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 عالقة المسلمين بغيرهمأحكام ومسائل في 
 عبد الرمحن بن عبد العزيز العقل د.

 

 الحمد هلل والصالة على رسول هللا .. وبعد :

[ 20فإن دين اإلسالم، دين الرمحة ابلناس أمجعني "هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون" ]سورة اجلاثية 
[وهو دين اخلري للعاملني مؤمنهم وكافرهم، ال جيحد ذلك إال 107األنبياء ."وما أرسلناك إال رمحة للعاملني" ]سورة 

[ أو كان من املستكربين "وما 30من جهل احلقيقة "ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون" ]سورة الروم 
 األول : [ .أما خريية اإلسالم للمسلمني فهي كما قال 32جيحد آبايتنا إال كل ختار كفور" ]سورة لقمان 

 فليس يصح يف اإلفهام شيء ... إذا احتاج النهار إىل دليل
وال جتادلوا أهل الكتاب إال وأما خرييته لغري املسلمني، فألنه حفظ حقوقهم، وصان كرامتهم وعاملهم ابحلسىن "

شوة [. ومل يتخلف هذا التعامل الراقي حىت يف ساعة االنتصار، ون 46". ] سورة العنكبوت ابليت هي أحسن
 الشعور ابلعزة والغلبة .

وكانت وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمرائه الذين يبعثهم على اجليوش والسرااي : اغزوا وال تغلوا، وال 
 ( .1تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًا" )

ن بقوله : إين موصيك وأما خليفته الصديق رضي هللا عنه فقد أوصى مبعوثه قائد جيش الشام يزيد بن أيب سفيا
بعشر : ال تقتلن امرأة، وال صبياً، وال كبريًا هرمًا، وال تقطعن شجرًا مثمرًا، وال ختربن عامرًا، وال تعقرن شاة وال 

( . وهذا السمو يف التعامل يف ساعة احلرب، 2بعريًا إال ملأكله، وال حترقن خناًل، وال تفرقنه وال تغلل، وال جتنب )
 سلمون يف عصورهم املختلفة، وابألخص يف العصور الزاهية األوىل.هو ما امتثله امل

وهو ما اعرتف به عقالء ومنصفوا أعدائهم، قـال "ول ديورانت" : )لقد كان أهل الذمة املسيحيون والزردشتيون 
هذه األايم،  واليهود والصابئون يتمتعون يف عهد الدولة األموية بدرجة من التسامح ال جند نظريًا هلا يف البالد يف

فلقد كانوا أحرارًا يف ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم ... وكانوا يتمتعون حبكم ذايت خيضعون 
 ( .3فيه لعلمائهم وقضاهتم وقوانينهم( )

 ( .4وقال الفيلسوف املؤرخ الفرنسي"غوستاف لوبون" : )ما عرف التاريخ فاحتاً أعدل وال أرحم من العرب( )
ذه املعاملة احلسنة من املسلمني ملخالفي دينهم، ليست طارئة وال غريبة، ألهنا منبعثة من أسس دين اإلسالم وه

الذي يقوم على حفظ كرامة اإلنسان لكونه إنساانً، وهلذا ملا جهلت هذه احلقيقة يف هذه األايم، مسعنا أصوااتً 
تهاك حقوق اإلنسان، ومن هنا أتيت أمهية حبث هذه املسألة نشازًا تتعاىل يف اإلعالم ابهتام دين اإلسالم وأهله ابن

 ]هل األصل يف عالقة املسلمني بغريهم احلرب أم السلم ؟!![ .
 وقبل اخلوض يف غمار هذه املسألة اهلامة، أشري إىل بعض الوقفات اليت أرى أمهيتها قبل البدء ابملقصود :

 الوقفة األوىل :
م وُمثُِله وأخالقه وتعاليمه وقيمه، إذ هو وحده الكفيل حبل أزمات وصراعات حاجة البشرية املاسة لدين اإلسال

على عالج مشكالت األمم، ومعاانة الشعوب، ومستعصيات الزمن، ألنه  –دون غريه  –احلضارات، وهو القادر 
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وطأة الظلم دين يُعىن ابلفرد واجملتمع، وابلروح واجلسد، وهذا ما تفتقر إليه مجيع اجملتمعات اليت تئن حتت 
والضياع، وتكتوي بلهيب فقده كل األمم اليت ال تعرف إال الشقاء والضنك يف احلياة، بل لقد أصبح اإلسالم 
ضرورة من ضرورايت احلياة اهلانئة السعيدة، وهذا ما صرح به بعض األوربيني الذين درسوا اإلسالم أو قرأوا عنه، 

لدين اإلسالمي أثر كبري يف هتذيب األمم وتربية مشاعرها ( : )ل5يقول املستشرق الفرنسي "غستاف دوكا" )
ووجداهنا، وترقية عواطفها، فإذا قرأت اتريخ العرب قبل البعثة، وعلمت ما كانت عليه، اعتقدت أن للشريعة 
السمحة يف هتذيب األخالق التأثري األكرب، إذ ما كاد يتصل ابألمة العربية ذلك اإلصالح الروحي املدين، حىت 

 ( .6ر العدل وزال النفاق والرايء والعدوان( )انتش
 الوقفة الثانية :

عاملية اإلسالم، وأنه دعوة إسالمية لكل اإلنسانية، هو دين هللا إىل الناس كافة، ورسالته عاملية بكل ما حتمله 
ذا الدين العاملي [. ورسول ه158]سورة األعراف ” قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعاً ” معاين العاملية ،

[،  28بعث إىل كافة البشر" وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيرًا، ولكن أكثر الناس ال يعلمون" ]سورة سبأ 
وإمنا كانت دعوة هذا الدين عاملية، ألنه جاء لتحرير البشرية كلها من االحنرافات والضالالت والعبودايت لغري 

األايم خاصاً بقبيلة أو جنس أو طائفة، وإمنا هو دين هللا إىل الناس كافة. وألنه دين  هللا، ومل يكن اإلسالم يوماً من
مشتمل على منهج حياة متكامل يف مجيع مناحي احلياة، مل يكن هذا املنهج انجتًا عن ردة فعل لسوء أوضاع بيئة 

