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 :() قال أبو الفوارس
 

  
 فلما  ملكتم  سـال ابلدم أبطح  ملكنا  فكان العفو منـا  سجية
 غدوان على األسرى منن ونصفح  وحللتم  قتـل  األسارى  وطاملا
 وكل  إنـاء  ابلذي  فيه  ينضح  وحسبكم  هـذا  التفاوت  بيننا

 

                                                

" مين ععميم السياخ ار ياع العير  هو الفقيه األديب الشاعر سعد بن إبراهيم بن سعد التميمي املعروف "حبيي  بيي  (1)
 (، داع إحياء الرتاث./99وعشعاعهم، انظر ترمجته يف "معجم األدابء" )
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 املقدمة

وسيياا  ععمالسيا   إن احلميد ,  مميدو ونعيتعيسه ونعيت,فرو  ونعيوم اب, مين شيروع عنفعيسا 
 وحييدو ل ميين يهييدو   ضييل م يين لييه  وميين ي ييمن   ضييل هييادل لييه  وعشييهد عن ل إلييه إل  

   .ع دو وعسوله شريك له؛ وعشهد عن حممدا  
ضيي ن إمامييرب ال اهييل الدالييرب عمييال  احييرب امسييل  مييم  ييريو ميين  ييري املعييممل   ييري   عمييا بعييد 

والعيري  الس ويييرب والوميالم التاع ييرب  ومييد شيهد بييلك القا ييي  جيدا  مين  تيا    وسييسرب عسيوله 
 .والداين  وشهد بيلك حىت  ري املعممل

ضهيييا عحييد املعتشييرمل وهييو بييرود لييويا يقييول عيين تعييام  املعييممل  "ويف نظيير  املعييممل 
إىل املعيييي يرب تعيييام  وتعييياهن ع  ييير بة يييري ايييا يف نظييير  عوعاب املعيييي يرب املعا ييير  الييي  تسظييير إىل 
امسييل  عمييال عنييه اب.يين وشيير. وهيييو السظيير  املتعيياحمرب ميين املعييممل تييسعةا يف املعاممييرب احلعييسرب 

عييام  الة ييري اليييل يمقيياو عت ييامل الدةنييرب املعييي يرب يف ا تمعييا  امسييلميرب ابليير م ميين موميي  والت
 .(2)املعي يل  دةنرب مساضعرب

 .(3)ويقول توماخ ععنولد  "إن تعام  العر   ان وعاء درول الة ري يف امسل "
سيلمي عا روا الفيت  ام ناليي املخ رملس ا    ل شك عن املعي يل  ضيةتوع يقولو 

مين سيمنان دوليرب  انيط ت ينهدهم اضينهادا   ضجية هم ع  ر من ملا األمر بوضيو،، إم انتقميوا 
ل يشيي ه حييىت ععمييال ال هييالم، إىل سييمنان دولييرب  انييهو ييفه بعييؤ املييلعرل الع ييريل يف عوعواب 

وال قياء عميال دييسهم بشير   ريريمم بيل اعتسياإل امسيل ،  ماحاضظط هلم عمال عدةعهم وبيعهم،  
بشيير  امن ييما  إىل دولييرب امسييل  وعضييؤ القتييال مييم ععييدالها،  علدرول يف ممييرب املعييممل، اليي

ضممييا  ؛ميين املييياب  ال يةننيييرب متخفيييا  يف ال يي اعل هييراب   -امل ييريرب  الةسيعييرب -(و ييان ) علةييريوخ
 ييان يف امسييل    ولقييد ،عيياد  الةسيعييرب امل ييريرب إىل حر ي تهيا الةاممييرب عمسييا   امسييلميجياء الفييت  

امليياهب املعيي يرب العربييرب  ومتتعيط  تعم لمس اعى مل يةن متاحا  هلم شيء مسيه يف دوليرب بيةننييربم

                                                

 (.76"تعام  ال,ر  مم املعممل"، دعاسرب نقديرب )ص (2)
 (.53تعام  ال,ر  مم املعممل"، دعاسرب نقديرب )ص" (3)
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بعيييد رهيييوع امسيييل  ابحلرييييرب الييي   انيييط تقاتييين مييين عجمهيييا  يييط حةيييم بيةننيييرب،  ارتلضهييياعميييال 
 .  (4) انط مجيم الدول ل ترضال بدين آرر دارن ختومها  وومط

، نعير  عوجيه   يري  مين تعيام  امسيل   ينفال ويف هيا ال  ث الستقرالي من سسرب امل
مييم شييىت الييدةو  أختميي  ع ييساضها وتسوعهييا، ونعيير   ييوعا  ميين هيييا التعييام  أواميي  مشيير ضرب 

، [4]القميم  َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظـيمٍ من حيا  ن يسا عميه ال ل  والعل ، اليل مال   يف حقيه  
نعيةل   عن نةيون ميد وضقسيا يف مجيم مياد  هييا ال  يث  وعن  وهو مدو  وعسو  املعممل مجيعيا  
 يرزمسا امرلص يف القول والعمن.

 منهج البحث
هيا املوضومل من األمهيرب أةان  ور و ا يف م ن هيا الةمان الييل   ير ضييه النياعسون يف  

مسييل  مييم دييين امسييل   وحماولييرب تشييويه حقيقتييه املشييرضرب، وإمامييرب ال اهييل الدالييرب عمييال  احييرب ا
 يريو ميين  ييري املعيممل   ييري  جييدا   وهييو الس ييوص واملواميي  والسميامم العمميييرب   ييري  وم  و ييرب يف 
بنون الةتيب واملراجيم  و تيام إىل حبيث واسيتقراء و مين يف األحادييث والس يوص  ضير   مميرب 

ابين ة  مليا .عين ميال  يف حديث .وين دلط عمال املراد،  ما يف م رب مقتن عمر بن اخلنيا  
ع ياخ انظيير ميين متمي  ضجييال سيياعرب : جيياء ضقيال   ييل  امل,ييري . مييال  ال يسم  مييال  نعييم. مييال  

. وعميال (5)ماتمه   لقد عمر  به معروضا ، احلمد , اليل مل جيعن ميت  بيد عجين ييدعي امسيل 
 ملك 

ماجيه، ممط ابستقراء الةتب العترب  ال خاعل ومعمم وعيب داود والرتمييل والسعيالي وابين  -1
 و يلك املو.ة والداعمي ودللن الس و  أليب نعيم ولم يهقي، و يلك "معتدعك" احلا م.

بعيييد مليييك مميييط ابسيييتقراء الةتيييب الييي  عسيييط ابلةواليييد عميييال الةتيييب العيييترب  يييي"املنالب  -2
العاليرب" لبن حجر، و"جممم الةوالد" لمهي مي ،و"إ ياف اخليري " لم و يريل، والةواليد عميال 

 عمال "مواعد الظمآن".  ي  ابن ح ان امل

 ييييلك مميييط ابل  يييث والسظييير يف  تيييا  "امل يييس " لبييين عيب شيييي رب، و"امل يييس " لع يييد  -3
الرزاإل ال سعاين، و تا  "املعجم" لبن املقيرلء، و"ال داييرب والسهاييرب" لبين   يري  وموسيوعرب 

                                                

 (.26ص) "من حيمي املعي يل العر " (4)
 الن ال  ابرب، اب  م رب ال يعرب.(،  تا  ض 3700ال خاعل يف "  ي ه" ) (5)
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احلاضظ ابن حجر احلدي يرب، و تب شييخسا األل ياين ع يه  ، و ريهيا،  ييلك اسيتفد  مين 
 لةم يوتر يف حب ي بواسنرب عمراص املوسوعا  احلدي يرب.ا

مميييط بتخيييريد األحادييييث وعةوهيييا إىل م يييادعها وتو يقهيييا وبييييان دعجتهيييا مييين ال ييي رب عو  -4
 ال ع  يف األ مب، ومد اعتمد  تو يق شيخسا األل اين ع ه   يف ملك يف األ مب.  

  الس ويييرب، وممييط حبيييف عبقيييط األحاديييث املرسييمرب وبل ييا  ابيين إسيي ق املتعمقييرب ابلعييري  -5
 األحاديث ال  يف عواما مرتوك عو  يا  عو شديد  ال ع  يف األ مب.

( بيل حيديث مرضيومل عو 370بمغ جممومل األحاديث واآلاثع ال  ممط جبمعها ع  ر من ) -6
 ع ر ل  ايب عو مول لتابعي.

مل يوجيد يف إما  ان احلديث يف "ال  ي ل" عو يف عحيدمها ا تفييط ابلعيةو  إليهيا   ضي ن  -7
واحيييد مسهميييا   ووجيييد يف العيييسن األعبعيييرب ا تفييييط ابلعيييةو إليهيييا  ضييي ن مل يوجيييد يف الةتيييب 

 العترب عةو  احلديث حعب م دعو.

 ممط برتمجرب ألهم األعل  الواعدين يف ال  ث. -8

 ممط بي ر بعؤ ضوالد األحاديث واآلاثع. -9

 ومد عت ط ال  ث عمال الس و اآليت   
 ال ا  األول 

  متهيد  
 بيان عن  امسل   حث عمال رمق الر رب مم  ري املعممل.  - 
 بيان عن امسل  دين هدايرب.    - 
 التعام  يف العتقاد والع اد .  - 
 الو يرب اهن اليمرب وامحعان إىل عهن العهد. - 
 حرمرب دماء عهن اليمرب والعهد واملعتةمسل.  - 
 حرمرب عمواهلم وععراضهم. - 
 م.حرمرب عميتهم ورممه - 
 الوضاء ابلعهود واملوا يق. - 
 والعهد واألمان إما  انوا ضقراء.  ال دمرب عمال عهن اليمرب جواز - 
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 .احلةم بل عهن اليمرب -  
 م ول شهاد   ري املعممل. - 
 م ول شفاعتهم يف بعؤ األحوال. -
 حةم العل  عمال  ري املعمم وم اض ته. -
 الستايان عمال املشر ل. -
 . جواز إ رامهم -
 حن مابل  عهن الةتا .  -
 معاممتهم يف ال يم والشراء والتجاع  وامجاع  و ريها من املعامل .  -
 عري العمو  عسهم وتعمم ل,تهم.  -
 جواز استن ا   ري املعمم.  -
 حق اجلواع ل,ري املعمم. -
 عياد   ري املعممل. -
 الدعاء هلم ابهلدايرب ومو ملك. -
 من عهن الةتا  و ريهم.خمالنرب  ري املعممل  -
 التهادل معهم  وم ول هداةهم.  -
  مرب  الرحم لممشرك القريب. -
 . مواضقرب عهن الةتا  -

 تعةيرب اليمي ودضسه.  -
 امعث والو يرب.  -
 الةوام من عهن الةتا . -
 الروايرب واحلديث عسهم. -
 امحعان إليهم.  -
 م ول دعومم.  -
 املن عميهم ابلعتق.  -
 عسهم. العفو  -
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 العدل. -
 مظاهر التعام  يف اجلهاد. -
 مظاهر التعام  يف اجلةيرب. -

ال يييييا  ال ييييياين  مميييييط بعيييييد مليييييك بيييييي ر القواعيييييد وال يييييواب  الفقهييييييرب واآلدا  العيييييمو يرب  -10
املعييييتس نرب ميييين األحاديييييث واآلاثع املييييي وع  يف ال ييييا  األول لعييييماحرب امسييييل  مييييم  ييييامم 

 ألول. تن يقيرب عمال حعب ماعت ساو يف ال ا  ا
ممييط بعميين ضهييرخ ل حاديييث الس ويييرب املرضوعييرب واألاثع املوموضييرب عيين ال يي ابرب والتييابعل    -11

 وضهرخ عا  .
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 الباب األول
  متهيد: 

امسييل  دييين اليعيير وعضييم احلييرم واملشييقرب؛ ضييل ععيير ضيييه ول ع ييلل ول آ يياع  وهيييو مييية  
تةمي  بتةيالي  ععيري   وضيير   لإلسيل  ل يشياع ه ضيهيا ديين آرير  وميد  انيط األميم العيابقرب

ـــَرُهمإ عميهيييا ضيييرالؤ شيييديد   ومليييك لة ييير  عسيييادهم وشيييةو هم، ميييال تعييياىل   ُهمإ ِإمإ َوَيَضـــُع َعـــنـإ
َإ َعَلــيإِهمإ  َِ َكانَــ ــنَ  فَــِبظُلإمٍ ، ومييال تعيياىل  [75]األعييراف  َواأَلغإــَلَل الَّــ ــا َهــاُوواإ  الَّــِذينَ  مِ  َن  َعَلــيإِهمإ  َحرَّمإ

َإ ُأحِ  طَيِ َبــاتٍ  ِهمإ  ََلـُـمإ  لَّــ ــا ا  الل ِ  َســِبيلِ  َعــن َوِبَصــدِ  اَن ِإن ومييال تعيياىل   ،[160]السعيياء  َكِث رَبَـَّنــا َ  ُـَُااِخــذإ
ر ا َكَما ََحَلإتَـُه َعلَـى الَّـِذيَن ِمـن قَـبإِلنَـا رَبَـّنَـا  َنا ِإمإ طَأإاَن رَبَـَّنا َوَ  ََتإِملإ َعَليـإ لإنَـانَِّسيَنا َأوإ َأخإ َمـا َ  طَاقَـَة  َوَ  َُتَمِ 

ِم الإَكاِفرِينَ  ََ َموإَ اَن َفانُصرإاَن َعَلى الإَقوإ  .[286]ال قر   َلَنا ِبِه َواعإُف َعنَّا َواغإِفرإ َلَنا َوارإََحإَنآ أَن
وعــــو  مــــا ُــــركتكم إمنــــا هلــــك مــــن كــــان قــــبلكم يســــااَلم واخــــتلفهم علــــى ))  ومييييال السيييي  

 . (6)((أنبيائهم
 .(7)((ا بعثَ حبنيفية مسحةإمن))  ومال الس  

ومن هيا املسنمق ضقد مشين امسيل  بيعيرو وعضقيه السياخ حيىت  يري املعيممل؛ ضتعيام  معهيم 
. وميد لميال هييا التعيام   يف ع يرب (8)يف   ري من الق اة واألحةا   ومس هم   يريا  مين احلقيوإل

ن  ييفاته الرعضييرب والر ييرب، مييال ضميين ع يياء   تعيياىل احلعييا اليير ن الييرحيم  وميي امسييل  الواسييعرب.
ََِ و   تعاىل  َإ  َرَحإ ءٍ  ُكلَّ   َوِسَع  .[156]األعراف  َشيإ

ما  ،عل شةهنا عهنا واسعرب ت مغ  ن شيءع ه   يف تفعري هيو اآليرب  "  (9)مال األلوسي
 . ()"إل وهو متقمب يف الدنيا بسعم  ،ول منيم ول عاص ،من معمم ول  اضر
 لِ لإَعاَلِميَ  َرَحإَة      إِ  َأرإَسلإَناكَ  َوَماع رب لمخمق  ما مال تعاىل   ععسن حممدا  وبل   عنه 

                                                

(، تييا  احلييد،  اب  337، ومعييمم )(، تييا  العت ييا ،  اب  المتييداء بعييسن عسييول   7288ال خيياعل ) (6)
 .ضر  احلد مر  يف العمر

 ( من حديث عالشرب عضي   عسها،  وإسسادو حعن.6/6ع د يف "معسدو" ) (7)
 .(، بت رف يعري1/18"الستعانرب ب,ري املعممل" ) (8)
هو احملدث األديب املفعر شها  الدين  حممود بن ع د   احلعي  األلوسي ال ,دادل  احب املللفيا  الشيهري ،  (9)

 (، داع العمم لممليل.7/176هي، انظر ترمجته يف "األعل " لمةع مي )1270  ب ,داد سسرب 
 .(9/76) "عو، املعاين" (10)
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 .[107]األن ياء 
ضر رب املعممل ل ختت  هبم ضق ، بن هي شاممرب هلم ول,ريهم من املخموما  يف الدنيا. 

