيلة الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي  - ١١
  )صنعاء(فضيلة الشيخ حممد بن موسى البيضاين  - ١٢
 )دمشق(فضيلة الشيخ حممد كرمي راجح  - ١٣
 )مأرب(فضيلة الشيخ مطصفى بن إمساعيل أبو احلسن املصري  - ١٤
 )دمشق(لشيخ الدكتور مصطفى بن سعيد اخلن فضيلة ا - ١٥
 )املدينة(فضيلة الشيخ الدكتور حيي اليحي  - ١٦
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 وغريهم - ١٧

 

  :املؤلفات حبسب حروف اهلجاء

 ) عجل اهللا بإمتامه وطبعه(األحاديث الواردة يف فضائل اليمن وأهله مجع ودراسة  -١
 ) عجل اهللا بطبعه(البدعة اإلضافية بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٢
  )حتت الطبع(التربك بالصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٣
 )حتت الطبع( جسيم واسمة وحقيقة عقيدة السلف يف الصفات اإلهلية الت -٤
 )هذا البحث(التعايش اإلنساين والتسامح الديين يف اإلسالم دراسة تأصيلية -٥
 )عهعجل اهللا بطب(تعطري األنام بذكر من رأى ربه يف املنام  -٦
 ) مؤسسة الرسالة ناشرون–مطبوع–حبث املاجستري(التمذهب وأحكامه دراسة مقارنة  -٧
 )عجل اهللا بطبعه(التوسل بالصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٨
 )منشور على النت(شد الرحل لزيارة القرب الشريف بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٩
 )عجل اهللا بإمتامه ونشره) (فوائد متفرقة( صيد القلم  - ١٠
 )عجل اهللا بطبعه(مقارنة دراسة  الفوات واإلحصار وأحكامهما - ١١
 ) مطبوع) (حماولة تأصيلية ورؤية جديدة(يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية  - ١٢
 )حتت الطبع(قرآن قدمي أم حمدث؟ يف مذهب أهل احلديث واحلنابلة ال - ١٣
بني الفهم السليم والفهم السقيم ، ما عبدتك طمعا يف جنتك وال خوفا من نارك: مقولة - ١٤

 )حتت الطبع(
 )عجل اهللا بطبعه(جمموع الفتاوي  - ١٥
 ) عجل اهللا بطبعها(مذكرة يف مصطلح احلديث  - ١٦
 )عجل اهللا بطبعه(مسائل يف التصوف  - ١٧
 )صنعاء-دار اجليل–مطبوع(املنهجية العامة يف العقيدة والفقه والسلوك  - ١٨
 وغريها - ١٩

 