راده هللا ليكون للبشرية مجعاء يف  معينة، كما هو شأن املناهج البشرية الوضعية، وإمنا هو منهج عام شامل كامل، أ
كافة دايرها وشىت أقطارها، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : )وعلى كل أحد أن يصدق حممدًا صلى هللا 

صلى هللا عليه -عليه وسلم فيما أخرب به، ويطيعه فيما أمر تصديقًا عاماً وطاعة عامة، وقد بعث هللا رسوله حممدًا 
ناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إىل خري أمة أخرجت للناس، وأكمل له أبفضل امل -وسلم

وألمته الدين، وأمت عليهم النعمة، وحرم اجلنة إال على من آمن به ومبا جاء به، ومل يكن يقبل من أحد إال اإلسالم( 
(7. ) 

 الوقفة الثالثة :
كثرية من التشريعات، منها جانب تنظيم العالقات، سواء يف تتجلى عظمة اإلسالم ومشوليته وعامليته يف جوانب  

عالقة املسلمني برهبم، أو عالقة بعضهم ببعض، أو عالقتهم ابآلخرين ممن مل يعتنقوا دينهم على أي وجه كان، 
 –وصدق هللا إذ يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيااًن لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني") سورة النحل 

د جاء تنظيم العالقة مع اآلخرين يف منتهى الروعة والكمال واجلالل، يف كافة شؤون احلياة، ويف خمتلف (، وق89
الظروف واألحوال سواء يف حال احلرب، أو يف حال السلم، وسواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنني أو معاهدين أو 

العدل، وحفظ حق الدين واإلنسان، ومن أيت يف حربيني أو مرتدين، نظمها تنظيماً دقيقاً راعى فيه حتقيق املصاحل و 
 شئ من هذا الباب، فإمنا أيت لعدم تنزيله النصوص على األشخاص أو األحوال على وجٍه صحيٍح.

 الوقفة الرابعة :
ال يلزم أن متثل منهج اإلسالم يف التعامل معهم، ألن  –وابألخص يف هذا الزمن  –تعامالت املسلمني مع الكفار 

س وتصوراهتم حنو العالقة ابلكفار متباينة، كما أن واقعهم الفعلي متفاوت بني انفتاح وانغالق، وبني نظرات النا
انقباض وانبساط، من املسلمني اليوم من ال يفرق بني الكافر احلريب، وبني الذمي واملستأمن، ويرى أن العالقة 
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معاملة، حىت يف العقود املالية، والبيع والشراء،  معهم مجيعاً، قائمة على العنف والغلظة واملباينة املطلقة يف كل
حممد رسول هللا والذين معه، أشداء على الكفار" ]سورة الفتح :” ولرمبا استند من هذا شأنه إىل قول هللا تعـاىل 

 [ وإىل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "ال تبدؤا اليهود والنصارى ابلسالم، وإذا لقيتم أحدهم يف طريق29
 (.8فاضطروهم إىل أضيقه")

ومنهم من يرى أن العالقة ابلكافر كالعالقة ابملسلم يف اجلملة، وهذا الفهم يكثر عند من يعيش من املسلمني يف 
 أحضان الكفار، بسبب االنصهار يف جمتمعاهتم، واالندماج يف بيئاهتم .

بسبب اجلهل أو رقة الداينة، أو اإلعجاب كما يوجد هذا التمييع والتفريط عند بعض املسلمني يف بالد اإلسالم 
ابلكفار وا النبهار حبضارهتم، ولذلك وجدان من املسلمني اليوم من ينادي ابملساواة بني األداين السماوية، وعدم 

تساقط هذين الرأيني، فأما الرأي  –بداهة  –التفرقة بني اليهودية والنصرانية واإلسالم، واملؤمن املنصف يعرف 
بين للغلظة والعنف مطلقًا، فهو يتناىف مع مسو اإلسالم ومساحته وعامليته، ويتناىف أيضًا مع سرية النيب األول املت

صلى هللا عليه وسلم وسرية أصحابه، وعموم تعامالت النيب صلى هللا عليه وسلم وتعامالت صحابته مع اليهود 
 واملشركني تثبت هتافت هذا الرأي وسقوطه من ذلك :

من اليهود الذين دخلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : السام عليكم، فرد" قصة الرهط  -1
:"وعليكم السام واللعنة" فقال صلى هللا عليه وسلم "مهاًل اي عائشة -رضي هللا عنها  -وعليكم" فقالت عائشة 

 ( .9إن هللا حيب الرفق يف األمر كله )
 ( .10إين مل أبعث لعااًن، وإمنا بعثت رمحة" ):” ع على املشركني قال وملا قيل له صلى هللا عليه وسلم اد  -2
وملا قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا : اي رسول هللا إن دوسًا  -3

 ينبغي عصت وأبت فادع هللا عليها، فقيل : هلكت دوس قال : اللهم اهد دوسًا وات هبم" ويف رواية قال : "ال
 (.11لصديق أن يكون لعاانً )

 (.12ال تبدؤا اليهود والنصارى ابلسالم، وإذا وجدمتوهم يف طريق، فاضطروهم إىل أضيقه")” وأما حديث
فهو كناية عن عزة املسلم، فال يكون ذلياًل أمام الكافر، فإذا لقيه فال يبدأ ابلسالم، وال يفسح له يف الطريق 

 ويذل نفسه .
بن حجر رمحه هللا : )واملراد منع ابتدائهم ابلسالم املشروع، فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي قال احلافظ ا

صلى هللا عليه -خروجهم عنه، كأن يقول : السالم علينا، وعلى عباد هللا الصاحلني فهو جائز، كما كتب النيب 
:" وإذا لقيتموهم يف طريق ...."  إىل هرقل وغريه : سالم على من اتبع اهلدى .. قال القرطيب يف قوله -وسلم 

معناه ال تتنحوا هلم عن الطريق الضيق إكرامًا هلم واحرتاماً، وعلى هذا فتكون اجلملة مناسبة للجملة األوىل يف 
املعىن، وليس املعىن إذا لقيتموهم يف طريق واسع فأجلئوهم إىل طرفه حىت يضيق عليهم، ألن ذلك أذى هلم، وقد 