 وحيوان. عمته بر رب  ن من عوجدو   تعاىل عمال هيو األع ، من إنعان ضقد عمر 
 ،الراَحون يرَحهم الـرَحن))  مال عسيول     الم  عضي   عسهما،  ع د   بن عمروضعن 

  .()((ارَحوا من يف األرض يرَحكم من يف السماء
و)من( املو ولرب يف موله  )اع وا من يف األع (، شاممرب لإلنعان معمما عو  اضرا ، 

 ولم يوان  يلك، وعمال هيا  مه العمماء.
ضيه احلؤ عمال استعمال الر رب   (3)بن بنالامال ع ه    " (2)مال احلاضظ ابن حجر

ويدرن يف الر رب  ،وال هالم املمموك مسها و ري املمموك ،ضيدرن امللمن والةاضر ،جلميم اخلمق
 .()..."التعاهد ابم.عا  والعقي والتخفي  يف احلمن وترك التعدل ابل ر 

مال   الم   ، جرير بن ع د  عمن مل يرحم الساخ،  ما يف حديث  ونفال   تعاىل ع ته
 . (5)((  يرحم هللا من   يرحم الناس))  عسول   

وهو نفي عا  يدرن ضيه  ن الساخ، والسفي هسا لموعيد والت يير والتسفري من ال,مظرب 
 رب من ع رب   له يف والشد  والعدوان عمال الساخ، ول يمة  مسه حرمان من ضقد الر رب الواج

الدنيا، أس ه الرزإل وال  رب والقو  املاديرب واليعيرب و ريها، سواء  ان من املعممل عو  ريهم، 
 ابتلء له وامت او، ألن ع رب   يف الدنيا تعم مجيم رمقه.

ومن األدلرب عمال مشول ع رب اخلمق عن   جعن من يقو  عمال اليتامال، ابمنفاإل والةفالرب 
                                                

(،  تييييييا  اليييييي  92يف "سييييييسسه" )الرتميييييييل  رب  و( يف "سييييييسسه"،  تييييييا  األد  اب  يف الر يييييي9عبييييييو داود ) (11)
 .(6/2  وع د يف "معسدو" ) هيا حديث حعن   ي وال مرب، اب  ما جاء يف ع رب املعممل   ومال  

هيو احليياضظ ع ييد بين عمييي بيين حجير الععييقلين عبييو الف ين  يياحب الت يياني  الشيهري  يف عمييم احلييديث و يياحب  (12)
(، انظييييير ترمجتييييييه يف "شييييييعا  اليييييييهب" 852ال خييييياعل" )  سييييييسرب  العيييييفر العظييييييم "ضييييييت  ال ييييياعل شيييييير،  ييييي ي 

 (، داع املعري  .7/270)
هيييو العلميييرب الفقييييه عبيييو احلعييين عميييي بييين رمييي  بييين ع يييد املميييك بييين بنيييال ال ةيييرل القييير.   املعيييروف اببييين المجيييا   (13)

 (18/47)(، انظر ترمجته يف "سري ععل  الس لء" 449 احب الشر، املعروف عمال   ي  ال خاعل  )  سسرب 
 (./) "ضت  ال اعل" (14)
(  تيا  239)  " ي ي  معيمم(،  تيا  األد  اب  ع يرب السياخ وال هيالم،  و"63ال خاعل يف " ي ي ه" ) (15)

 الف الن، اب  ع ته ال  يان والعيال وتواضعه وض ن ملك.
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، عن الرسول  سهنيف اجلسرب،  ما يف حديث  ممرب ال  حيتاجون إليها، شر اء لرسوله الشا
((أان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا وأشار ابلسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا))  مال  ً(6). 

عنه يعتول يف هيو املسةلرب من  فن يتيما  من عماعبه عو من عيب هرير  وبل يف حديث 
أان وهو كهاُي يف اجلنة وأشار مالك  -له أو لغاه - كافل اليتيم))  ل   قال عسو  ريهم، ض

 .(7)((ابلسبابة والوسطى
وهو يشمن  يلك يتامال املعممل و ريهم،  ما تدل عميه  ي,رب العمو ، ألن "عل" يف 

 اليتيم لمجسا.
 ومد تعد  ع رب امسل  حىت إىل احليوان والنري، ومن عم مرب ملك  

فنزل  ،فاشتد عليه العطش ،بينا رجل ميشي))  مال عن عسول     ،هرير   يبع حديث
لقد بلغ هذا مثل  :فقال ،مث خرج فإذا هو بكلب يلهث أيكل الثرى من العطش ،بئرا فشرب منها

اي  :قالوا. فشكر هللا له فغفر له ،فسقى الكلب ،يَ فمأل خفه مث أمسكه بفيه مث رقِ  ،الذي بلغ يب
 .(8)((يف كل كبد رطبة أجر :قال ؟وإن لنا يف البهائم أجرا   !رسول هللا

عنه عر   عن    فر لمرع  ب,ي لعقيها  م ا  اشتد عنشه.  ما يف حديث  و   عسه 
قد أولع لسانه من العطش فنزعَ له  ،يف يوم حار يطيف ببئر رأت كلبا   أن امرأة بغيا  ))عيب هرير   

 . (9)((مبوقها فغفر َلا
يف سيفر ضياننمق حلاجتيه؛   سيا ميم عسيول      د الر ن بن ع يد   عين عبييه ميالوعن ع 
معها ضرران ضةريو ضرريها، ضجاء  احلمير  ضجعميط تفيرأ )عل ترضيرف(، ضجياء  (2)ضرعيسا   ر 

مـن ))  وععى مريرب  ن مد حرمساها ضقيال  ((من فجع هذه بولدها؟ رووا ولدها إليها))ضقال   الس  
  .(2)((إنه  ينبغي أن يعذب ابلنار إ  رب النار)). ممسا  من. مال  ((؟ حرق هذه

                                                

 (،  تا  النلإل "اب  المعان".53ال خاعل يف "  ي ه" ) (16)
 والرمالق،  اب  امحعان إىل األعممرب واملعةل واليتيم. (، تا  الةهد2983) "  ي  معمم" (17)
(،  تيييا  املظيييامل، اب  اآلابع عميييال النيييرإل إما مل يتيييةم هبيييا، ومعيييمم يف " ييي ي ه" 266ه" ) ييي ي يف "ال خييياعل  (18)

(22.تا  العل ،  اب  ض ن سقي ال هالم احملرتمرب وإ.عامها  ،) 
 سقي ال هالم احملرتمرب وإ.عامها. (،  تا  العل ،  اب  ض ن225ه" )  ي يف " معمم (19)
 .احلمَّرو  .الر (20)
 .اب  يف  راهيرب حرإل العدو ابلساع ،  تا  اجلهاد،(2675عبو داود ) (21)
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فلم  ،وخلَ امرأة النار يف هرة ربطتها))  مال ،عن الس   ،بن عمر عضي   عسهماوعن ا
 . (22)((ُطعمها ومل ُدعها أتكل من خشاش األرض

 شك عن ب  آد  عوىل هبيو ض ما  انط هيو الرعضرب والر رب والتعام  مم احليوان والنري؛ ضل
 الر رب والرعضرب أختم  علواهنم وعجساسهم.

 حث اإلسلم  على خلق الرَحة مع غا املسلمي
 وهسا سرد  ل حاديث ال  ضيها احلث عمال رمق الر رب. 

-  عيب هرير عن  وإمنـا  ,إ  مل أبعـث لعـاان  ))  ميال !ة عسيول   ادمل عميال املشير ل  ميين  ميال
 .(23)((رَحة بعثَ

عن جيعن هلم ال فا  مال  سةل عهن مةرب عسول    عضي   عسهما عن ابن ع اخ -2
مه ا   وعن يس ي عسهم اجل ال ضيةدععوا. مال   عة وجن  إن شاط آتيساهم ما سةلوا؛ ض ن  
 فروا عهمةوا  ما عهمك من م مهم  وإن شاط نعتةين هبم لعمسا نستد مسهم. ضقال   ل، بن 

َنا ََثُوَو ستةين هبم . ضةنةل   هيو اآليرب  ع َوَما َمنَـَعَنا َأن نُـّرإِسَل اِبآلاَيِت ِإ َّ َأن َكذََّب ِِبَا اأَلوَُّلوَن َوآُـَيـإ
 .(2)[59]امسراء  النَّاَقَة ُمبإِصَرة  

(  وإن شاط عن عضت  هلم 2/272ويف عوايرب   ي رب  عسد ال يهقي يف "دللن الس و " ) -3
 .((  بل ُفتح َلم ابب التوبة والرَحة))التوبرب والر رب  ضقال عسول    اب  

  هن عتال عميك حد ته  عهنا مالط لمس  عن عرو  عن عالشرب عضي   عسها زوم الس   -4
لقيد لقييط ميين موميك ميا لقيييط و يان عشيد مييا لقييط ميسهم يييو  ))ييو  عشيد ميين ييو  عحيد  مييال  
ابين ع يد ةليين بين ع يد  يلل؛ ضميم جي ي  إىل ميا ععد  ضاننمقيط العق رب إم عرضيط نفعيي عميال 

وعو مهميو  عمييال وجهيي ضمييم عسيتفق إل وعو بقييرن ال عاليب؛ ضرضعييط ععسيي؛ ضيي ما عو بعي ابرب مييد 

                                                

(،  تييا  العيل ، اب  تعيييب اهليير  2242(،  تيا  املعياما ، اب  ض يين سيقي املياء، ومعيمم )2365ال خياعل ) (22)
 (. 9دين هدايرب وع رب واستع اء" )صوانظر   تا  "امسل   وموها من احليوان اليل ل يلمل.

 . ،  تا  ال  وال مرب واآلدا ، اب  السهي عن لعن الدوا  و ريها(2599معمم ) (23)
َوَمــا َمنَـَعَنــا َأن نُـّرإِســَل اِبآلاَيِت ِإ َّ َأن َكــذََّب (،  تييا  التفعييري، اب  مولييه تعيياىل  6/380السعيالي يف "الةيي ى" ) (24)

نَـا ََثُـ يـإ  (، اب  م ير عسيامتهم عسييول   2/272  وال يهقيي يف "دللين الس يو " )وَو النَّاقَـَة ُمبإِصـَرة  ِِبَـا اأَلوَّلُـوَن َوآُـَ
 . أةرب  وإسسادو   ي 
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عرمت  ضسظر ؛ ض ما ضيها ج ين ضساداين ضقال  إن   مد  يم ميول موميك ليك وميا عدوا عمييك  
لتةمرو أا شياط ضييهم! ضسياداين مميك اجل يال ضعيمم عميي : ميال  ومد بعث   إليك ممك اجل ال 

بـل أرجـو ))  ة حممد ضقال ملك ضيما شاط إن شاط عن ع. ق عمييهم األرشي ل  ضقيال السي  
 . (25)((أن خيرج هللا من أملِبم من يعبد هللا وحده   يشرك به شيئا  

 فوائد األحاويث: 
الدعاء عمال املشر ل وعجا من   عن  عضؤ الس  ضيها بيان عظم امسل  و احته، ضقد 

 يهديهم  وعن يعتةين هبم  وعن يفت  هلم اب  التوبرب.
دعيا    إ ا  ان هيا ألن مريشا  مليا استع يوا عميال السي  عن معروإل مال  مال ع د    -5 

إىل  عميهم بعيسل  عي  يوسي  ؛ ضة ياهبم م ي  وجهيد حيىت ع ميوا العظيا  ضجعين الرجين يسظير
ـَماء العماء ضريى ما بيسه وبيسها  هيارب الدران من اجلهد؛ ضيةنةل   تعياىل   َم أتَإِ  السَّ َفارإَُِقـبإ يـَـوإ

ضقيين  ة  . ميال  ضيةيت عسيول   [11-10]اليدران  يـَغإَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَِليمٌ  * ِبُدَخاٍن مُِّبيٍ 
ةيييط. ميييال  مل ييير  إنيييك جليييرلء. ضاستعيييقال ضعيييقوا. عسيييول   استعيييق   مل ييير ض هنيييا ميييد هم

ـــُدونَ ضسةليييط   . ضمميييا ع يييابتهم الرضاهييييرب عيييادوا إىل حييياهلم حيييل ع يييابتهم [15]اليييدران ِإنَُّكـــمإ َعاِئ
َى ِإانَّ ُمنَتِقُمــونَ الرضاهيييرب؛ ضييةنةل   عيية وجيين   ــبإِطُش الإَبطإَشــَة الإُكــاإ َم نـَ . مييال يعيي  [16]اليدران  يـَــوإ

 .(26)يو  بدع
 فوائد احلديث: 

 يف احلديث دلين عمال  احرب امسل  وععضته؛ ضمم ما  سعه املشر ون برسول   
 وا  ابه؛ ضهو يدعو هلم ابلرزإل واملعاضاو.