  :اءاألحباث واملقاالت حبسب حروف اهلج

 )عجل اهللا بنشره(األخذ من اللحية دراسة مقارنة  -١
 ) منشور على النت(افتتاح خطبيت العيد بالتكبري دراسة فقهية  -٢
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 )عجل اهللا بنشره(تأدية النوافل يف السفر دراسة مقارنة  -٣
 )منشور على النت(تعليق حول اعتبار األشاعرة واملاتريدية من أهل السنة  -٤
 )منشور على النت(ية التفسري اإلشاري دراسة تأصيل -٥
 ) منشور على النت(التكبري اجلماعي والذكر اجلماعي دراسة مقارنة  -٦
 )منشور على النت(تكرار العمرة دراسة فقهية  -٧
 ) منشور على النت(حكم اختاذ السبحة والذكر ا دراسة مقارنة  -٨
 ) تمنشور على الن(حكم التجسيم واسمة يف املذاهب األربعة دراسة فقهية مقارنة  -٩
 )منشور على النت(حكم تعدد احلكام والدول اإلسالمية دراسة فقهية  - ١٠
 )منشور على النت(حكم جهاد االحتالل يف املذاهب الثمانية دراسة فقهية  - ١١
 ) منشور على النت(حكم سب الصحابة يف املذاهب األربعة  - ١٢
 )ور على النتشمن(دراسة فقهية ، حكم قتل املدنيني يف املذاهب األربعة - ١٣
 )منشور على النت(لقول خبلق القرآن يف املذاهب األربعة حكم ا - ١٤
 )عجل اهللا بنشره(احللف بغري اهللا دراسة مقارنة  - ١٥
 )منشور على النت(الذكر باالسم املفرد دراسة مقارنة  - ١٦
 )منشور على النت(رفع اليدين بالدعاء بعد املكتوبة والدعاء اجلماعي دراسة مقارنة  - ١٧
 )منشور على النت(قارنة رمي اجلمار قبل الزوال دراسة م - ١٨
 )عجل اهللا بنشره(الصالة يف مسجد فيه قرب دراسة مقارنة  - ١٩
 )منشور على النت(صوم شهر رجب دراسة مقارنة  - ٢٠
 )عجل اهللا بنشره(الضرب بالدف دراسة مقارنة  - ٢١
 )عجل اهللا بنشره(العدل بني الزوجات فيما زاد على النفقة الواجبة دراسة فقهية  - ٢٢
 ) عجل اهللا بإمتامه ونشره) (اخلشوع(العلم املرفوع  - ٢٣
 )منشور على النت(قول صدق اهللا العظيم بعد التالوة دراسة فقيهة  - ٢٤
  )منشور على النت(قيام ليلة النصف من شعبان وليليت العيد دراسة مقارنة  - ٢٥
 )منشور على النت(مسح الوجه باليدين بعد الدعاء دراسة مقارنة  - ٢٦
 )على النت منشور(نسيان القرآن بعد حفظه دراسة فقهية  - ٢٧
عجل اهللا بإمتامـه  (هل العمل شرط يف صحة اإلميان يف مذهب احلنابلة وأهل احلديث؟  - ٢٨

 ) ونشره
 )منشور على النت(دراسة تأصيلية ! هل الفطرة دليل؟ - ٢٩
  وغريها - ٣٠
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  :الرحالت العلمية والدعوية

  : داخل اليمن

زبيد  –راوعة امل –أبني  –يافع  –حلج  –إب  –احلديدة  –صعدة  –حضرموت  –عدن  –صنعاء
  وغريها -حجة  –تعز  –البيضاء  –ذمار  –مأرب  –الزيدية  –الضحي  –بيت الفقيه  –

  :خارج اليمن

-ديوبند: (اهلند -بنجالدش  –سوريا  –قطر –) األحساء–جدة–الرياض–املدينة–مكة: (السعودية
  وغريها.. كينيا -مصر -ماليزيا-أندونيسيا -)امليوات-كالكتا-دهلي-سهارنفور
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 احملتويات

  ٢  ...................................................................................املقدمة

  ٦  ......................................................................  مسائل وفيه: التمهيد

  ٦  ............................................................................  :األوىل املسألة

  ٦  ......................................................................  مكرم اإلنسان جنس

  ١٤ ..........................................................................  :الثانية املسألة

  ١٤ .......................................................................  الدين يف إكراه ال

  ٢٨ ..........................................................................  :الثالثة املسألة

  ٢٨ ............................................................  الدعوة وهدف الرسالة مقصد

  ٢٩ .................................................  ذلك لىع والنماذج الشواهد بعض وهاك

  ٢٩ .....................................................................  :الكرمي القرآن فمن

  ٣٠ ......................................................................  :النبوية السنة ومن

  ٣٨ ...........................................................................  لاألو الفصل

  ٣٨ ...........................................  واملستأمنني العهد وأهل الذمة أهل مع التعامل يف

  ٣٨ .........................................................................  :األول املبحث

  ٣٨ .......................................................  وأعراضهم وأمواهلم دمائهم عصمة

  ٣٨ ............................................................................األول الفرع

  ٣٨ .........................................  واآلثار والسنة القرآن من ذلك على الشرعية األدلة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٨ ......................................................................  :الكرمي القرآن من

  ٣٩ .......................................................................  النبوية السنة ومن

  ٤٢ ...................................................  عنهم اهللا رضي الصحابة عن اآلثار ومن

  ٤٣ ............................................................................  الثاين الفرع

  ٤٣ .........................................  والعرض واملال الدم عصمة يف بالذمي تتعلق مسائل