 ( . هذا ما يتعلق ابلرأي األول .13 سبب( )هنينا عن أذاهم بغري
الذي تبدو فيه امليوعة والتمييع ألصول اإلسالم وثوابته، فهو أظهر ضعفاً، وأبني عواراً،  –أما الرأي الثاين 

ومصادمته لثوابت الشريعة ال ختفى على ذي إنصاف، إذ الرباءة من الكفر وأهله، من املعلوم من دين اإلسالم 
وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون. إال الذي فطرين فإنه سيهدين. وجعلها  تعاىل :"  ابلضرورة قال

 [ .28-26" ]سورة الزخرف كلمة ابقية يف عقبه لعلهم يرجعون
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 ( .14والكلمة الباقية : هي ال إله إال هللا يف قول كثري من املفسرين )
عبد هللا ورسوله وخليله إمام احلنفاء ووالد من بعث من بعده من األنبياء يقول ابن كثري : )يقول تعاىل خمربًا عن 

الذي تنتسب إليه قريش يف نسبها ومذهبها أنه تربأ من أبيه وقومه يف عبادهتم األواثن فقال: "إنين براء مما تعبدون. 
هللا وحده ال شريك له،  أي هذه الكلمة وهي عبادة” إال الذي فطرين فإنه سيهدين. وجعلها كلمة ابقية يف عقبه

وخلع ما سواه من األواثن، وهي ال إله إال هللا، أي جعلها دائمة يف ذريته يقتدي به فيها من هداه هللا تعاىل من 
 ( .15ذرية إبراهيم عليه الصالة والسالم()

ة حسنة يف قد كانت لكم أسو :” وجاء تفصيل موقف إبراهيم من أبيه وقومه يف سورة املمتحنةيف قوله سبحانه 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان برءاء منكم ومما تعبدون من دون هللا كفران بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدًا حىت تؤمنوا ابهلل وحده إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك وما أملك لك من هللا من شيء" ]سورة 

 [ .4املمتحنة 
 يف هذه اآلية تعين األمور اآلتية : والرباءة املذكورة

 إنكار الباطل والتربي منه : -1
والباطل وإن كان يشمل كل ما ضاد احلق مما ال يريده هللا ورسوله من كفر وفسوق وعصيان، إال أن املراد به هنا : 

 الكفر، فال بد من إنكاره ابليد أو ابللسان أو ابلقلب .
 س، وهو مستقر يف قلب املؤمن، وإن مل يستطع اإلنكار ابللسان أو ابليد .هذا مع أن اإلنكار القليب هو األسا

 البغض والعداوة، ومها من أهم معامل الرباءة : -2
وقد دلت عليهما نصوص كثرية، كقوله تعاىل يف موقف إبراهيم عليه السالم من قومه: "وبدا بيننا وبينكم العداوة 

 [ .4املمتحنة ]” والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا ابهلل وحده
وقوله : "ال جتد قومًا يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم أو 

 [ .22]اجملادلة ” إخواهنم أو عشريهتم
 عدم املواالة مطلقاً : -3

منني أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤ قال هللا عز وجل : "
 [ .144" ]سورة النساء سلطاانً مبيناً 

اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن وقال : "
 [ .51" ] سورة املائدة هللا ال يهدي القوم الظاملني

رين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء إال أن تتقوا : "ال يتخذ املؤمنون الكافوقال 
 [ واآلايت كثرية .28" ]سورة آل عمران منهم تقاة وحيذركم هللا نفسه وإىل هللا املصري

 ( : )الوالء والتويل أن حيصل شيئان فصاعدًا حصواًل ليس بينهما ما16أما املواالة، فقال الراغب يف مفرداته )
ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث املكان ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة 

 والنصرة واالعتقاد، والوالية : النصرة( أ.هـ.
فهي تشمل : املواالة القلبية، وهي ميل القلب إىل الكافر تعظيمًا وحباً أو اعتقادًا بصحة ما هو عليه، ومن ذلك 

 التشبه به .
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واالة العملية : وهي امليل واالقرتاب من الكافر يف األمور العملية : كمعاشرته، ومداهنته، وتقريبه، وجعله وامل
بطانة، وطاعته يف غري ما شرع هللا ومناصرته، واإلقامة بني ظهراين املشركني من غري حاجة، ومشاركتهم يف األعياد. 

ال تتم يف الغالب إال مبيل القلب وإصغائه  –أي املواالة العملية  -وهذه املواالة متفرعة من املواالة القلبية، ألهنا 
. 

فكل ذلك مواالة ممنوعة، وهي تتفاوت يف املفسدة، ولذلك كان منها ما هو خمرج من امللة، ومنها ما هو معصية  
 (، وال شك أن مقتضى الرباءة عدم املواالة مطلقاً .17كبرية، ومنها ما هو صغرية)

 :  الوقفة اخلامسة
جيب اعتبار حال املسلمني يف القوة والضعف، وحال ظروف زماهنم، ومالبسات قضاايهم، والنظر يف مصاحلهم 

 الكربى، وبذل اجلهد يف دفع املفاسد العظمى عنهم .
ولذلك جند القرآن زاخرًا وحاشدًا ابآلايت اليت فصلت العالقة ابلكفار، وراعت أحوال الظروف واملواطن والزمن 

 املواقف املتناسقة معها، واملتأمل يف ذلك يلحظ أن هذه املواقف جاءت على مرحلتني :واختذت 
 املرحلة األوىل : العهد املكي، ومجلة املوقف منهم يتلخص يف :

 املفاصلة الشعورية و تنافر القلوب بني املؤمنني والكافرين . -أ 
 اهلجر اجلميل، أو املقاطعة للكفار . -ب

 [ .10"فاصرب على ما يقولون واهجرهم هجـراً مجياًل" ]سورة املزمل  كما يف قوله تعاىل:
 أمر املؤمنني ابلصرب على األذى . -ج

كما يف اآلية السابقة، وكما يف قوله تعاىل : واصرب وما صربك إال ابهلل وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما 
 [ .127ميكرون" ]سورة النحل 

 األمر ابلعفو والصفح . -د 
 [ .89يف قوله تعاىل: فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون ] سورة الزخرف  كما

 األمر بكف اليد وعدم القتال . -هـ
كما يف قوله تعاىل: "أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 

وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال لوال أخرتنا إىل أجل قريب"  فريق منهم خيشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية
 ( . اآلية .18[)77]سورة النساء 

 [ .94االستمرار يف الدعوة والنذارة، كما يف قوله : "فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني" ]سورة احلجر  -و 
 املرحلة الثانية : العهد املدين :ويتلخص املوقف يف :

سلمني واستقالهلم يف إقليم، وإعالن وحدهتم، ولذلك تكاملت التشريعات واألحكام العملية مع قصر متييز امل -أ 
 هذا العهد .