ريل  م ن جند؛ ضجاء  برجن من ب  حسيفرب يقال له  مال  بعث الس   عن عيب هرير   -6
ما عندك اي ))ضقال   د؛ ضخرم إليه الس  مثامرب بن عاثل ضربنوو بعاعيرب من سواعل املعج

                                                

(،  تيا  اجلهياد والعيري،  اب  1795(،  تا  بدء اخلمق، اب  إما مال عحد م آمل، ومعمم )3231ال خاعل ) (25)
بيين ع ييد ةلييين ميين ع ييابر عهيين النييال  ميين  قييي . "ضييت  ال يياعل" او . ميين عمى املشيير ل واملسيياضقل مييا لقييي السيي  

(6/315.) 
(،  تيييا   يييفرب 2798، ومعيييمم ){(، تيييا  التفعيييري، اب   اي,شيييال السييياخ هييييا عييييا  علييييم4821ال خييياعل ) (26)

 القيامرب واجلسرب والساع اب  الدران.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

13 

 . ضقال  عسدل رري ة حممد، إن تقتم  تقتن ما د   وإن تسعم تسعم عمال شا ر  وإن  ((َثامة
 . ضقال  ما ((ما عندك اي َثامة)) سط تريد املال ضعن مسه ما شاط. ضرتك حىت  ان ال,د ضقال  

عد ال,د.ضقال  ما عسدك ة مثامرب  ضقال  ممط لك إن تسعم تسعم عمال شا ر. ضرت ه حىت  ان ب
. ضاننمق إىل خنن مريب من املعجد ضا تعن : ((أطلقوا َثامة))عسدل ما ممط لك.  ضقال  

درن املعجد ضقال  عشهد عن ل إله إل   وعشهد عن حممدا  عسول  ، ة حممد و  ما  ان 
الوجوو إيل  و  ما  ان من  عمال األع  وجه عب,ؤ إيل من وجهك ضقد ع    وجهك عحب

دين عب,ؤ إيل من ديسك ضة    ديسك عحب دين إيل، و  ما  ان من بمد عب,ؤ إيل من 
بمدك ضة    بمدك عحب ال لد إيل  وإن ريمك عريت  وعو ععيد العمر ؛ ضماما ترى  ض شرو 

ولةن عسممط مم  وعمرو عن يعتمر؛ ضمما مد  مةرب مال له مالن    و  مال  ل، عسول   
 .(27)  ول و  ل أيتيةم من اليمامرب ح رب حسنرب حىت أيمن ضيها الس  حممد عسول   

(  : ررم إىل اليمامرب ضمسعهم عن حيمموا إىل مةرب 6/51زاد ابن هشا  يف "العري " بل ا  ) -7
ةتيب عسيول   إنيك  مير ب يمرب اليرحم وإنيك منعيط ععحامسيا؛ ض شياا ؛ ضةت يوا إىل عسيول   

 (28)إليه عن  مي بيسهم وبل احلمن. 
مال ابن حجر  ويف م رب مثامرب من الفوالد  عب  الةاضر يف املعجد واملن عمال اآلسري 
الةاضر  وتعظيم عمر العفو عن املعيء؛ ألن مثامرب عمعم عن ب, ه انقمب ح ا  يف ساعرب واحد  

ابن، وعن امحعان يةين ال ,ؤ وي  ط احلب، إليه من العفو واملن ب,ري مق ملا عسداو الس  
وضيه املل.فرب أن يرجال إسلمه من األساعى إما  ان يف ملك م م رب لإلسل  ول سيما من 

  ومن ضوالدو عي ا  عنه دل عمال جواز ت دير النعا  قلَيت عه عمال إسلمه العدد الة ري، اهي. 
 إىل املشر ل  وإن  انوا عهن حر .

والذي نفسي بيده   يضع هللا رَحته ))  مال  مال عسول    الك عن عنا بن م -8
ليس برَحة أحدكم ماحبه يرحم الناس  )). مالوا  ة عسول    مسا يرحم مال  ((إ  على رحيم

                                                

(،  1764د  ومعييييمم )(،  تييييا  ال,عيييين اب  ال تعييييال إما عسييييمم وعبييي  األسييييري عي ييييا يف املعييييج262ال خييياعل ) (27)
 . تا  اجلهاد والعري، اب  عب  األسري وح عه وجواز املن عميه

 (. مال ابن حجر  يف عوايرب ابن إس اإل، مال  مد عفو  عسك ة مثامرب وععتقتك. 8/88انظر  "ضت  ال اعل" ) (28)
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 .(29)((كافة
   فوائد احلديث
ي ر ند  إىل ع رب الساخ  اضرب ضيدرن ضيهم املعمم والةاضر وال ,ري والة ري وال عن الس  

 واألن ال.
 اإلسلم وين هداية

حرص امسل  عمال هدايرب الساخ مرراجهم من ال للرب إىل اهلدى  وإنقامهم من الساع.  
ُهمإ وليلك مال   مر  ا  عهن الةتا  ابمسل    اإ َلَكفَّرإاَن َعنـإ َل الإِكَتاِب آَمُنواإ َواَُـَّقوإ َوَلوإ َأنَّ َأهإ

ُمإ َأَقاُمواإ التـَّوإرَاَة َواإِلجِنيَل َوَما أُنِزَل ِإَليِهم مِ ن رَِّبِ ِمإ ألَكُلواإ  * اُهمإ َجنَّاِت النَِّعيمِ َسيِ َئاِِتِمإ َوألوإَخلإنَ  َوَلوإ َأَّنَّ
ُهمإ َساء َما يـَعإَمُلونَ  ُهمإ ُأمٌَّة مُّقإَتِصَدٌة وََكِثٌا مِ نـإ َِ َأرإُجِلِهم مِ نـإ ِقِهمإ َوِمن ََتإ   .[66-65]املالد   ِمن فَـوإ

  وال ا.ن، احلق بل التفريق من وبيساته هجحبج ليتمةسوا ال الل ليهدل امسل  جاء ضقد
رُ   تعاىل مال  ما َُدى ِمنَ  َوبـَيِ َناتٍ  ِللنَّاسِ  ُهد ى الإُقرإآنُ  ِفيهِ  أُنإِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشهإ  ...َوالإُفرإَقانِ  اَلإ

 .[9]امسراء  آن يهدي للَ هي أقومإن هذا القر . ومال تعاىل  [85 ال قر ]
 وجعمه ، آد  ع مها رمق يو  من لم شريرب تعاىل   مس ه اليل لمهدى امتداد وهو

ِبطُوا قـُلإَنا  تعاىل مال  ما  وال الل، املهتدين بل به يفرإل معياعا َها اهإ  ِمنِ   أيَإُِيَـنَُّكمإ  َفِإمَّا َجَِيع ا ِمنـإ
بُوا َكَفُروا  َوالَِّذينَ  * ََيإَزنُونَ  ُهمإ   وَ  َعَليإِهمإ  َخوإفٌ  َفَل  ايَ ُهدَ  َُِبعَ  َفَمنإ  ُهد ى  َأمإَحابُ  ُأوَلِئكَ  ِِباَيَُِنا وََكذَّ
 .[39 ال قر ] َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمإ  النَّارِ 

 ومن األحاديث ال  تدل عمال حرص امسل  عمال هدايرب الساخ مجيعا  وتر ي هم ضيه  
ة عسيول     ضقالوا مد  .فين بن عمرو الدوسي وع  ابه عمال الس    عن عيب هرير   -9

وع   المهيييم اهيييد دوسيييا    ميييال . همةيييط دوخ  ضقيييين .ع يييط وعبيييط ضيييادمل   عميهيييا إن دوسيييا  
  .(3)هبم

                                                

إل مييدلا. "جممييم (. ميييال اهلي مييي  عواو عبييو يعمييال وعجالييه و قييوا إل عن ابيين إسيي ا7/250عبييو يعمييال يف "معييسدو" ) (29)
(، وعييةاو لبيين عيب عميير 7/324(، وليييه شيياهد مييين حييديث عيب موسييال  مييا يف "إ يياف اخلييري " )8/341الةوالييد" )

  وميييد م يير شيييخسا األل انيييي ع ييه   شيياهدا  مرسييل  عيين احلعيين عسييد ابيين امل يياعك يف قلــَوالسعييالي يف "الةيي ى". 
 (.167نظر  "سمعمرب األحاديث ال  ي رب" عمم )(، وعمال ملك ضاحلديث حعن . ا1/203"الةهيد" )
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  جواز الدعاء لممشر ل ابهلدايرب   ومد ضهم من ملك امما  ال خاعل وعمييه فوائد احلديث
 مشر ل ابهلدى ليتةلفهم .اب  الدعاء لمضقد بو  

هييم .م ييوا اليدعاء عميييهم وعسييول   دعييا هليم  وملييك ميين  مييال رمقييه   (31)وميال الةرميياين 
 . (32)العظيم  وع ته عمال العاملل

وبيييو  ال خييياعل يف " ييي ي ه"  اب  دعيييو  اليهيييود والس ييياعى وعميييال مايقييياتمون عمييييه وميييا  
 .إىل  عرى ومي ر والدعو  م ن القتال  تب الس  

إىل امسيل  والس يو  وعن ل يتخيي بع يهم بع يا  ععاباب  مين دون  اب  دعاء الس  وبو   يلك 
ٍر ع ن يُيْلتِي ُه الل ُ  ، وموله تعاىل    (.79إىل آرر اآليرب/آل عمران ) ..م ا   ان  لِ  ش 

ب إىل  تيي  : م يير عيين ع ييد   ابيين ع يياخ عضييي   عسهمييا عنييه عريي و  عن عسييول    -10
عن يدضعيه إىل  مي ر يدعوو إىل امسل  وبعث بةتابه إلييه ميم دحييرب الةمي   وعميرو عسيول   

عظيم ب رى ليدضعه إىل مي ر  و ان مي ر ملا  ش    عسه جسيود ضياعخ مشيال مين  ي  إىل 
هيا هسيا  مال حل مرعو  التمعيوا يل إيمياء شةرا  ملا عبلو  ؛ ضمما جاء مي ر  تا  عسول   

 .(33)... احلديث عحدا من مومه ألسةهلم عن عسول   
  ومد عررم ال خاعل احلديث منول  

 مين ع يب يف إلييه ععسين هرمين عن عري و حير  بين سيفيان عاب عن  ع ياخ بين   ع يدعن  -11
 ،مييري  و فيياع سييفيان ابع ضيهييا ميياد    عسييول  ييان  اليي  املييد  يف ابلشيية  ليياعا   و ييانوا  مييري 
 عيةيمبرتمجانيه ضقيال   ودعيا دعياهم : ،اليرو  عظمياء وحوليه جممعيه يف ضيدعاهم إبيميياء وهيم ضيةتوو
  ضقييال ا .نعيي عمييرهبم  عو ضقمييط  سييفيان عبييو ضقييال نيي   عنييه يييةعم اليييل الرجيين هبيييا نعيي ا   عميير 
 ياهيي عيينإين سييالن  هلييم ميين  لرتمجانييه مييال : ،رهييرو عسييد ضيياجعموهم؛ ع يي ابه ومربييوا ميي  عدنييوو
 عول  يان  :. عسيه لةييبط  يياب    عميي أي يروا عن مين احليياء ليول ضيو  ضةييبوو  يب   ض ن؛ الرجن

                                                                                                                                          

 تيييا    ،(2524اب  اليييدعاء لممشييير ل ابهليييدى ليتيييةلفهم، ومعيييمم ) (،  تيييا  اجلهييياد والعيييري،2937) ال خييياعل (30)
  العل ، اب  من ض الن  فاع وعسمم وجهيسرب وعشجم ومةيسرب ومتيم ودوخ و.يء.