  ٤٣ ..........................................................................  :األوىل سألةامل

  ٤٣ ................................................................ علينا ما وعليهم مالنا هلم

  ٤٤ ..........................................................................  :الثانية املسألة

  ٤٤ ......................................................... اجلزية وفرض التعايش بني اجلمع

  ٤٨ ..........................................................................  :الثالثة املسألة

  ٤٨ ...................................  هلم التعرض حيل ال الذمة أهل من اجلزية احلاكم أخذ عدم

  ٥٠ ..........................................................................  :الرابعة املسألة

  ٥٠ ........................................................  عدواناً قتله إذا بالذمي يقتل املسلم

  ٥١ ........................................................................  :اخلامسة املسألة

  ٥١ ...................................................... مجيعاً املسلمني لغري الذمة عقد ميكن

  ٥١ ..........................................................................  :الثالث الفرع

  ٥١ .......................................  والعرض واملال الدم حرمة يف باملستأمن تتعلق مسائل

  ٥١ ..........................................................................  :األوىل املسألة
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  ٥١ ..........................................................  للمستأمن تعطى اليت األمان فترة

  ٥٢ ..........................................................................  :الثانية املسألة

  ٥٢ .................................................................  للمستأمنني ومناذج أمثله

  ٥٢ ..........................................................................  :الثالثة املسألة

  ٥٢ .............................................................  العريف واألمان النصي األمان

  ٥٣ ........................................................................  :اخلامسة املسألة

  ٥٣ .....................................................  أمان بغري اإلسالم دار احلريب دخل إذا

  ٥٤ .........................................................................  السادسة املسألة

  ٥٤ .........................................  آمنون منه فهم باألمان احلرب دار دخل إذا املسلم

  ٥٥ ...........................................................................  :الرابع الفرع

  ٥٥ ...................................................................  :باملعاهد تتعلق مسائل

  ٥٥ ..........................................................................  :األوىل املسألة

  ٥٥ .....................................................  احلايل الوقت يف الدول بني عاهداتامل

  ٥٦ ..........................................................................  :الثانية املسألة

  ٥٦ ..............................................  فقط األمر لويل هو املعاهد عهد بنقض احلكم

  ٥٦ ..........................................................................  :الثالثة املسألة

  ٥٦ ..................................................  آمناً زال فما احلرب دار دخل إذا املعاهد

  ٥٦ ..........................................................................  :الثاين املبحث
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  ٥٦ .................................................. معهم التعامل يف واإلحسان والقسط الرب

  ٥٩ ............................................................................األول الفرع

  ٥٩ ............................................................  :معهم بادلةاملت واهلدية الصدقة

  ٦١ ............................................................................  الثاين الفرع

  ٦١ ........................................................................  هلم اجلوار حسن

  ٦٢ ..........................................................................  :الثالث الفرع

  ٦٢ ........................................................  معهم املعاملة وحسن اخللق حسن

  ٦٣ ............................................................................  الرابع الفرع

  ٦٣ .............................................  :والتعزية الدعوة وإجابة املريض وعيادة الزيارة

  ٦٥ .........................................................................  :اخلامس الفرع

  ٦٥ ...................................................................  عليهم والسالم التحية

  ٧٠ .........................................................................  :الثالث املبحث

  ٧٠ ................................................  اإلسالم بالد يف والسكن التنقل يف حريتهم

  ٧٢ .......................................................................... الرابع املبحث

  ٧٢ ........................................................  الدينية والشعائر العبادة يف حريتهم

  ٧٢ .................................................  دينهم يف مباح هو ما تعاطي يف وحريتهم

  ٧٤ ........................................................................  اخلامس املبحث

  ٧٤ .....................................................  أحسن هي باليت واادلة معهم احلوار
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  ٧٧ .........................................................................  :الثاين والفصل

  ٧٧ ...............................................................  احلرب أهل مع التعامل يف

  ٨٣ .........................................................................  :األول املبحث

  ٨٣ ........................................................  القتال أهل من ليسوا من قتل عدم

  ٨٣ ....................................................:ذلك على الشرعية األدلة بعض وإليك