 املواجهة مع الكفار، ابلقوة البيانية، والقوة االجتماعية، والقوة املادية . -ب
 تشريع اجلهاد .  -ج
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رمحه هللا  -جاء على مراتب كما ذكر ابن القيموبه حتددت العالقة مع الكفار على اختالفهم إال أن هذا التشريع 
( ، وقد روعي يف هذه املراتب واقع حال املسلمني وظروفهم وإمكانياهتم، مث استقر أمر الكفار مع النيب 19) -

 صلى هللا عليه وسلم بعد نزول "براءة" على ثالثة أقسام : حماربني له، وأهل عهد، وأهل ذمة .
 افرين مطلقًا.منع مواالة املؤمنني للك-د

 الوقفة السادسة :
 ال بد من معرفة أنواع الكفار من حيث عالقة املسلمني هبم وأهنم :

 إما أهل عهد . -1
 وإما من ليس له عهد . -2

 وأهل العهد ثالثة أصناف :
 ( :20أهل الذمة ) -أ 

 ا أحكام اإلسالم .وهم الذين يعطون عقداً مستمراً للبقاء يف دار اإلسالم إذا أعطوا اجلزية والتزمو 
 املستأمنون : -ب

 وهم الذين يعطون عقداً مؤقتاً للبقاء يف دار اإلسالم لغرض شرعي، كسماع كالم هللا، أو جتارة أو سفارة .
 أهل الصلح واهلدنة : -ج

 وهم الكفار الذين بينهم وبني دولة اإلسالم عهد، إما عهد هدنة، وهو االتفاق على إيقاف احلرب ملدة معلومة،
 (.21وإما معاهدة مطلقة )

 والذين ال عهد هلم صنفان يف اجلملة :
 (:22إما كفار أصليون حماربون) -أ 

وهم الذين ال عهد هلم وال ذمة، سواء أكانوا حماربني فعاًل أم ال، فإن من ليس له عهد ال يستبعد منه احلرب 
 للمسلمني .

 ( . 23وإما مرتدون عن اإلسالم ) -ب 
كفار من حيث عالقة املسلمني هبم، ومسألة هل األصل يف عالقة املسلمني ابلكفار السلم أو هذه هي أنواع ال

 احلرب شامل جلميع هذه األنواع السابقة .
 واآلن قد حان الشروع إىل املقصود وأقول مستعيناً ابهلل :

 اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني :
 القول األول :

لمني بغريهم هو احلرب، وهبذا قال كثري من علماء املالكية واحلنفية والشافعية أن األصل يف عالقة املس
 (.24واحلنابلة)

 واستدل أصحاب هذا القول أبدلة كثرية من القرآن والسنة واملعقول .فأما األدلة من القرآن فهي على نوعني :
 النوع األول :

ن يقاتلون أبهنم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير" ]سورة آايت أتمر بقتال الكفار مطلقاً كقوله تعاىل : "أذن للذي
[، وقوله : " اي أيها النيب حرض 216[، وقولـه : " كتب عليكم القتال وهو كره لكم" ]سورة البقرة 39احلج 
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[ ، وقوله : " 191[، وقوله :"واقتلوهم حيث ثقفتموهم" ]سورة البقرة 65املؤمنني على القتال"]سورة األنفال 
[، وقوله "واقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم" 193لوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل" ]سورة البقرة وقات

[، وهذه تسمى آية السيف، قيل إهنا نسخت مائة وأربعًا وعشرين آية من اآلايت اليت أتمر  5]سورة التوبة 
لوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة" (، وكقوله تعاىل أيضًا : وقات25ابإلعراض عن املشركني والصفح عنهم)

ابلقتال اجلماعي  –كما يرون   –[ وهذه اآلية من أهم أدلة أصحاب هذا القول ألن فيها األمر 36]سورة التوبة 
للمشركني كافة، وشبيه هبا قوله تعاىل : " اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" ]سورة التوبة 

له عز وجل: "قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر، وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله [، وكذلك قو 123
[ .فهذه اآلايت وما شاهبها مما مل يذكر، تدل على وجوب قتال الكفار مطلقًا دون قيد أو 29..."] سورة التوبة 

للمخالفني على نبذ كفرهم، واعتناق  شرط، ألن هذا الفريق يرون أن قتال الكفار هو دعوة إىل اإلسالم، ومحل
 اإلسالم.فإذا كان القتال دعوة إىل الدين فال حيل تركه مع القدرة عليه حبال من األحوال .

 النوع الثاين :
اآلايت اليت ورد فيها النهي عن اختاذ الكافرين أولياء أو القاء املودة إليهم مطلقًا كقوله تعاىل:" ال يتخذ املؤمنون 

[، وقوله :"اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود 28ولياء من دون املؤمنني" ]سورة آل عمران الكافرين أ
[، وقوله : "اي أيها الذين 51والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" ]سورة املائدة 

[، وقوله :"ال جتد قوماً يؤمنون ابهلل 1متحنة آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم ابملودة" ]سورة امل
 واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ..." ]سورة اجملادلة[ .