 .(14/208"عمد  القاعل" ) (31)
(. انظير  786ين  ياحب الشير، املشيهوع عميال  ي ي  ال خياعل  تيويف سيسرب )هيو حمميد بين يوسي  بين عميي الةرميا (32)

 (، داع اجلين.4/310ترمجته يف "الدعع الةامسرب" )
 .اب  دعاء الس   ،  تا  اجلهاد والعري،(2941ال خاعل ) (33)
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 القيول هييا ميال ضهين  ميال. نعيب مو ضيسيا هيو  مميط ضييةم  نع ه  ي    مال عن عسه سةل  ما
 ضةشييراف  مييال. ل  ممييط ممييك  ميين آابلييه ميين  ييان  ضهيين  مييال. ل ممييط م مييه  ميي  عحييد مييسةم
 بيييين  ممييييط يسق ييييون  ع  عيةيييييدون  مييييال. ضييييعفا هم بيييين  ضقمييييط ضييييعفا هم  ع   عونييييهيت السيييياخ
  سيتم  ضهين  ميال. ل  مميط ضيه  يدرن عن بعد لديسه سخنرب مسهم عحد يرتد ضهن  مال. يةيدون
 يف مسييه وميين ل  ممييط ي,ييدع  ضهيين   مييال. ل  ممييط مييال  مييا يقييول عن م يين ابلةييي  تتهمونييه

  ميال. الةمميرب هييو  يري شيياا   ضيهيا عدرين  مميرب  متةي  ومل  مال. اضيه ضاعن هو ما ندعل ل مد 
 يسيال سيجال وبيسيه بيسسيا احلير   مميط إةو  متيالةم  ان  ضةي   مال. نعم  ممط ماتمتموو  ضهن
 مييا واتر يوا شييء بيه تشير وا ول وحيدو   اع يدوا يقييول  مميط أيمير م  مياما  ميال. مسيه ونسيال مسيا

 . وال مرب والعفاف وال دإل  ل ابل وأيمرو آاب  م يقول
 الرسيين ضةيييلك؛ نعييب مو ضيييةم عنييه ضييي ر  نعيي ه عيين سييةلتك  لييه ميين  لمرتمجييان ضقييال

  يان  ليو  ضقميط ل عن ضيي ر  القيول هييا ميسةم عحيد ميال هن وسةلتك. مومها نعب يف ت عث
 ميين آابلييه ميين  ييان  هيين وسييةلتك. م مييه مييين بقيول أيتعييي عجيين لقمييط م مييه القييول هيييا مييال عحيد
 وسيةلتك. عبييه مميك ينميب عجن  ممط ممك من آابله من  ان  ضمو  ممط .ل عن ضي ر  ممك
 لييييع يةيين مل عنييه عرضييط ضقييد ،ل عن ضييي ر  مييال مييا يقييول عن م يين ابلةييي  تتهمونييه  سييتم  هيين

 عن ضييي ر  ضيعفا هم ع  ات عييوو السياخ عشيراف وسييةلتك.   عميال ويةيي  السيياخ عميال الةيي 
 و ييلك  يةييدون عهنيم ضيي ر  يسق يون ع  عيةييدون وسيةلتك  الرسين  ياملعت وهيم ات عوو ضعفا هم

 ل عن ضيييي ر ؛ ضييييه ييييدرن عن بعيييد لديسيييه سيييخنرب عحيييد عيرتيييد وسيييةلتك. ييييتم حيييىت اممييييان عمييير
 الرسين و ييلك ل عن ضيي ر  ي,يدع هين وسيةلتك. القميو  بشاشيته ختيال  حيل اممييان و يلك

 عين ويسهيا م شيياا بيه تشير وا ول   تع يدوا عن مير مأي عنيه ضيي ر  أيمير م أيا وسيةلتك. ت,دع ل
 موضيييم ضعيييممك حقييا   تقييول مييا  ييان  ضيي ن؛ والعفيياف وال ييدإل ابل ييل  وأيميير م األواثن ع يياد 
 هيإلييي عرميي  حييىت ععمييم عين ضمييو مييسةم عنييه عريين ع يين مل ريياعم عنييه ععمييم  سييط  ومييد هيياتل مييدمي

 بعيث الييل    عسيول بةتيا  عياد :. مدميه عين ل,عيمط عسيدو  سيط  ولو  لقاءو لتجشمط
   هيضي ض ما ضقرعو هرمن إىل ضدضعه ب رى عظيم إىل دحيرب به

 ميين عمييال سييل  الييرو  عظيييم هرميين إىل وعسييوله   ع ييد حممييد ميين الييرحيم اليير ن   بعييم))
 ضييي ن؛ مييرتل عجييرك   يلتييك تعيييمم عسييمم امسييل  بدعايييرب عدعييوك ضييي ين  بعييد عمييا ،اهلييدى ات ييم
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ـَنُكمإ َأ َّ نـَعإبُـَد ِإ َّ و األعيعيل إ: عميك  نض توليط نَـنَـا َوبـَيـإ اإ ِإَ  َكَلَمـٍة َسـَواء بـَيـإ َعـاَلوإ َل الإِكتَـاِب ُـَ اَي َأهإ
ـــواإ  اإ فَـُقوُل ـــن ُووِن اللِ  فَـــِإن ُـََولَّـــوإ ـــَنا بـَعإضـــا  َأرإاَباب  مِ  ـــَذ بـَعإُض ِْ ئ ا َوَ  يـَتَّ ـــيـإ ـــِه َش ـــِرَك ِب ـــالل َ َوَ  ُنشإ َهُدواإ ِبَِانَّ  اشإ

ِلُمونَ   .[64]آل عمران  ُمسإ
 واعتفعييط ال ييخب عسييدو   يير،  الةتييا  مييراء  ميين وضيير  مييال مييا مييال ضممييا  سييفيان عبييو مييال
 ممييك  اضييه نييهع   شييرب  عيب ابيين عميير عميير لقييد  عررجسييا حييل أل يي ايب ضقمييط وعررجسييا األ ييوا 

 . امسل  عمي   عدرن حىت سيظهر عنه مومسا   زلط ضما. األ فر ب 
 حيل هرمين عن حييدث ،الشية  ن ياعى عمال عسقفا   وهرمن ،إيمياء  احب السا.وع ابن و ان

 .هياتك استسةرو مد  بناعمته بعؤ ضقال، السفا ر يث يوما   ع    إيمياء مد 
 الميميرب ععييط إين  سيةلوو حيل هليم ضقيال السجو  يف يسظر حةاء هرمن و ان  السا.وع ابن مال 
 إل  تيينت لييا  ميالوا األمييرب  هييو مين نتتي  ضميين رهير ميد اخلتيان ممييك سجيو ال يف نظير  حيل
 عميال هيم ض يسميا ،اليهود من ضيهم من ضيقتموا ممةك مداين إىل وا تب شةهنم يهمسك ضل اليهود
 هرميين اسييتخ و ضممييا    عسييول ريي  عيين   يي  عييان ممييك بييه ععسيين برجيين هرميين عتييال عمييرهم
  ضقييال العير  عيين وسيةله ،خمتيينت عنيه ض ييد وو إلييه ضسظييروا ل  ع  هيو نتعخمتيي ضيانظروا عمه ييوا  ميال
 برومييرب ليه  ياحب إىل هرمين  تيب  :. رهير ميد األميرب هييو مميك هييا  هرمين ضقال . تتسون هم

 يواضييق  يياح ه ميين  تييا   عاتو حييىت  يي  يييرو  ضمييم  يي  إىل هرميين وسيياع العمييم يف نظييريو و ييان
 عمير : حبمي  ليه دسيةر  يف اليرو  لعظمياء هرمين ضيةمن  ني وعنيه  السي  ريروم عميال هرمين لعع 

 ممةةييم ي  ييط وعن والرشييد الفييل، يف لةييم هيين الييرو  معشيير ة  ضقييال ا.مييم : ض,مقييط ابواهبييا
 ععى ضممييا؛  مقييط مييد ضوجييدوها األبييوا  إىل الييوح   يير حي ييرب ض ا ييوا السيي   هيييا ضت ييايعوا
 شيدتةم هبيا عرتي  آنفيا مقيال  ممط إين  ومال. عمي عدوهم  مال امميان من وعيا نفرمم هرمن
 .(34)هرمن شةن آرر ملك ضةان .عسه وعضوا له ضعجدوا ععيط ضقد ،ديسةم عمال

                                                

إىل هرميين يييدعوو  ،  تييا  اجلهيياد والعييري، اب   تييا  السيي  (1773( تييا  بييدء الييوحي،  ومعييمم )7) ال خيياعل (34)
 ، ابرت اع.إىل امسل 
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يف هيييا الةتييا  مجيين ميين القواعييد وعنييوامل ميين الفوالييد مسهييا  دعيياء الةفيياع   (35)مييال السييوول
ن بم,ييييتهم دعييييو  إىل امسييييل  م يييين متيييياهلم  وهيييييا الييييدعاء واجييييب والقتييييال م مييييه حييييرا  إن مل تةيييي

 امسل   وإن  انط بم,تهم ضالدعاء معت ب هيا ميه سا  وضيه رلف لمعم . 
إىل  ومسها  التومي يف املةات رب واستعمال اليوعمل ضيهيا ضيل يفير  ول يفير   وهلييا ميال السي  

هرميين عظيييم الييرو ؛ ضمييم يقيين ممييك الييرو  ألنييه ل ممييك لييه ول ل,ييريو إل حبةييم دييين امسييل   ول 
بشير   وإ يا يسفيي مين  عو ولو مين عمن ليه عسيول    سمنان ألحد إل ملن ولو عسول   

ت رضا  الةفاع ما تسفيو ال روع  ومل يقن إىل هرمن ضق  بن عتال بسومل من املل.فيرب ضقيال عظييم 
ضقيال  الرو ، عل اليل يعظمونه ويقدمونه ومد عمر   تعاىل إبلنرب القيول ملين ييدعال إىل امسيل 

َسـَنةِ تعاىل   ِعَظِة احلَإ َمِة َوالإَموإ كإ     لَـُه قَــوإ   فَـُقـو . وميال تعياىل  [125]الس ين  اوإُع ِإِ  َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِإ
ُر َأوإ خَيإَشى  .(36)و ري ملك، [44].ه  لَّيِ ن ا لََّعلَُّه يـََتذَكَّ

رت ي يه ابمسييل   ميا مييال   وضيييه جيواز خما. ييرب عهين الشييرك بمفيظ ضيييه تعظييم وت جييين لقلـَ
   وضيه إعسال العفراء والدعا  لسشر دين امسل . عظيم الرو  الس  

وضيييه عي ييا شييهاد   ييري املعييممل بف ييالن هيييا الييدين وحماسييسه  مييا مييال عبييو سييفيان و ييان 
 ليقيو  ميا واتر يوا شييء بيه تشير وا ول وحيدو   اع يدوا  يوماي مشر ا  ملا م ر ما جياء بيه السي  

 .وال مرب والعفاف وال دإل ابل ل  وأيمرو  آاب  م
 تيييب إىل  عيييرى وإىل مي ييير وإىل السجاشيييي وإىل  ييين ج ييياع   عن نييي     عييين عنيييا  -12

 . (37)يدعوهم إىل   تعاىل  وليا ابلسجاشي اليل  مال عميه الس  
 

 .(38)ويف هيا احلديث جواز مةات رب الةفاع ودعا هم إىل امسل  مال السوول 

                                                

هييو اممييا  احليياضظ حميييي الييدين حييي   بيين شييرف بيين مييرل احلةامييي الشيياضعي  يياحب الت يياني  الساضعييرب ميين عشييهرها  (35)
 (.4/174"شرحه ل  ي  معمم" و"ا مومل شر، املهي "، و ريها   ري. انظر ترمجته يف "تي ر  احلفاظ" )

 ( .12/107"شر، السوول ل  ي  معمم" ) (36)
 .إىل مموك الةفاع يدعوهم إىل   عة وجن اب   تب الس  (، تا  اجلهاد والعري، 1774معمم ) (37)
 ( .12/113"شر، السوول ل  ي  معمم" ) (38)
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 ععاد ملييا  يقيول  عنعيا  عيط  ميال متيياد  عينوعريرم ال خياعل ومعيمم يف " ي ي يهما"  -13
 مين رامتيا   ضاختيي؛ خمتوميا   ونةيي عن إل  تيااب    يقير ون ل إهنيم  له مين الرو  إىل يةتب عن  الس 
 .(39)  عسول حممد ضيه ونق  يدو يف بياضه إىل عنظر ضةةين؛ ض رب

 ألري أا تعاعف عميه  ري املعممل يف  تاابمم ومراسيمهم.  ضيه افوائد احلديث
. ((يهـوو إ  انطلقـوا))  ضقال    عسول ررم املعجد يف من بيسا  مال  هرير  عيب عن -14

. ((ُسـلموا أسـلموا يهـوو معشر اي))  ضقال ضساداهم  الس  ضقا  ،املدعاخ بيط جاسا حىت معه ضخرجسا
  ضقيالوا. ((ُسـلموا أسـلموا أريـد ذلـك))     عسيول هليم ضقيال  مال .لقاسما عاب ة بم,ط  ضقالوا
 . (40)((أريد ذلك))     عسول هلم ضقال .القاسم عاب ة بم,ط مد

ــــِذرإ َعِشــــاَََُك حييييل عنييييةل   عيييية وجيييين   مييييا  عسييييول    مييييال  عيييين عيب هرييييير   -15 َوأَن
ـــَرِبيَ ألا اشيييرتوا عنفعيييةم ل ع ييي  عيييسةم مييين    - مميييرب موهيييا عو   -. ميييال  ة معشييير ميييري  قـإ

شياا . ة ب  مساف ل ع   عسةم من   شياا . ة ع اخ بن ع يد املنميب ل ع ي  عسيك مين   
شييياا   وة  ييفيرب عمييرب عسييول   ل ع يي  عسييك ميين   شييياا   وة ضا.مييرب بسييط حممييد سييمي  مييا 

 .(41)اا  شاط من مايل ل ع   عسك من   شي
عن حممد بن إس اإل مال  حد   من  م ع د   بن احلاعث بن نوضن واستةتم   -16

َوأَنِذرإ   ا ه عن ابن ع اخ عن عمي بن عيب .الب مال  ملا نةلط هيو اآليرب عمال عسول   
َرِبيَ ألَعِشاَََُك ا ِمِنيَ  * قـإ ِفضإ َجَناَحَك ِلَمِن اَُـّبَـَعَك ِمَن الإُماإ   عرضط عين إن ، مال عسول   َواخإ

ضقال  ة حممد إن مل تفعن ما  ابدع  هبا مومي ععيط مسهم ما ع رو؛ ض مط ضجاءين ج ين 
عمرك به عبك عيبك ابلساع. مال  ضدعاين ضقال  ة عمي إن   مد عمرين عن عنيع عشرييت 

ولنب، : امجم يل ب  ع د  األمربل؛ ضا سم لسا ة عمي شا  عمال  امل من .عا   وععد لسا ععن
                                                

  السي   تيب  وميا عمييه يقياتمون ميا وعميال والس ياعى اليهيود دعيو  اب يف   تا  اجلهاد والعيري  (،2938ال خاعل ) (39)
رامتيا  مليا ععاد  ،  تا  الم اخ والةيسرب، اب  يف اختام الس  (2092، ومعمم )القتال م ن والدعو  ومي ر  عرى  إىل

 .عن يةتب إىل العجم 
،  تيييا  اجلهييياد (1765 تيييا  ام يييراو، اب  يف بييييم املةيييرو وميييوو يف احليييق و يييريو، ومعيييمم )  (6944ال خييياعل ) (40)

 .اب  إجلء اليهود من احلجاز والعري
 تييا  امميييان،   (،204ومعييمم ) لسعيياء والولييد يف األميياع ،اب  هيين يييدرن ا ،(،  تييا  الو يياة2753ال خيياعل ) (41)

 .مْير ِبل {أل  او ع نِيْع ع ِشري ت ك  ااب  يف موله تعاىل  
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املنمب ضفعمط؛ ضاجتمعوا له يوماي وهم ععبعون عجل  يةيدون عجل  عو يسق ون؛ ضيهم ععمامه 
عبو .الب و ة  والع اخ وعبو هلب الةاضر اخل يث ضقدمط إليهم تمك اجلفسرب؛ ضةري عسول   