  ٨٦ ...........................................................................  الثاين املبحث

  ٨٦ ......................................................  احلرب أهل من األسري إىل اإلحسان

  ٨٧ .............................................................  :باألسرى تتعلق مهمة مسألة

  ٩٢ ..........................................................................  الثالث املبحث

  ٩٢ .............................................  وحنوها والتخريب واحلرق والتمثيل الغدر عدم

  ٩٤ .........................................................................  :الثالث الفصل

  ٩٤ ..............................  املسلمني غري مع التعامل يف اإلسالمي التاريخ من مشرقة مناذج

  ٩٤ ..........................................................................  األول املبحث

  ٩٤ .............................................  وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عن مناذج

  ٩٤ ........................................................................  :األول النموذج

  ٩٤ ......................................:جنران ألهل وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد

  ٩٥ .........................................................................  :الثاين النموذج

  ٩٥ ............................  املدينة يهود مع الصلح اقيةاتف وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب عقد
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  ٩٧ .........................................................................  الثالث النموذج

  ٩٧ ..........................  اليهودي احلرب على وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سيدنا حلم

  ٩٨ .........................................................................  الرابع النموذج

  ٩٨ .................................  الذمة ألهل التعرض بعدم عليه وآله وسلم  اهللا صلى وصيته

  ٩٩ ...........................................................................  الثاين حثاملب

  ٩٩ .......................................................  عنهم اهللا رضي الصحابة عن مناذج

  ٩٩ .........................................................................  األول النموذج

  ٩٩ ...........................................  شريح القاضي عند واليهودي علي سيدنا تقاضي

  ١٠٠  .........................................................................  الثاين النموذج

  ١٠٠  .............................................  عمر سيدنا عند واليهودي علي سيدنا تقاضي

  ١٠٠  ........................................................................  الثالث النموذج

  ١٠٠  ............................................  الذمة ألهل يسيء من وجه يف الصحابة وقوف

  ١٠٣  ........................................................................  الرابع النموذج

  ١٠٣  ..........................................................  اإلسكندرية أهل سبايا عمر رد

  ١٠٤  .......................................................................اخلامس النموذج

  ١٠٤  ...............................  محايتهم من يتمكنوا مل ملا الذمة أهل على اجلزية الصحابة رد

  ١٠٥  ......................................................................  السادس النموذج

  ١٠٥  .............................. ملسجد غصباً اشتري حني النصرانية بيت اخلطاب بن عمر رد
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  ١٠٥  ........................................................................السابع النموذج

  ١٠٥  ..............................................  املال بيت من الذمة أهل من احملتاجني كفالة

  ١٠٦  ........................................................................  الثامن النموذج

  ١٠٦  ......................................................  العبادة ودور للكنائس التعرض عدم

  ١٠٩  .........................................................................  الثالث املبحث

  ١٠٩  ...................................................  عنهم اهللا رضي الصحابة بعد ملن مناذج

  ١٠٩  ........................................................................  األول النموذج

  ١٠٩  .............................  فتحها بعد مسرقند من خيرج أن اجليش يأمر العزيز عبد بن عمر

  ١١٠  .........................................................................  الثاين النموذج

  ١١٠  .............................  الذمة أهل حمتاجي على املال بيت من العزيز عبد بن عمر إجراء

  ١١١  ........................................................................  الثالث النموذج

  ١١١  ..........................  املغتصبة ومنازهلم كنيستهم الذمة أهل على العزيز عبد بن عمر رد

  ١١١  ........................................................................  الرابع النموذج

  ١١١  ....................................................  الذمة أهل يف للوايل األوزاعي نصيحة

  ١١٢  .......................................................................اخلامس النموذج

  ١١٢  ...............................................  الذمة ألهل ولونط ابن إنصاف من موقفان

  ١١٣  ......................................................................  السادس النموذج

  ١١٣  ........................................................  الصليبيني مع الدين صالح تعامل
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  ١١٣  ......................................................................  السادس النموذج

  ١١٣  ........................................... الفتح بعد النصارى مع العثماين السلطان تعامل

  ١١٥  .......................................................................  باملؤلف التعريف
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