ففي هذه اآلايت داللة على وجوب أن ال يكون للمسلمني مع الكفار حمالفة أو مواالة أو مودة واطمئنان وثقة. 
 ض، وانتظار الفرصة املواتية للنيل من املسلمني .النطوائهم على الغدر واحلقد، وتبييتهم اخليانة والنق

وأما األدلة من السنة، فقد ورد األمر فيها ابلقتال حىت تتحقق الغاية من القتال وهي اعتناق اإلسالم، ومن -
األحاديث الواردة يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم : بعثت بني يدي الساعة ابلسيف حىت يعبد هللا وحده ال 

عند  –( ، ومعىن هذا 26وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري")شريك له، 
أن للسيف املقام األول يف تقرير دعوة التوحيد، ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم : "أمرت  -أصحاب هذا القول 

 ( .27أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ... )
وهذا يدل على أن األمر بقتال الناس هو من أجل الدخول يف اإلسالم، فالقتال إذن هو الطريق األول للدعوة 

 إىل اإلسالم وترك الكفر، إىل غري ذلك من األحاديث الواردة هبذا املعىن .
لبقاء على  وأما االستدالل ابملعقول، فتقريره : أن من دعوا إىل اإلسالم على وجه صحيح ال عذر هلم يف ا -

كفرهم، ألن هللا أقام األدلة القاطعة على وجوده ووحدانيته، وأن دين اإلسالم هو دين احلق الذي ال يقبل هللا 
 سواه، فال بد من محلهم عليه قسراً امتثااًل ملا ورد يف النصوص اليت سبق ذكرها .

 القول الثاين :
ال سفيان الثوري وسحنون من املالكية، ونسب البن أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هو السلم، وهبذا ق

، وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ،ومن املعاصرين حممد رشيد رضا، -رضي هللا عنه  –عمر 
 ومصطفى السباعي .واستـدل أصحاب هذا القول أبدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول .
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 ربعة أنواع :فأما األدلة من كتاب هللا فهي على أ
 النوع األول :

اآلايت اليت أمر هللا تعاىل فيها ابلسلم، وحث فيها على قبوله من الكفار حني اللجوء إليه كقوله تعاىل : اي أيها 
[، وقوله : وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على 208الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ..." ]سورة البقرة 

[، وقوله : فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلم، فما جعل هللا لكم عليهم 61هللا ]سورة األنفال 
” وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً تبتغون عرض احلياة الدنيا:” [، وقوله 90سبياًل" ] سورة النساء 

 [ .94]سورة النساء 
 الكفار إذا جنحوا إليه . فهذه اآلايت البينات، جاء فيها األمر بقبول السلم من

 النوع الثاين :
اآلايت اليت قيد هللا فيها األمر بقتال الكفار يف حال اعتدائهم وظلمهم للمسلمني كقوله تعاىل : وقاتلوا يف سبيل 
هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا، إن هللا ال حيب املعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث 

فتنة أشد من القتل، وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم  أخرجوكم، وال
كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا، فإن هللا غفور رحيم، وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة، ويكون الدين هلل، فإن 

ما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا [، وقوله : "و 193-190انتهوا فال عدوان إال على الظاملني ]سورة البقرة 
واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظاملي أهلها، واجعل لنا من 

[، وقوله :"أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا، وإن هللا 75لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصريًا" ]سورة النساء 
 [ .40 – 39الذين اخرجوا من دايرهم بغري حق، إال أن يقولوا ربنا هللا" ]سورة احلج  على نصرهم لقدير،

 النوع الثالث :
ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف :” اآلايت اليت أابح هللا فيها صلة وبر الكفار الذين مل يقاتلوان كقوله تعاىل 

 [ .8]سورة املمتحنة ” إليهم إن هللا حيب املقسطني الدين، ومل خيرجوكم من دايركم، أن تربوهم وتقسطوا
 النوع الرابع : 

 قوله تعاىل : "ال إكراه يف الدين، قد تبني الرشد من الغي .." قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :
ل ملن )مجهور السلف على أهنا ليست مبنسوخة وال خمصوصة، وإمنا النص عام فال نكره أحدًا على الدين، والقتا

حاربنا، فإن أسلم عصم ماله ودينه، وإذا مل يكن من أهل القتال ال نقتله، وال يقدر أحد قط أن ينقل ان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم اكره أحدًا على اإلسالم، ال ممتنعًا وال مقدورًا عليه، وال فائدة يف إسالم مثل هذا، لكن 

 (.28من اسلم قبل منه ظاهر اإلسالم( )
 فكثرية منها : –الذين قالوا أبن األصل مع الكفار السلم  –األدلة من السنة ألصحاب هذا القول أما 
( . 29ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا ):” قول النيب صلى هللا عليه وسلم -1

العدو، وهذا يدل على أن حالة احلرب حالة  حيث هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الرغبة يف احلرب ومتين لقاء
طارئة، ال يشرع للمسلم أن يتمناها إال إذا قامت أسباهبا، وتوافرت دواعيها، كما أمر النيب صلى هللا عليه وسلم 
يف هذا احلديث بسؤال هللا العافية والسالمة، فإن قدر للمسلم لقاء عدوه فاملشروع حينئذ الصرب والثبات، وكل 

 أن األصل يف العالقة مع الكفار السلم .هذا يفيد 
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غزوة[ كان املشركون فيها هم املعتدين  27حروب النيب صلى هللا عليه وسلم اليت خاضها ضد املشركني، ] -2
أو املتسببني أبسباب مباشرة أو غري مباشرة، وهذا يؤكد أن األصل مع الكفار السلم ال احلرب، ولو كان األصل 

 صلى هللا عليه وسلم يبدؤهم بذلك واملتواتر من سريته صلى هللا عليه وسلم أنه مل يبدأ معهم احلرب لكان النيب
 (.30أحداً ابلقتال )

(، يدل على أن 31رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء، ودعوته هلم ابلدخول إىل اإلسالم ) -3
واستدلوا  -ائل، وإمنا بعث إليهم جيوشًا للمحاربة .األصل السلم، ولو كان األصل احلرب ملا أرسل إليهم رس

 –( عماًل ابلثابت من السنة، انه ال جيوز قتل النساء والصبيان 32أيضًا ابإلمجاع، حيث نقل اتفاق املسلمني)
إال  وزاد احلنفية واملالكية واحلنابلة ـ: الرهبان والشيوخ، والعميان والزمىن والعجزة واألجراء والفالحني يف حرثهم،