 بعم   ضة ن القو  حىت  مسها حييرب ضشقها اسسانه : عمال هبا يف نواحيها  ومال    موا
  هنموا عسه ما نرى إل آاثع ع ابعهم، و  إن  ان الرجن لية ن م مها، : مال عسول   

اسقهم ة عمي. ضجاط بيلك القعب ضشربوا مسه حىت هنموا مسه مجيعا   وعمي   إن  ان الرجن 
 ممرب   -عسه   ضقال  هلد ما عن يةممهم بدعو عبو هلب ل ليشر  م مه؛ ضمما ععاد عسول   

؛ ضمما  ان من ال,د مال عسول س ر م  اح ةم ضتفرموا  ومل يةممهم عسول    -تعجب 
   ة عمي عد لسا أ ن اليل  سط  سعط ابألما من النعا  والشرا ؛ ض ن هيا الرجن  

 ما  سم   ل   مد بدعين إىل ما  عط م ن عن ع مم القو . ضفعمط : مجعتهم له ض سم عسو 
ابألما ضة موا حىت هنموا عسه : سقيتهم من ملك القعب حىت هنموا  وعمي   إن  ان الرجن 

  ة ب  ع د املنمب إين و  ما ععمم شااب  لية ن م مها وليشر  م مها، : مال عسول   
 .(42)آلرر من العر  جاء مومه اض ن من ما جاتةم به إين مد جاتةم امر الدنيا وا

   فوائد احلديثي
يف دعو  مومه وامحعان  عمال دعو  مومه  وضيه عي ا  تمن  الس   حرص الس  

 إليهم.
اللهــم أعــز اإلســلم ِبحــب هــذين ))مييال   عين ابيين عميير عضييي   عسهمييا  عن عسييول    -17

 .(43). مال  و ان عح هما إليه عمر((الرجلي إليك ِبيب جهل أو بعمر بن اخلطاب

   ضيه جواز الدعاء لممشر ل ابهلدايرب. فوائد احلديث
م يين اليييمن ضقييال   مييال  نظيير عسييول    عيين زيييد بيين اثبييط  عيين عنييا بيين مالييك  -18

المهم عم ن بقموهبم : نظر م ن الشا  ضقال  المهم عم ن بقميوهبم، : نظير م ين العيراإل ضقيال  المهيم 
 .(44)مدوعم ن بقموهبم  وابعك لسا يف  اعسا و 

                                                

 .( ويف إسسادو من مل يعم2/179"دللن الس و " لم يهقي ) (42)
وميييال عبيييو عيعيييال  هييييا حيييديث حعييين  اب  يف مساميييب عمييير بييين اخلنيييا  (، عبيييوا  املساميييب، 3681الرتميييل ) (43)

  ريب من حديث ابن عمر.  ي  
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اللهــم ))ميال  مييالوا  ة عسيول   عحرمتسيا ن ييال  قيي  ضيادمل   عميييهم! ميال   عين جيابر  -19
 .(45)((اهد ثقيفا

اليدعاء عميال املشير ل     ضييه دليين عميال  احيرب امسيل  ضقيد عضيؤ السي  فوائـد احلـديث
 وضيه عي ا  جواز الدعاء لممشر ل ابهلدايرب.

2-  سهن بين سيعد عن  ميال السي   ميال    ألعطـي الرايـة غـدا  رجـل  يفـتح علـى ))ييو  ريي
. ض ييا  السيياخ ليمييتهم عيهييم يعنييال؛ ض,ييدوا  مهييم يرجونييه ((يديــه َيــب هللا ورســوله وَيبــه هللا ورســوله

 . ضقييين  يشييتةي عيسيييه ض  ييق يف عيسيييه ودعييا لييه ضيي ع  ييةن مل يةيين بييه وجييم ((أيــن علــي))ضقييال  
انفذ علـى رسـلك حـن ُنـزل بسـاحتهم مث اوعهـم ))يةونوا م مسا  ضقال  ضةعناو ضقال  عماتمهم حىت 

إ  اإلسلم, وأخاهم مبا جيب عليهم فوهللا ألن يهـدي هللا رجـل  بـك خـا لـك مـن أن يكـون لـك َحـر 
 .(46)((النعم

يلرييي مسيييه عن  ليي  الةيياضر حيييىت يعييمم عوىل مييين  مييال ابيين حجييير يف بيييان ضوالييد احليييديث 
 . (47)امل ادع  إىل متمه

من حممد رسـول هللا إ  بكـر بـن وائـل أن )) تب إىل بةر بن والين    عن الس    عن عنا -21
 .(48)مال  ضما مرعو إل عجن مسهم من ب  ض يعرب ضهم يعمون ب  الةاتب ((أسلموا ُسلموا

ي الرجــل ُكــون لــه ))  مييال عيين السيي   بييرد  عنييه  ييم عابو عيبعيين  -22 ــون أجــرهم مــُر ــة يُا ثلث
ومــامن أهــل , األمــة فيعلمهــا فيحســن ُعليمهــا وياوِبــا فيحســن أوِبــا مث يعتقهــا فيتزوجهــا فلــه أجــران

                                                                                                                                          

( من .ريق عمران القنان عين متياد  عين عنيا بين ماليك عين 168|6عررجه النيالعي  ما يف "ال دايرب والسهايرب" ) (44)
 زيد بن اثبط، وهيا إسساد حعن؛ ضعمران القنان  دوإل يهم  ما م ر ابن حجر يف "تقريب التهييب". 

 .وبيي  حسيفييرب مييال  هيييا حييديث حعيين  يي ي   ريييب (، عبييوا  املسامييب، اب  مسامييب يف  قييي 3942الرتميييل ) (45)
لةين اتبعيه ع يد الير ن بين سياب  ،   وهو من .ريق عيب الةبري عن جابر وعبو الةبري مدلا ومل ي ير، ابلت يديثقلَ

 (؛ ضاحلديث   ي .3/343عسد ع د يف معسدو )
 تيييا    (،26)(،  تيييا  اجلهييياد والعيييري اب  ض ييين مييين عسيييمم عميييال يدييييه عجييين، و"معيييمم" 39ال خييياعل ) (46)

 .ض الن ال  ابرب، اب  من ض الن عمي بن عيب .الب 
 .(7/478"ضت  ال اعل" ) (47)
 (  = 5/353مال اهلي مي يف "جممم الةوالد" ). (307(، والن اين يف "ال ,ري" )5/325عبو يعمال يف "معسدو" ) (48)
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ــــا   ــــذي كــــان مامن ــــ   الكتــــاب ال ــــاوي حــــق هللا وينصــــح , فلــــه أجــــران مث آمــــن ابلن ــــذي ي والعبــــد ال
  .(49)((لسيده

إىل    ضيه دلين عمال حرص امسل  عمال هدايرب الساخ وإنقامهم من ال يللربفوائد احلديث
 السوع، وتر يب عهن الةتا  يف امسل  ب يان م اعفرب األجر يف إسلمهم.

ضقرع عميه القرآن؛ ضةةنه عإل  عن الوليد بن امل,ري  جاء إىل عسول    وعن ابن ع اخ  -23
له ض مغ ملك عاب جهن ضةاتو. ضقال  ة عم إن مومك يريدون عن جيمعوا لك مال . مال مل  مال  

نك عتيط حممدا  لتعر  ما م مه. مال  مد عممط مري  عين ع  رها مال . مال  ضقن ليعنو ه ض 
ضيه مول  ي مغ مومك عنك مسةر له. مال  وماما عمول؛ ضو  ما مسةم عجن ععرف ابألشعاع م  
ول ععمم برجةو ول بق يدو م  ول اشعاع اجلن  و  ما يش ه اليل يقول شياا  من هيا  و  

لقوله اليل يقوله حلو ، وإن عميه لنلو ، وإنه مل مر ععلو، م,دإل عسفمه، وإنه ليعمو ول إن 
يعمال، وإنه لي نم ما  ته. مال  ل يرضال عسك مومك حىت تقول ضيه مال  م  ع  حىت 

َُ عضةر ضيه؛ ضمما ضةر مال  إن هيا إل س ر يل ر أي رو عن  ريو؛ ضسةلط   َذرإِ  َوَمنإ َخَلقإ
اوَ  َُ َلُه َما * ِحيد   .(50)اآلة  َوبَِنَي ُشُهوو ا * َّمَّإُدوو ا    َوَجَعلإ

ِإنَّ مال ابن   ري  ومد عواو  اد بن زيد عن عيو  عن عةرمرب مرسل ، وضيه عنه مرع عميه  
َشاء َساِن َوِإيَتاء ِذي الإُقرإََب َويـَنـإَهى َعِن الإَفحإ ِل َواإِلحإ  َوالإُمنَكِر َوالإبَـغإِي يَِعُظُكمإ َلَعلَُّكمإ ََُذكَُّرونَ  الل َ أيَإُمُر اِبلإَعدإ

 .(51)[90]الس ن 
   فوائد احلديث

ِإنَّ موله تعاىل   ضيه التمن  يف دعو  اآلررين وبيان حماسن دين امسل ، ضقد مرع الس  

َسانِ  ِل َواإِلحإ امسل   ما شهد بيلك الوليد  . وضيه عي ا شهاد  املشرك عمال حماسنالل َ أيَإُمُر اِبلإَعدإ
 بن امل,ري .

                                                

وعررجييييييه ابيييييين ح يييييييان يف . =  عواو ال ييييييةاع وعبييييييو يعمييييييال والنييييييي اين يف "ال يييييي,ري" وعجييييييال األولييييييل عجيييييييال ال يييييي ي 
 (6/339(. وانظر   "إ اف اخلري " )14/500"  ي ه/امحعان" )

اب  وجيو  اممييان (، تيا  اممييان، 154(،  تا  العمم، اب  تعميم الرجن عمته وعهمه، ومعيمم )97)  ال خاعل (49)
 .إىل مجيم الساخ ونعخ املمن أمته برسالرب ن يسا حممد 

 .(، وإسسادو   ي 2/199"دللن الس و " لم يهقي ) (50)
 .(، وهو مرسن  مام ر ابن   ري ع ه  2/199(، و"دللن الس و " لم يهقي )3/61"ال دايرب والسهايرب" ) (51)
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املديسييرب  وعين ال يي اك بين السعمييان بين سييعد عن معيروإل بيين والين مييد  عميال عسييول    -24
ابلعقيق؛ ضةسمم وحعن إسلمه  ومال  ة عسيول   إين عحيب عن ت عيث إىل ميومي تيدعوهم إىل 

م. ضقييال ملعاويييرب  ا تييب لييه ضةتييب امسيل   وعن تةتييب يل  تييااب  إىل مييومي ععييال   عن يهيديه
 .(52)له  بعم   الر ن الرحيم .. إىل األميال من ح رمو  إبما  ال ل  وإيتاء الة ا  وال دمرب

   حرص امسل  عمال هدايرب  رياملعممل وإنقامهم من ال للرب إىل اهلدى.فوائد احلديث
 .اليب الوضيا  جياءو عسيول ه مليا ح ير  عابسيعيد بين املعييب عين عبييه عنيه عري و  عنيعين  -25
      ضوجيييد عسيييدو عاب جهييين بييين هشيييا  وع يييد   بييين عمييييرب بييين امل,يييري ، ميييال عسيييول  أليب

. ضقييال عبييو جهيين وع ييد   بيين ((اي عــم، قــل   إلــه إ  هللا كلمــة أشــهد لــك ِبــا عنــد هللا)).الييب  
يعرضييها عميييه ويعييودان   عميييرب  ة عاب .الييب عتر ييب عيين ممييرب ع ييد املنمييب؛ ضمييم يييةل عسييول  

بتمك املقالرب حىت ميال عبيو .اليب آرير ميا  ممهيم  هيو عميال مميرب ع يد املنميب  وع  عن يقيول ل 
 . ضييةنةل   تعيياىل ضيييه ((أمــا وهللا ألســتغفرن لــك مــا مل أنــه عنــك))  إلييه إل  . ضقييال عسييول   

 ِ  ََِّما َكاَن ِللن .. (53)اآليرب. 
اي معـاذ ألن يهـدي هللا علـى يــديك رجـل  مـن أهــل ))ميال   عن السيي    نعين معيام بين ج ي -26

 .(54)((الشرك خا لك من أن يكون لك َحر النعم

مـن أسـلم علـى يديـه رجـل وجبـَ ))  ميال  ميال عسيول    وعن عق رب بن عامر اجلهي   -27
 .(55)((له اجلنة

أتلفــوا النــاس وأتنــوا ))بع يا  مييال   إما بعييث مييال   يان السيي    عين ع ييد اليير ن بين عالييي -28
ِبم و  ُغاوا عليهم حن ُدعوهم فما على األرض من أهل بيَ مـدر و  وبـر إ  أتُـو  ِبـم مسـلمي 

 .(56)((أحب إ  من أن ُقتلوا رجاَلم وأتُو  بنسائهم
                                                

مال اهلي مي  عواو الن اين يف "الة ري" وضيه بقييرب ولةسيه ميدلا وهيو  قيرب، "جمميم  .(20/336الن اين يف "الة ري" ) (52)
 (.3/220الةوالد" )

(، تيييا  اجلسيييالة، اب  إما ميييييال املشيييرك عسيييد امليييو   ل إليييه إل  ، ومعيييمم 1360ي ه" )عواو ال خييياعل يف " ييي  (53)
 .(،  تا  امميان، اب  الدلين عمال   رب إسل  من ح ر  املو  ما مل يشرمل يف السةمل وهو ال,ر ر 24)

 (.5/602واليد" )جممم الة . "ميال اهلي مي  عواو ع د وعجاليه  قا  إل عن دويد بن وضيم مل يدعك معاما   (54)
مييال اهلي مييي  عواو النيي اين يف ال ل ييرب وضيييه حممييد بيين معاويييرب السيعييابوعل. و قييه ع ييد وضييعفه اجلمهييوع  وبقيييرب عجالييه  (55)

 (.5/602 قا ، "جممم الةوالد" )
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  ضييه بييان حيرص امسيل  عميال  ليي  مميو   يري املعيممل  وعن   ععسين فوائد احلديث
 هلدايرب الساخ  وعن القتن ليا مق ودا لياته. دا  حمم
اىل السجاشييي،  (  اب  مييا جيياء يف  تييا  السيي  2/308مييال ال يهقييي يف "الييدللن" ) -29 

: عوى عن احلا م عن األ يم عين ع يد بين ع يد اجل ياع عين ييونا عين ابين إسي اإل ميال  هييا  
سل  عميال مين ات يم اهليدى وآمين  إىل السجاشي األ  م عظيم احل شرب   تا  من عسول   

اب, وعسييوله وشييهد عن ل إلييه إل   وحييدو ل شييريك لييه مل يتخييي  يياح رب ول ولييدا   وعن حممييدا  
اإ ِإَ  ع ييدو وعسييوله وعدعييوك بدعايييرب  ؛ ضيي ين عو عسييوله ضةسييمم تعييمم   ــاَلوإ َع ــاِب ُـَ ــَل الإِكَت ــلإ اَي َأهإ ُق

نَ  نَـَنا َوبـَيـإ َذ بـَعإُضَنا بـَعإضا  َأرإاَباب  مِ ن ُووِن الل ِ َكَلَمٍة َسَواء بـَيـإ ِْ ئ ا َوَ  يـَتَّ ِرَك ِبِه َشيـإ ُبَد ِإ َّ الل َ َوَ  ُنشإ  ُكمإ َأ َّ نـَعإ
ِلُمونَ  َهُدواإ ِبَِانَّ ُمسإ اإ فَـُقوُلواإ اشإ  ض ن عبيط ضعميك إ: الس اعى من مومك. ،[64]آل عمران  َفِإن ُـََولَّوإ

 هيا حديث مرسن.
بعث حا.ب بين عيب بمتعيه إىل  عن الةهرل عن ع د   بن ع د القاعلء عن عسول    -30

إليييه ضق يين الةتييا  وع يير  حا. ييا   املقييوما  يياحب امسييةسدعيرب؛ ضم ييال بةتييا  عسييول   
  وعهدى له مم حا.ب  عو  وب,مرب بعيرجها وجياعيتل إحيدمها وعحعن نةله وسرحه إىل الس  

 . (57)حملمد بن ميا الع دل األررى ضوه ها عسول   ع  ابراهيم وعما 
: عول ميين .ريييق ع ييد اليير ن بيين زييييد بيين عسييمم عيين عبيييه  سيييا حييي  بيين ع ييد اليير ن بييين  -31

إىل املقييوما ممييك  حا.ييب عيين عبيييه عيين جييدو حا.ييب بيين عيب بمتعييرب مييال  بع يي  عسييول   
 مسةلييه وعمميط عسييدو، : بعييث إيل ومييد ضييةنةل  يف امسيةسدعيرب مييال  ضجاتييه بةتيا  عسييول   

مجم بناعمته ومال  إين سالمك عن  ل  ضةحيب عن تفهيم عي . ميال  مميط  هميم. ميال  عري ين 
. مال  ضميا ليه حييث  يان هةييا مل ييدمل عن  اح ك عليا هو ن   ممط  بن هو عسول   

 عليييا تشييهد عنييه عمييال مومييه حيييث عررجييوو ميين بمييدو إىل  ريهييا  مييال  ضقمييط  عيعييال ابيين مييرمي
عسول    مال  بمال. ممط  ضما له حيث عريوو مومه ضيةعادوا عن ي يم وو عل يةيون دعيا عمييهم 
ان يهمةهيييم   حييييث عضعيييه   اىل العيييماء اليييدنيا  ضقيييال يل  عنيييط حةييييم ميييد جييياء مييين عسيييد 

                                                                                                                                          

( مرسييل  ميين 6/332(. وم يرو ال و ييريل يف "إ يياف اخلييري " )2/166"املناليب العاليييرب" وعييةاو ابيين حجيير ملعييدد ) (56)
 " معدد واحلاعث."معسد

 (، وهو مرسن.4/395عواو ال يهقي يف "الدللن" ) (57)
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مييال  حةيييم. هيييو هييداة عبعييث هبييا معييك اىل حممييد وععسيين معييك ب يعمييرب ي يييعمونك إىل مةمسك.
  وواحييد  وه هييا عسييول  ييلث جييواع مييسهم ع  إبيراهيم ابيين عسييول    ضةهيدى اىل عسييول   

   (58)حلعان بن اثبط األن اعل  وععسن إليه بنرف من .رضهم. 

   ضيه دعو  ال,ري إىل امسل  والتمن  يف الدعو   وم ول هديرب املشرك. فوائد احلديث
 إس اإل بن يعاع مال  و ان ع انرب بن ع د يةيد بين هاشيم مال ابن إس اإل  وحد   عيب -32

يف بعيؤ شيعا  مةيرب ضقيال ليه  بن املنمب بن ع د مساف عشد مريشا ؛ ضخل يوما  برسيول   
قبــل مــا أوعــوك إليــه؟))  عسييول    . مييال  إين لييو ععمييم عن اليييل تقييول ((اي ركانــة أ  ُتقــي هللا ُو

. ميال  نعيم. ((أفرأيَ إن مـرعتك أُعلـم أن مـا أقـول حـق؟))  حق لت عتك. ضقال له عسول   
عضيجعه  . مال  ضقا  ع انرب إليه ض ياععه؛ ضمميا بني  بيه عسيول   ((فقم حن أمارعك))مال  

ل ميمك من نفعه شياا  : مال  عد ة حممد. ضعاد ض رعه ضقال  ة حمميد و  إن هييا لمعجيب 
. ميال  وميا هيو  ((شـئَ أريكـه إن اُقيـَ هللا واُبعـَ أمـري وأعجب من ذلك إن))عت رع ! ميال  

. مال  ضادعها. ضيدعاها ضةم ميط حيىت ومفيط بيل ((أوعو لك هذه الشجرة الَ ُرى فتأُين))مال  
. ضرجعييط إىل مةاهنييا مييال  ضيييهب ع انييرب اىل ((ارجعــي إ  مكانــك))ضقييال هلييا  يييدل عسييول   

 ياح ةم عهين األع  ضيو  ميا ععييط عسي ر مسيه مي  : مومه ضقال  ة ب  ع د مسياف سياحروا 
 .(59)عر هم ابليل ععى  واليل  سم

ومد عوى عبيو داود والرتمييل مين حيديث عيب احلعين الععيقلين عين عيب جعفير بين حمميد  -33
: ميال الرتمييل   رييب ول نعيرف  ض يرعه  السي   ابن ع انرب عن عبيه  عن ع انرب  اعمل السي  

 .(60)ابن ع انرب عاب احلعن ول

                                                

(. مميط  وع يد الير ن بين زييد بين عسيمم ضيعي  272|4(، و"ال دايرب والسهاييرب" )4/395"دللن الس و " لم يهقي ) (58)
( ضيعفه ع يد و يريو، لةين يشيهد ليه مرسين ع يد الير ن بين ع يد القياعلء 6/161ليه ترمجيرب يف "ميييب التهيييب" )

 ملتقد .ا
 (  هةيا عوى ابن اس اإل هيو الق رب مرسمرب هبيا ال يان.3/103مال ابن   ري يف "ال دايرب والسهايرب" ) (59)
(،  تيا  الم ياخ اب  1784(،  تا  الم اخ اب  يف العمالم، والرتميل يف "سسسه" )4078عبو داود يف "سسسه" ) (60)

ادو لييييا ابلقييالم ول نعييرف عاب احلعييين العمييالم عمييال القلنيييا. مييال عبييو عيعيييال  هيييا حييديث حعييين  ريييب  وإسييس
 الععقلين ول ابن ع انرب.
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مال ابن إس اإل  وحد   ع يد   بن امل,ري  بن معيقيب وع د   بن عيب بةر بن حمميد  -34
بن عمرو بن حة  عن عسعد بن زعاع  ررم أ عب بين عميري يرييد بيه داع بي  ع يد األشيهن وداع 

بي  رفير  ب  رفر  و ان سعد بن معام ابن راليرب عسيعد بين زعاع ، ضيدرن بيه حالنيا  مين حيوال 
عميال باير يقيال لييه باير ميرإل ضجمعيا يف احلييال   واجتميم إليهميا عجيال ايين عسيمم وسيعد بين معييام 
وعسيد بن احل ري يوماي سيدا مومهما من ب  ع د األشهن و لمها مشرك عمال دين مومه؛ ضمميا 

عييفها  عييا بييه مييال سييعد ألسيييد  ل عاب لييك! اننمييق إىل هيييين الييرجمل الميييين مييد عتيييا داعيسييا لي
ضعفاءو ضازجرمها واهنهما عن أيتيا داعيسا؛ ض نه لول عسعد بن زعاع  مي  حييث ميد عمميط  فيتيك 
ملك هو ابن رال  ول عجد عميه مقيدما . ميال  ضةريي عسييد بين ح يري حربتيه : عم ين إليهميا ؛ 

ب  ضمما عآو عسعد بن زعاع  مال مل عب  هيا سيد مومه ومد جاءك ضا دإل   ضيه. مال م يع
إن جيميييا ع مميييه. ميييال  ضومييي  عميهميييا متشيييتما  ضقيييال  ميييا جييياء بةميييا إليسيييا تعيييفهان ضيييعفاءو 
اعتةلو إن  انط لةما انفعةما حاجرب. ومال موسال بين عق يرب  ضقيال ليه  يل   عتيتسيا يف داعو 

 هبيا الرعيد ال,ريب النريد ليتعفه ضعفاءو ابل ا.ن ويدعوهم إليه.

عب  عو لمييا ضتعييمم ضيي ن عضيييط عمييرا  م متييه  وإن  رهتييه  مييال ابيين إسيي اإل  ضقييال لييه م يي
 يييي  عسييييك مييييا تةييييرو. مييييال  عن ييييفط. مييييال  : ع يييية حربتييييه وجمييييا إليهمييييا ضةممييييه م ييييعب 
ابمسل   ومرع عميه القرآن ضقال ضيما يي ر عسهما  و  لعرضسا يف وجهه امسل  م ين عن ييتةمم 

 ييي  ت ييسعون إما ععد  عن تييدرموا يف هيييا يف إشييرامه وتعييهمه. : مييال  مييا عحعيين هيييا وعمجمييه  
الييدين  مييال لييه  ت,تعيين ضتنهيير وتنهيير  وبيييك : تشييهد شييهاد  احلييق : ت ييمي. ضقييا  ضا تعيين 
و.هير  وبييه وتشيهد شييهاد  احليق : ميا  ضر ييم ع عتيل : ميال هلمييا  إن وعاليي عجيل  إن ات عةمييامل 

معيام، : عريي حربتيه وان يرف إىل يتخم  عسه عحيد مين موميه وسةعسيمه إليةميا اآلن؛ سيعد بين 
سيعد وموميه وهيم جميوخ يف وديهيم؛ ضمميا نظير إلييه سيعد بين معيام مقي ل  ميال  عحمي  اب, لقييد 
جاء م عسيد ب,ري الوجه الييل مهيب بيه مين عسيد م؛ ضمميا ومي  عميال السيادل ميال ليه سيعد  ميا 

قييال  نفعيين مييا عح  ييط ضعمييط  مييال   ممييط الييرجمل ضييو  مييا ععيييط هبمييا اسييا   ومييد هنيتهمييا ض
ومد حد ط عن ب  حاع يرب ررجيوا إىل عسيعد بين زعاع  ليقتميوو  ومليك عهنيم عرضيوا عنيه ابين رالتيك 
لي قييروك. مييال  ضقييا  سييعد بيين معييام م, يي ا  م ييادعا  خموضييا  لميييل م يير لييه ميين بيي  حاع ييرب وعرييي 

مما عآمها منماسيل عيرف احلربرب يف يدو : مال  و  ما ععاك ع سيط شياا  : ررم إليهما سعد؛ ض
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عن عسيييدا  إ ييا ععاد عن يعييمم مسهمييا، ضوميي  متشييتما  : مييال ألسييعد بيين زعاع   و  ة عاب عمامييرب 
و  لول ما بيي  وبيسيك مين القرابيرب ميا عميط هييا مي  عت,شياو يف داعو أيا نةيرو. ميال  وميد ميال 

يتخمي  عسييك ميسهم ا سيان. مييال  عسيعد مل يعب  جياءك و  سيييد مين وعاليه مومييه إن يت عيك ل 
ضقال له م عب  عو تقعد ضتعيمم ضي ن عضييط عميرا  ع  يط ضييه م متيه  وإن  رهتيه عةلسيا عسيك ميا 
تةييرو. مييال سييعد  عن ييفط : ع يية احلربييرب وجمييا ضعيير  عميييه امسييل  ومييرع عميييه القييرآن. وم يير 

سيل  م ين عن ييتةمم يف موسال بن عق رب عنه ميرع عمييه عول الةريرف ميال  ضعرضسيا و  يف وجهيه ام
إشرامه وتعهمه : مال هلما   ي  ت سعون إما عنتم عسممتم ودرمتم يف هيا الدين  مال  ت,تعن 
ضتنهير وتنهير  وبيييك : تشيهد شيهاد  احلييق : ت يمي ع عتييل. ميال  ضقيا  ضا تعيين و.هير  وبيييه 

مييه ومعييه عسيييد بيين وشييهد شييهاد  احلييق : ع ييم ع عتييل : عرييي حربتييه ضةم يين عالييدا  إىل ودل مو 
احل ري ضمما عآو مومه مق ل  مالوا  ممي  اب, لقيد عجيم إلييةم سيعد ب,يري الوجيه الييل مهيب بيه 
من عسد م؛ ضمما وم  عميهم مال  ة ب  ع د األشهن  ي  تعممون عمرل ضيةم  ميالوا  سييدو 

تلمسيوا اب, وعسيوله  وعض مسا ععة وعميسسا نقي رب  مال  ضي ن  يل  عجيالةم ونعيالةم عميي  حيرا  حيىت
مال  ضو  ما عمعال يف داع ب  ع د األشهن عجن ول اميرع  إل معيمما  عو معيممرب  وعجيم سيعد 
وم ييعب إىل مسييةل عسييعد بيين زعاع  ضةمامييا عسييدو يييدعوان السيياخ إىل امسييل  حييىت مل ت ييق داع ميين 