إذا قاتلوا أو شاركوا برأي أو إمداد، قالوا لوكان األصل مع الكفار احلرب حلملهم على اإلسالم، ما ساغ استثناء 
هؤالء، واستثناؤهم برهان على أن القتال إمنا هو ملن يقاتل دفعاً لعدوانه، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا : )الصواب 

 ( .33لنا، إذا أردان إظهار دين هللا فال يباح قتلهم جملرد الكفر( )أهنم ال يقاتلون، ألن القتال هو ملن يقات
واستدلوا أيضًا ابملعقول : ووجهه : ان وسائل اإلكراه والقهر ال ميكن أن تنجح لفرض الدين يف النفوس، ألن  -

قناع ال القوة الدين أساسه القناعة، وهو شيء قليب، واعتقاد داخلي، وما كان كذلك فطريقه احلجة والربهان واإل
ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعًا، أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني ]سورة :” والقهر قال تعاىل 

 [ .99يونس 
 [ .256وقال تعاىل : ال إكراه يف الدين، قد تبني الرشد من الغي ]سورة البقرة 

أغضيت عنها اختصارًا، والذي ميكن استنتاجه بعد  هذه أبرز أدلة أصحاب القولني، وهلم عليها مناقشات وردود،
هذا االستعراض السريع لنصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هو 

(، ألن األمة 34دعوهتم إىل دين اإلسالم كمرحلة أوىل ال يسبقها غريها، بل هي البوابة لتحديد نوع العالقة )
ينها وعقيدهتا، فإذا ما قامت هبذا احلمل الدعوي الكبري، ودعت أمم الكفر لدين اإلسالم ففي خماطبة بنشر د

 هذه احلالة ينقسم الكفار إىل أقسام ثالثة :
 القسم األول :

فإن اتبوا من يستجيب منهم لدعوتنا، ويعتنق ديننا، فهؤالء اخواننا هلم ما لنا، وعليهم ما علينا، قال تعاىل : )) 
فإن اتبوا واقاموا الصالة { وقال تعاىل: )) 11(( }سورة التوبة ـ  الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين وأقاموا

 {.5(( }سورة التوبة ـ وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم
 القسم الثاين :

ليه، ويلقي الينا السلم سواء  من ال يقبل الدخول يف اإلسالم، لكن ال يقف يف طريق دعوته، وال يقاتل من يدعو إ
كان من أهل العهد أو مل يكن فهؤالء األصل يف حقهم املساملة، ما مل يعتدوا بقول أو فعل، وعلى هؤالء حتمل 

ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم اآلايت اليت أمر هللا فيها ابلسلم، وأابح فيها اإلحسان للكفار كقوله تعاىل :"
[، وقوله 8]سورة املمتحنة ” وكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطنييف الدين، ومل خيرج

فإن اعتزلوكم، فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم [، وقوله: "61]سورة األنفال ” وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا:” 
 [ .90" ]سورة النساء السلم، فما جعل هللا لكم عليهم سبيالً 
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ه هللا على هذه اآلية : ) فإن اعتزلوكم ومل يتعرضوا لقتالكم وألقوا إليكم السلم أي استسلموا قال الشوكاين رمح
أي طريقًا، فال حيل لكم قتلهم وال أسرهم وال هنب أمواهلم، فهذا ” فما جعل هللا لكم عليهم سبيالً لكم وانقادوا، "

 ( .35االستسالم مينع من ذلك وحيرمه()
 القسم الثالث :

لدخول يف اإلسالم، ويقف يف طريق دعوته، أو ينقض عهدًا مع املسلمني، أو يعتدي على أحد منهم من يرفض ا
وهي املرحلة التالية لدعوهتم إىل دين  –بقول أو فعل، أو خيطط لذلك مستقباًل، فهؤالء األصل يف حقهم احلرب 

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون :"وعلى هؤالء حتمل اآلايت الواردة بقتال املشركني كقوله تعاىل  –اإلسالم 
[، 29..." ]سورة التوبة  قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر[، وقوله : "193" ]سورة البقرة الدين هلل
" ]سورة البقرة واقتلوهم حيث ثقفتموهم[، وقوله : "5" ]سورة التوبة واقتلوا املشركني حيث وجدمتوهموقوله : "
هبؤالء الذين أمر هللا بقتاهلم يف هاتني اآليتني كفار مكة الذين قاتلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  [ واملراد193

:"واخرجوهم من حيث " واقتلوهم حيث ثقفتموهم(، ألنه قال بعد قوله :"36وصحابته وأخرجوهم منها )
، و -رضي هللا عنهم –عليه وسلم وصحابته " فأمر هللا بقتاهلم أىن كانوا، ألهنم آذوا رسول هللا صلى هللا أخرجوكم

 أخرجوهم من دايرهم، ووقفوا يف طريق دعوهتم لإلسالم .
وقاتلوا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : )القتال هو ملن يقاتلنا، إذا أردان إظهار دين هللا، كما قال تعاىل : "

( وقال أيضا )وأما 37[()190]سورة البقرة ” ب املعتدينيف سبيل هللا الذين يقاتلونكم، وال تعتدوا، إن هللا ال حي
النصارى فلم يقاتل أحدًا منهم حىت أرسل رسله بعد صلح احلديبية إىل مجيع امللوك يدعوهم إىل اإلسالم .... 
فدخل يف اإلسالم من النصارى وغريهم من دخل فعمد النصارى ابلشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى هم 

ملسلمني أواًل، وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلما فلما بدأ النصارى بقتل املسلمني أرسل سرية أمَّر عليها حاربوا ا
زيد بن حارثة مث جعفر مث ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله املسلمون للنصارى مبؤتة من أرض الشام ،واجتمع على 

 (.38نهم()أصحابه خلق كثري من النصارى، واستشهد األمراء رضي هللا ع
وقال اإلمام النووي رمحه هللا : )الناس صنفان فأما الذين قاتلوا أهل اإلسالم أو أجلوهم عن أوطاهنم أو أعانوا 
على شيء من ذلك فمن الظلم املنهي عنه أن يتوالهم املسلمون، وحيسنوا إليهم، وهلؤالء وأمثاهلم شرع القتال 