 .(61)دوع الن اع إل وضيها عجال ونعاء معممون
 يف دعييو  اآلرييرين سيي ب عظيييم هلدايييرب السيياخ  وضيييه عي ييا  حعيين   عن المييلفوائــد احلــديث

 املعاممرب مم املشرك والتمن  به.
النـاس معـاون يف اخلـا والشـر خيـارهم يف اجلاهليـة ))ميال   عن عسيول    عن عيب هرير   -35

 .(62)((خيارهم يف اإلسلم إذا فقهوا
 مسل .  تر يب عهن الشرف من  ري املعممل ابفوائد احلديث

مييييال السييييوول ع ييييه    ومعسيييياو عن ع يييي ا  املييييروءا  ومةيييياع  األرييييلإل يف اجلاهميييييرب إما 
 .(63)عسمموا وضقهوا ضهم رياع الساخ

                                                

 (، وابن إس ق مد  ر، ابلت ديث.3/153"ال دايرب والسهايرب" ) (61)
(، تييا  عحاديييث األن ييياء اب  مييول   تعاىل القييد  ييان يف يوسيي  وإروتييه آة  لمعييالمل{، 3383ال خيياعل ) (62)

 .(، تا  الف الن، اب  من ض الن يوس  2378ومعمم )
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ومال ابن حجر ع ه    موله  )رياعهم يف اجلاهميرب رياعهم يف امسل (، وجه التش يه عن 
 يفته؛ ضةييلك  يفرب الشيرف ل تت,يري  املعدن ملا  ان إما استخرم رهر ما ارتفال مسيه ول تت,يري

يف مامييا بيين ميين  ييان شييريفا  يف اجلاهميييرب ضهييو ابلسعيي رب إىل عهيين اجلاهميييرب ععخ؛ ضيي ن عسييمم اسييتمر 
 .(64)شرضه و ان عشرف ان عسمم من املشروضل يف اجلاهميرب

  ضقيييال الييييمن إىل ومعييياما بع يييه  السييي  عنجيييدو   عييين عبييييه عييين بيييرد  عيب بييين سيييعيد عييين -36
طاوعا ُنفرا و  وبشرا ُعسرا و  ايسر ))  .(65)((ختتلفا و  ُو

   التيعري والمل والمن  يف الدعو  إىل  .فوائد احلديث
أياء ضتوضية مسيه.  عن زيد بن عسمم عن عبيه مال  ملا  سا ابلشا  عتيط عمر بن اخلنيا   -37

مسيه  ميال  مميط  جايط  ضقال  من عين جاط هبيا املاء ميا ععييط مياء عيياب  ول مياء  ياء ع.ييب
به من بيط هيو العجوز الس رانيرب؛ ضمما توضة عاتها ضقال  عيتها العجيوز عسيممي تعيممي، بعيث 

ابحليق. مييال  ضةشيفط ععسيها ضيي ما م ين ال ,امييرب ضقاليط  عجيوز   ييري   وإ يا عمييو     حمميدا  
 .(66)  المهم اشهداآلن. ضقال عمر 

ضةرهته عشد ما  رهط شياا  م ؛ ضاننمقط   عن عدل بن حا  مال   بعث الس  -38
حىت عنةل عم ال عهن العر  اا يمي الرو ؛ ضةرهط مةاين عشد اا  رهط مةاين األول ضقمط  
آلتل هيا الرجن؛ ض ن  ان  اماب  ل ي رين  وإن  ان  ادما  ل  فال عمي ضقدمط املديسرب؛ 

. ((اي عدي بن حامت أسلم ُسلم))   ضاستشرض  الساخ ومالوا  جاء عدل بن حا . ضقال الس 
. مال  ممط  عنط ععمم بدي  م   مال  ((أان أعلم بدينك منك))ممط  إين من عهن دين. مال  

ألسَ )). مال  ((نعم)). ممط  عنط ععمم بدي  م ! مال  ((نعم، أان أعلم بدينك منك))
أتخذ ))عولعط ال. مال  . ممط  بم((أولسَ ُرأس قومك؟)). ممط  بمال. مال  ((ركوسيا ؟
. مال  ضتواضعط من نفعي. مال  ((ذلك   َيل لك يف وينك)). ممط  بمال. مال  ((املرابع؟

اي عدي بن حامت أسلم ُسلم؛ فإ  ما أظن أو أحسب أنه مينعك من أن ُسلم إ  خصامة من ُرى ))
                                                                                                                                          

 .(15/135"شر، السوول ل  ي  معمم" ) (63)
 .(6/529"ضت  ال اعل" ) (64)
 األميير يف اب ( تييا  اجلهياد والعيري، 1733(، تيا  امل,يازل، اب  بعييث عيب موسيال، ومعيمم )4341ال خياعل ) (65)

 والمفظ له.  التسفري وترك ابلتيعري
 . (، وإسسادو   ي 32|1(، وال يهقي يف "سسسه" )1/32الداعمن  يف "سسسه" ) (66)
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ممط  ل. ومد عممط  ((حويل, وإنك ُرى الناس علينا إلبا واحدا  ويدا  واحدة؛ فهل أُيَ احلاة؟
يوشك الظعينة أن ُرحل من احلاة حن ُطوف ابلبيَ بغا جوار, ولتفتحن عليكم  ))مةاهنا. مال  

؛ ضمقد ععيط الظعيسرب ((كنوز كسرى بن هرمز، قاَلا ثلاث، يوشك أن يهم الرجل من يقبل مدقته
عمال املدالن،  خترم من احلري  تنوف ابل يط ب,ري جواع  ولقد  سط يف عول رين ع اع 

 .(67)ماله يل ولتجيء ال ال رب إنه لقول عسول   
 الر وسيرب  هم مو  هلم دين بل الس اعى وال ابال. 

 واملرابمل   عبم ال,سيمرب  ان عليا القو  أيريو لسفعه يف اجلاهميرب.
   وضيه دلين عمال  احرب امسل  يف دعو  ال,ري إىل امسل  ابلمل والمن .فوائد احلديث

. ضقال  ((اي أاب احلارث أسلم))ألسق  جنران   عن متاد  عن عنا مال  مال عسول    -39
كذبَ منعك ))  . مال  مد عسممط م مك. مال ن    ((اي أاب احلارث أسلم))إين معمم مال  

 .(68)((من اإلسلم ثلثة: اوعاؤك هلل ولدا  وأكلك اخلنزير وشربك اخلمر
 عييين سيييممرب بييين ع يييد يعيييومل عييين عبييييه عييين جيييدو ميييال ييييونا  و يييان عييين ييييونا بييين بةيييري -40

ابسـم إلـه ابـراهيم )) تيب إىل جنيران م ين عن يسيةل عمييه .يا ..    ن رانيا  ضةسمم، عن عسيول   
وإسحاق ويعقوب من حممد الن  رسول هللا إ  أسقف جنران ..، فإ  أَحد إليكم إله إبراهيم وإسحاق 

وكم إ  عباوة هللا من عبـاوة العبـاو وأوعـوكم إ  و يـة هللا مـن و يـة العبـاو؛ ويعقوب أما بعد: فإ  أوع
. ضمميا عتيال األسييق  الةتيا  ضقيرعو منيم بييه ((فـإن أبيـتم فاجلزيـة، فــإن أبيـتم آذنـتكم حبــرب والسـلم

ومعيير بييه معييرا  شييديدا   وبعييث إىل عجيين ميين عهيين جنييران يقييال لييه شييرح ين بيين وداعييرب  و ييان ميين 
ن عحييييد يييييدعال إما نةلييييط مع ييييمرب م مييييه ل األيهييييم ول العيييييد ول العامييييب، ضييييدضم مهييييدان ومل يةيييي

إىل شييرح ين ضقييرعو. ضقييال األسييق   ة عاب مييرمي مييا ععيييك  ضقييال  األسييق   تييا  عسييول   
شرح ين  مد عممط ما وعد   إبراهيم يف معيرب إ اعين من الس و  ضميا تيلمن عن يةيون هيو ماك 

  ععل  ولييو  ييان عميير ميين عمييوع الييدنيا ألشيير  عميييك ضيييه بييرعى وجهييد  الرجيين ليييا يل يف الس ييو 

                                                

(،  3595(، وع ين احليديث يف ال خيياعل )7/342) (، وابين عيب شييي رب يف "م يسفه"4/3787د يف "معيسدو" )ع ي (67)
  تا  املسامب، اب  علما  الس و  يف امسل .

، ضامسييييساد (304( عيييين متييياد  مرسيييل ، وو يييمه ابيييين املقيييرلء يف "معجميييه" )7/427ابييين عيب شيييي رب يف "م يييسفه" ) (68)
   ي . 
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لك. ضقال له األسق   تس  ضاجما ضتس ال شرح ين ضجما وحيته، ض عيث األسيق  إىل عجين 
من عهن جنران يقال له ع د   بن شرح ين وهو من مل ع    من  ري ضيةمرعو الةتيا   وسيةله 

ل له األسيق   تيس  ضياجما. ضتس يال ضجميا وحيتيه. عن الرعل ضقال له م ن مول شرح ين. ضقا
وبعث األسق  إىل عجن من عهن جنران يقال له ج اع بن ضيؤ من بي  احلياعث بين  عيب عحيد 
بيي  احلميياخ ضييةمرعو الةتييا  وسييةله عيين الييرعل ضيييه ضقييال لييه م يين مييول شييرح ين وع ييد   ضيييةمرو 

تميك املقاليرب مجيعيا  عمير األسيق  األسق  ضتس ال ضجما وحيتيه؛ ضمميا اجتميم اليرعل ميسهم عميال 
ابلساموخ ض ر  به  وعضعط السريان املعمو، يف ال وامم  و يلك  يانوا يفعميوا إما ضةعيوا ابلسهياع 
وإما  ان ضةعهم ليل  ضربوا ابلساموخ وعضعط السريان يف ال يوامم؛ ضياجتمم حيل ضير  ابلسياموخ 

ري  ييو  لمرا يب العيريم وضييه  يلث وعضعط املعو، عهن الوادل ععيلو وعسيفمه و.يول اليوادل معي
وسيةهلم عين اليرعل ضييه؛  وس عون مريرب وعشرون ومالرب عل  مقاتن ضقرع عميهم  تيا  عسيول   

ضاجتمم ععل عهن الرعل مسهم عميال عن ي ع يوا شيرح ين بين وداعيرب اهلميداين وع يد   بين شيرح ين 
مييال  ضيياننمق الوضييد حييىت إما   .األ يي  ي وج يياع بيين ضيييؤ احليياع ي، ضيييةتوهم  يي  عسييول   

 ييانوا ابملديسييرب وضييعوا  يييا  العييفر عييسهم ول عييوا حمييل  هلييم جيروهنييا ميين حيي   ورييواتيم اليييهب : 
ضعمموا؛ ضمم يرد عميهم العل   وت دوا لةلمه هناعا  .يويل ؛ ضميم  اننمقوا حىت عتوا عسول   

يت عون ع مان بن عفان وع د الر ن بين يةممهم وعميهم تمك احلمن واخلواتيم اليهب؛ ضاننمقوا 
عوف و انوا يعرضوهنما ضوجدومها يف وخ من املهياجرين واألن ياع يف جمميا ضقيالوا  ة ع ميان وة 
ع ييد اليير ن إن ن يييةم  تييب إليسييا بةتييا  ضةم مسييا جمي ييل لييه ضةتيسيياو ضعييممسا عميييه ضمييم يييرد سييلمسا 

مسيا ضميا اليرعل مسةميا، عتيرون عن نرجيم. ضقيال لعميي وت ديسا لةلميه هنياعا  .يويل  ضةعيياو عن يةم
بيين عيب .الييب وهييو يف القييو   مييا تييرى ة عاب احلعيين يف هييللء القييو   ضقييال عمييي لع مييان ولع ييد 
الييير ن  ععى عن ي يييعوا حممهيييم هييييو وريييواتيمهم ويم عيييوا  ييييا  سيييفرهم : يعيييودوا إلييييه ضفعميييوا 

ق لقيييد عتيييوين املييير  األوىل وإن إبمييييا ملعهيييم : ضعييمموا ضيييرد سيييلمهم، : ميييال  والييييل بع ييي  ابحليي
سيياءهلم وسييالموو؛ ضمييم تييةل بييه وهبييم املعييةلرب حييىت مييالوا مييا تقييول يف عيعييال؛ ضيي و نرجييم إىل مومسييا 

  مييا عسييدل ضيييه وميين ن يياعى ليعييرو إن  سييط ن يييا  عن نعييمم مييا تقييول ضيييه ضقييال عسييول   
 يف عيعييال، ضة يي   ال,ييد ومييد عنييةل   عيية شيييء يييومي هيييا ضييةميموا حييىت عريي  م أييا يقييول  

َـقُّ  * ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللِ  َكَمثَـِل آَوَم َخَلَقـُه ِمـن ُـُـَراٍب مِثَّ قَـاَل لَـُه ُكـن فَـَيُكـونُ وجن هيو اآليرب   احلإ
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ََتِينَ  نَـاءاَن  َفَمنإ َحآجََّك ِفيِه ِمن بـَعإِد َما َجاءكَ  * ِمن رَّبِ َك َفَل َُُكن مِ ن الإُممإ اإ نَدإُع أَبـإ ِمَن الإِعلإِم فَـُقلإ ُـََعاَلوإ
ــــى الإَكــــاِذبِ  ــــُة اللِ  َعَل َن ــــل لَّعإ َع ــــلإ فَـَنجإ َتِه ــــُكمإ مثَّ نـَبـإ ــــَنا وأَنُفَس ــــاءُكمإ َوأَنُفَس ــــاءاَن َوِنَس ــــاءُكمإ َوِنَس َن ]آل  يَ َوأَبـإ