وا شيئًا من ذلك فال على املسلمني يف اإلحسان إليهم والبذل هلم، ليفسحوا للدعوة سبيلها، وأما الذين مل يفعل
ولو كان هؤالء ممن أمر بقتاهلم ملا ساغ ذلك، فعسى أن يكون فيه قوة هلم، مع أن إضعاف العدو بكل وسيلة من 

 ( .39أخص ما يعىن به احملاربون( )
[ فهذا من طريق املقابلة اجلماعية  36ورة التوبة ]س وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافةوأما قوله تعاىل : 

 أمام تكتل املشركني اجلماعي وهو أمر لكافة املسلمني املُقاتلني مبحاربة كافة املشركني املقاتلني .
قال ابن كثري رمحه هللا على هذه اآلية : )كما جيتمعون حلربكم إذا حاربوكم، فاجتمعوا أنتم أيضًا هلم إذا 

تلوهم بنظري ما يفعلون، وحيتمل أنه أذن للمؤمنني بقتال املشركني يف الشهر احلرام إذا كانت حاربتموهم، وقا
 (. 40البداءة منهم( )
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وقال ابن عطية رمحه هللا : )مل يعلم قط من شرع النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه ألزم األمة مجيعاً النفر، وإمنا معىن 
فبحسب قتاهلم ” كما يقاتلونكم:”  مجع الكلمة، مث قيدها بقوله اآلية احلض على قتاهلم والتحزب عليهم و 

 ( .41واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا هلم( )
: )قاتلوا مجيعكم املشركني، فيكون فيها وجوب النفري على  -رمحه هللا  –وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي 

 (.42املؤمنون لينفروا كافة ()مجيع املؤمنني، وقد نسخت على هذا االحتمال بقوله : وما كان 
والبيهقي يف سننه  – 6/1803وهذا هو رأي ابن عباس رضي هللا عنهما كما ذكر ذلك ابـن أيب حامت يف تفسريه 

والبيهقي  –( 2505وروى أبو داود يف سننه يف اجلهاد، ابب يف نسخ نفري العامة ابخلاصة )ح –( 17938)ح
من طريق  –( 17937وما يستدل به على أن اجلهاد فرض على الكفاية )ح يف سننه أيضًا، يف السري، ابب النفري

[، وقوله 39يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال يف قوله : "إال تنفروا يعذبكم عذاابً أليماً "]سورة التوبة 
ال نسختها [ ق120: "ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول هللا" ]سورة التوبة 

 [ .122" ]سورة التوبة "وما كان املؤمنون لينفروا كافةاآلية اليت تليـها : 
ا، فأما كون األصل األول الذي  وهبذا التفصيل السابق جتتمع األدلة، ويتم إعماهلا مجيعًا، وتُنزل النصوص يف حماهلِِ

 ( ألدلة كثرية منها :43ق بني أهل العلم )يتحدد به نوع العالقة، دعوهتم إىل اإلسالم قبل قتاهلم فهذا حمل اتفا
قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب يوم خيرب : انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم، مث  -1

ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا تعاىل فيه فوهللا ألن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خري لك 
 ( .44من محر النعم" )

كان صلى هللا عليه وسلم إذا أمر أمريًا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى هللا، ومن معه من -2
املسلمني خريًا مث قال :اغزوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا، وال متثلوا، 

كني، فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك، فاقبل وال تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من املشر 
 ( .45منهم، وكف عنهم، ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ...")

(. 46قوماً قط إال دعاهم() -صلى هللا عليه وسلم -قال ابن عباس رضي هللا عنهما : )ما قاتل رسول هللا  -3
مل يقاتل أعداءه من أهل الشرك إال بعد -صلى هللا عليه وسلم  -جة أن رسول هللا قال الطربي : )أمجعت احل

( 47إظهاره الدعوة، وإقامة احلجة، وأنه صلى هللا عليه وسلم كان أيمر أمراء السرااي بدعوة من مل تبلغه الدعوة()
سالم مل تبلغهم، ومستحبه إن . ومعىن هذا أن دعوة الكفار إىل اإلسالم قبل قتاهلم أمر واجب إن كانت دعوة اإل

تكن قد بلغتهم، هذا إذا كان املسلمون هم الذين قصدوا الكفار يف دايرهم، أما إذا كان الكفار هم الذين قصدوا 
املسلمني ففي هذه احلالة للمسلمني أن يقاتلوهم من غري دعوة، ألهنم بذلك يدافعون عن أنفسهم وحرميهم 

(.48.) 
 وهللا أعلم .  –ابقتضاب شديد  –وإىل هنا انتهى املقصود 

---------------------------- 
 ( من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه .2858(، وابن ماجه )ح1617، والرتمذي )ح 5/139( أخرجه مسلم يف صحيحه 1)
 سعيد مرسال.( عن حيىي بن 1292( أخرجه مالك يف املوطأ، يف اجلهاد، النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو )ح2)
 .13/131نقالً عن قصة احلضارة  – 6( حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم، للعايد ص 3)
 األردن . –إعداد : اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية  – 1/256( معاملة غري املسلمني يف اإلسالم 4)
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ن املقاالت عن جغرافية البلدان اإلسالمية، وألف كتااًب ( مستشرق فرنسي، كان يدرس اللغات الشرقية يف ابريس، له العديد م5)
 . 5/120امسه :"اتريخ فالسفة املسلمني وفقهائهم". انظر : األعالم للزركلي 

 . 13، ومنهج الداعية يف دعوته لغري املسلمني، ألمساء الوهييب ص 531( ينظر : هداية املرشدين، لعلي حمفوظ ص 6)
 . 13اإلسالم ابن تيمية ص  ( احلسبة يف اإلسالم، لشيخ7)
 من حديث أيب هريرة . –( 2167( أخرجه مسلم يف صحيحه، يف السالم، ابب النهي عن ابتداء أهـل الكتـاب ابلسـالم )ح8)
 من حديث عائشة . –( 10ومسلم يف صحيحه يف السالم )ح -35( أخرجه البخاري يف صحيحه يف األدب، ابب 9)
 من حديث أيب هريرة . –( 87الرب والصلة )ح( أخرجه مسلم يف صحيحه يف 10)
( ، ومسلم يف صحيحه يف فضائل 4392( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف املغازي، ابب قصة دوس والطفيل بن عمرو )ح11)

 من حديث أيب هريرة . –( 2524الصحابة )ح
 من حديث أيب هريرة . –( 2167الم )ح( أخرجه مسلم يف صحيحه يف السـالم، بـاب النهي عن ابتداء أهل الكتـاب ابلسـ12)
 . 11/40( فتح البارىء 13)
 . 25/63( انظر : تفسري الطربي 14)
 . 4/136( تفسري ابن كثري 15)
 . 533( ص 16)
( يراجع يف تفاصيل ذلك : الوالء والرباء يف اإلسالم / للقحطاين . واملواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية / للجلعود . 17)

 كالمها للدكتور عبد هللا الطريقي .  36 – 33، وفقه االحتساب على غري املسلمني ص 86 – 51ستعانة بغري املسلمني ص واال
 . 1/538( ويراجع يف تفسري اآلية : تفسري ابن كثري 18)
 . 161 -3/158( زاد املعاد 19)
 ( . 2/168ذمام . ) انظر : النهاية يف غريب احلديث ( الذمة : مبعىن العهد واألمان والضمان واحلرمة واحلق . ومثلها : ال20)
( على أنه ينبغي أن يعلم أبنه ال جيوز عند الفقهاء عقد معاهدة أبدية، انظر أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة 21)

 د / إمساعيل العيساوي .
ر واستثىن احلنفية منهم عبدة األواثن من العرب، انظر حاشية ( جيوز عند املالكية واحلنفية عقد الذمة مع مجيع أصناف الكفا22)

 . -مصطلحات أهل الذمة  –، املوسوعة الفقهية 5/1692، شرح الســري الكبري للسرخسي 2/206الدسوقي للدردير 
 . 15 – 14 – 5 – 4، وفقه االحتساب على غري املسلمني ص 28/414( ينظر : جمموع الفتاوى البن تيمية 23)
، مغين 7/100، البدائع للكاساين 282-4/277، فتح القدير البن اهلمام 36 – 32، 3/28انظر : كشاف القناع  (24)

 . 1/249، معاملة غري املسلمني يف اإلسالم 4/115، اللبـاب يف شرح الكتاب للميداين 219 – 9-4/2احملتاج للشربيين 
، والناسخ واملنسوخ للنحاس ص 2/179لناسخ واملنسوخ البن حزم ، وا264( الناسخ واملنسوخ يف القرآن البن خزمية ص 25)

 . 10/199، وتفسري املنار 264
من حديث ابن عمر، وإسناده  –( 1199، والبيهقي يف الشعب )ح5/313(، وابن أيب شيبة 5115( أخرجه أمحد )ح26)

 ضعيف ألنه من رواية عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن وهو ضعيف .
من حديث أيب  –( 21 – 20(، ومسلم يف اإلميان )ح7284خاري يف صحيحه يف االعتصام ابلكتاب والسنة )ح( أخرجه الب27)

 هريرة .
 . 125 – 123( السياسة الشرعية ص 28)
 من حديث أيب هريرة . –( 1741(، ومسـلم يف صحيحه يف اجلهاد )ح2966( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف اجلهاد )ح29)
 . 125القتال البن تيمية ص  ( انظر : رسالة30)
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( كهرقل وكسرى واملقوقس واملنذر بن ساوى وملك عمان وصاحب اليمامة هوذة بن علي واحلارث الغساين وغريهم من ملوك 31)
، وحياة 697ـ3/688زاد املعاد 111، 12/103وأمراء املناطق انظر : نصوص هذه الرسائل يف صحيح مسلم بشرح النووي 

 . 124، 31/  1ي الصحابة للكاندهلو 
 .201، ومراتب اإلمجاع البن حزم ص 414 /28( انظر جمموع فتاوى ابن تيمية 32)
 . 123( السياسة الشرعية ص 33)
( ويرى بعض الباحثني املعاصرين أنه ال يسوغ طرح هذه املسألة على أن العالقة مع الكفار سلم أو حرب، ألن فيه إيهاماً يؤدي 34)

العالقة هل هي قبل تبليغ الدعوة ورفض االستجابة أو بعد ذلك، ألن الفرق بينهما خمتلف . انظر : أحكام  إىل اللبس يف شأن هذه
رسالة دكتوراه، د حممد  – 1/828، واجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية 51 – 50املعاهدات يف الفقه اإلسالمي للعيساوي ص 

 خري هيكل .
 . 1/742( فتح القدير 35)
 . 1/162، تفسري البغوي 8/132، تفسري ابن عطية 2/109الطربى ( تفسري 36)
 . 28/354( الفتاوى 37)
 . 125( رسالة القتال البن تيمية ص 38)
 . 99 – 1/98( شرح مسلم 39)
 . 2/469( تفسري ابن كثري 40)
 . 8/178( احملرر الوجيز 41)
 . 2/244( تفسري السعدي 42)
، 3/40، كشاف القناع 173-9/172، املغـين 4/128، حاشية ابن عابديـن 5/81لرائـق ، البحر ا10/3( انظر : املبسوط 43)

 – 1/197، شرح صحيح مسلم للنووي 1/396، الفواكه الدواين 9/259، روضـة الطالبني 2/509مطالب أويل النهى 
 . 340، موسوعة اإلمجاع البن تيمية ص 16/143، املوسوعة الفقهية 4/45، سبل السالم 12/36

 من حديث سهل بن سعد . –5/333(، وأمحد 2406(، ومسلم )ح3701( البخاري )ح44)
من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه  –( 2858(، وابن ماجه )ح1617، والرتمذي )ح5/139( أخرجه مسلم يف صحيحه 45)
. 
يح عن أبيه عن ابن عباس، من طريق ابن أيب جن –( 2591(، وأبو يعلى )ح2444(، والدارمي )ح2105( أخرجه أمحد )ح46)

 وسنده صحيح .
 . 2( اختالف الفقهاء ص 47)
 . 1/5( انظر : أحكام أهل الذمة البن القيم 48)