عريي هم اخليي  عم يين  ال,ييد بعييد مييا ضييةبوا عن يقييروا بيييلك ضممييا ع يي   عسييول   ، [61-59عميران 
مشيتمل  عميال احلعين واحلعيل يف ليين ليه وضا.مييرب متشيي عسيد رهيرو لمملعسيرب  وليه يومايي عييد  
نعيييو  ضقيييال شيييرح ين ل ييياح يه  ميييد عممتميييا عن اليييوادل إما اجتميييم ععيييلو وعسيييفمهمم ييييردوا ومل 

ةا  متقوة  ضةسيا عول ي دعوا إل عن ععيي، وإين و  ععى عمرا   قيل  و  لان  ان هيا الرجن مم
العييير  .عييين يف عي تيييه وعد عمييييه عميييرو ل يييييهب لسيييا مييين  يييدعو ول مييين  يييدوع ع ييي ابه حيييىت 
ي ي وو حبالجرب وإو عدىن العر  مسهم جواعا   وليان  يان هييا الرجين ن ييا  مرسيل  ضلعسياو ل ي قيال 

عاب ميرمي  ضقيال   عمال وجه الع  مسيا شيعر ول رفير إل هميك. ضقيال ليه  ياح او  ضميا اليرعل ة
ععييييي عن عحةميييه ضييي ين ععى عجييييل  ل حيةيييم شيييننا  عبيييدا . ضقييييال ليييه  عنيييط وماك. ميييال  ضتمقييييال 

. ضقيييال  ((ومـــا هـــو؟))ضقيييال  إين ميييد ععييييط ريييريا  مييين ملعستيييك. ضقيييال   شيييرح ين عسيييول   
   حةمك اليو  إىل الميين وليمتيك إىل ال ي ا،، ضميا حةميك ضيسيا ضهيو جيالة. ضقيال عسيول  

لعن وعاءك عحد ي ر  عميك  ضقال شرح ين  سين  ياح  ضقيال  ميا ييرد اليوادل ول ي يدع إل 
ضمييم يلعييسهم حييىت إما  ييان ال,ييد عتييوو  ضةتييب هلييم هيييا  عيين ععل شييرح ين. ضرجييم عسييول   

 بسم هللا الرَحن الرحيم، هذا ما كتب حممـد النـ  األمـي رسـول هللا لنجـران أن كـان علـيهم))الةتيا   
ـرك ذلـك كلــه علـى ألفـي حلـة يف كــل  حكمـه يف كـل َثـرة وكــل مـفراء وبيضـاء ورقيـق فأفضــل علـيهم ُو

 .(69)((رجب ألف حلة ويف كل مفر الف حلة وذكر متام الشروط
  دعو   ري املعممل لمدرول يف امسل  دليين عميال  احتيه  منقيامهم مين فوائد احلديث

 الساع  وجواز درول املشرك املعجد.
أسـلم ))أليب م اضيرب   ن ع اء بسط عيب بةر مالط  ملا  ان يو  الفت  مال عسيول   وع -41
 .(70)((ُسلم

                                                

  وع ييييد يعييييومل ليعيييييرف هييييو ول عبيييييوو قلـــــَ. (5/385(، و"دللييييين الس ييييو " لم يهقييييي )5/55"ال دايييييرب والسهايييييرب" ) (69)
عبييو ع ييد يعييومل  (، ومييال ابيين حجيير 7/265ولجييدو، لةيين تييرجم لييه ابيين حجيير يف "ام ييابرب" يف متيييية ال يي ابرب )

 حدي ه يف "الدللن" لم يهقي من زةدا  يونا بن بةري يف م,ازل ابن إس اإل.
(، وإسيييسادو  ييي ي ، وميييال اهلي ميييي  عواو النييي اين وعجاليييه عجيييال ال ييي ي ، "جمميييم 24/90) النييي اين يف "الة يييري" (70)

 (.5/554الةوالد" )
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أسـلم )). ميال  إين عجيدين  اعهيا . ميال  ((أسـلم ُسـلم))ميال لرجين   وعن عنا عن السي   -42
 .(71)((وإن كنَ كارها

إن هللا بعثــن رَحــة ))عمييال ع يي ابه ضقييال   وعيين املعييوع بيين خمرمييرب مييال  رييرم عسييول    -43
للناس كافة؛ فـأووا عـن رَحكـم هللا و  ختتلفـوا كمـا اختلـف احلواريـون علـى عيسـى عليـه السـلم؛ فإنـه 
وعاهم إ  مثل ما أوعـوكم إليـه فأمـا مـن قـرب مكانـه فإنـه أجـاب وسـلم, وأمـا مـن بعـد مكانـه فكرههـا 

هم يـتكلم بكـلم القـوم الـذين وجـه فشكا عيسى بن مرمي ذلك إ  هللا عز وجل فأمبحوا وكل رجل مـن
  مين . ضقال ع ي ا  عسيول   ((إليهم فقال َلم عيسى: هذا أمر قد عزم هللا لكم عليه فافعلوا

ع يييد   بييين حياضييييرب إىل   ة عسيييول   نيييلدل إلييييك ضابع سييييا حييييث شييياط. ض عيييث عسييييول   
ث العلء بين احل يرمي  عرى  وبعث سمي  بن عمرو إىل هوم  بن عمي  احب اليمامرب  وبع

إىل املسيع بن ساوى  احب هجر  وبعث عمرو بن العاص إىل جيفير وع ياد ابي  جمسيدا ممةيي 
عمان  وبعث دحيرب الةمي  إىل مي ير  وبعيث شيجامل بين وهيب األسيدل إىل املسييع بين احلياعث 

عسول  بن عيب مشر ال,عاين  وبعث عمرو بن عميرب ال مرل إىل السجاشي؛ ضرجعوا مجيعا م ن وضا 
      ري العلء بن احل رمي؛ ض ن عسول  (72)تويف وهو ابل  رين. 

   ضيه دعو   ري املعممل منقامهم من ال للرب إىل اهلدى.فوائد احلديث
 التسامح يف ا عتقاو والعباوة

-   جاء يف  تا  الس   ولنجـران وحاشـيتها جـوار هللا وذمـة حممـد النـ  رسـول ))ألهن جنيران
هللا على أمواَلم وأرضهم وملتهم وغـايبهم وشـاهدهم وعشـاِتم وبـيعهم وكـل مـا َتـَ أيـديهم مـن قليـل 

 .(73)((أو كثا   يغا أسقف من أسقفته و  راهب من رهبانيته و  كاهن من كهانته
5-   ومليا حييان ومييط  ييل  وضييد ن يياعى جنيران ميياموا ي ييمون يف معييجد السيي ؛ ضييةعاد السيياخ

 .(74)  دعوهم. ضاستق موا املشرإل ض موا  لممعسول    مسعهم، ضقال
                                                

(، وإسيييسادو  ييي ي . وميييال اهلي ميييي  عواو ع يييد 6/471(، وعبيييو يعميييال يف "معيييسدو" )3/109ع يييد يف "معيييسدو" ) (71)
 (.5/554وعبو يعمال وعجاهلما عجال ال  ي . "جممم الةوالد" )

. ميال اهلي مييي  عواو الني اين وضييه حممييد بين إ اعيين ابين عييياأ وهيو ضيعي ، "جممييم (20/8"الة يري" ) الني اين يف (72)
   وضيه عي ا  حممد بن إس ق وهو مدلا ومد عسعن. قلَ. (5/554الةوالد" )

 . (، عن ابن إس ق مرسل  72(، و"اخلرام" أليب يوس  )ص5/55"ال دايرب والسهايرب" ) (73)
 . (3/629(، و"زاد املعاد" )/"العري " لبن   ري ) (74)
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وضيهيا  متةيل  جواز دريول عهين الةتيا  معياجد املعيممل.  (75)ويف هيا يقول ابن القيم 
عهييين الةتيييا  مييين  يييلمم حب ييير  املعيييممل وا معييياجدهم عي يييا  إما  يييان مليييك عاعضيييا   ول 

 .(76)ميةسون من اعتياد ملك
  هيييا -بيييط املقيدخ  -خلنيا  عضييي   عسيه  تيب إىل عهيين إيميياء ويف عهيد عمير بيين ا -46

مييا ععنييال ع ييد  عميير عمييري املييلمسل عهييين إيمييياء ميين األمييان؛ ععنيياهم عميياو ألنفعييهم وعميييواهلم 
ولةسالعهم و م اهنم وسقيمها وبرياها وسالر ممتها عنه ل تعةن  سالعيهم ول ميد  ول يسيتق  

 .(77)مي هم ول من شيء من عمواهلم ول يةرهون عمال ديسهممسها ول من حيةها ول من  
مال ابن القيم  وشهر  هيو الشرو  ت,  عن إسسادها؛ ض ن األلمرب تمقوها ابلق يول وم روهيا 
يف  ت هم واحتجوا هبا  ومل يةل م ير الشيرو  العمرييرب عميال علعيستهم ويف  تي هم وميد عنفييها بعيدو 

 اخلمفاء وعمموا أوج ها.
الشا   يا  اليرو  جياء يف هييا ال يم   عميال عن ل يهيد  هليم  ضت  رالد بن الوليد وملا  -47

بيعيرب ول  سيعييرب  وعمييال عن ي ييربوا نواميعييهم يف عل سيياعرب شيياءوا ميين لييين عو هنيياع إل يف عومييا  
 . (78)ال موا   وعمال عن  رجوا ال م ان يف عة  عيدهم

  ة عسول  ، إن يل عاب  شيخا   لمس  عن جممم بن عتا  بن مشري عن عبيه مال  ممط  -48
إن هم أسلموا فهو خا َلم وإن ))  ريا  وإرو  ضةمهب إليهم لعمهم عن يعمموا ضآتيك هبم  مال  

 .(79)((أقاموا فاإلسلم واسع أو عريض
   عد  إ راو  ري املعممل لمدرول يف امسل .فوائد احلديث

 عهدالومية ِبهل الذمة واإلحسان إ  أهل ال

                                                

هو حممد بن عيب بةر بن عييو  الةععيي الدمشيقي مشيا اليدين املعيرف اببين القييم اجلوزييرب تممييي شييخ امسيل ، ميال  (75)
(. انظير  ترمجتيه 751عسه ابن حجر   ان جرلء اجلسيان واسيم العميم عاعضيا  ابخليلف وميياهب العيم ، تيويف سيسرب )

 داع اجلين.(، 3/400يف "الدعع الةامسرب" )
 . (3/638"زاد املعاد" ) (76)
 . (454(، و"عحةا  عهن اليمرب" )3/609"اتعيخ األمم واملموك" ) (77)
 .( عن ابن إس ق مرسل  146"اخلرام" أليب يوس  )ص (78)
ال يمد  (، بع يد4/20وضيعفه ابين حجير يف "المعيان" ). (، وعةاو أليب بةر بين عيب شيي رب1/184"إ اف اخلري " ) (79)

 ابن جابر. 
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مل  ن م  ا تمم امسلمي من  ري املعممل ور و ا عهن الةتا   ومد ر  
 امسل  عهن الةتا    ال   ومن ععظمها الو ا  هبم وعد  التعر  هلم ابألمى عو الظمم.

 :   وإليك النصوص الَ فيها حث على الوماة ِبهل الكتاب وعدم التعرض َلم
    اخلنيا  بين عمير  عيط  ميال التميميي مداميرب بين جويرييرب  عيط مال مجر  عيبعن  -49

 .(80)عيالةم وعزإل ن يةم ممرب ض نه   بيمرب عو يةم  مال .امللمسل عمري ة عو سا ممسا
ة ع يد   ميال -ملا .عين  - ععيط عمر بن اخلنا    عن عمرو بن ميمون األودل مال -50

ا ضقييين يقييرع عمييير بيين اخلنيييا  عمييييك   بيين عمييير امهييب إىل ع  امليييلمسل عالشييرب عضيييي   عسهيي
ي؛  سييط ععيييدو لسفعييي ض و رنييه اليييو  عمييال نفعيي   مالييط  العييل  : سييمها عن عدضيين مييم  يياح 

ميين  ميا  ييان شيييء عهييم إيل    عمنييط ليك ة عمييري املييلمسل مييال  ضمميا عم يين مييال لييه ميا لييديك  مييال
نيا  ضيي ن عمنييط يل ضي ما م  ييط ضييا موين : سيمموا : ميين يعيتةمن عميير بيين اخل؛ مليك امل ييجم

عن  عو يي اخلميفيرب مين بعييدل ابملهياجرين األوليل رييريا  . ضيادضسوين وإل ضيردوين إىل مقيابر املعييممل
الييين ت يو وا اليداع واممييان عن  ا  وعو يه ابألن اع ريري  ،وعن حيفظ هلم حرمتهم  يعرف هلم حقهم

عن يييويف هلييم بعهييدهم  وعو يييه بيمييرب   وممييرب عسييوله   يق يين ميين حمعييسهم ويعفييال عيين معييياهم
 .(81)وعن يقاتن من وعاءهم وعن ل يةمفوا ضوإل .امتهم

 .(82)احلؤ عمال الوضاء ابلعهد وامحعان إىل عهن اليمرب  فوائد احلديث
ة ابن ع اخ انظر من متم  ضجيال سياعرب : جياء  ويف احلديث عن عمر بن اخلنا  مال  -51

مال  ماتمه   لقد عمر  به معروضا  احلمد , الييل ضقال   ل  امل,ري . مال  ال سم  مال  نعم. 
 .(83)مل جيعن ميت  بيد عجن يدعي امسل 

وضيه امحعان إىل عهن العهيد واليميرب، ضهييا عمير ميد عحعين إىل عيب للليل    فوائد احلديث
 ا وسي وهو جموسي من  ري عهن الةتا   وعمر مولو امل,ري  عن يرضق به.

 طابلقب ومية الن  

                                                

 .اب  الو ا  اهن ممرب عسول   واملوادعرب،  (  تا  اجلةيرب362"  ي ه" ) ال خاعل يف (80)
 وعيب بةر وعمر عضي   عسهما. ( تا  اجلسالة، اب  ما جياء يف م  الس  1392ال خاعل يف "  ي ه" ) (81)
 .(6/267"ضت  ال اعل" ) (82)
 (،  تا  ض الن ال  ابرب، اب  م رب ال يعرب.3700ال خاعل يف "  ي ه" ) (83)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

35 

إنكــم ســتفتحون مصــر وهــي أرض يســمى فيهــا ))  مييال عسييول    مييال  عيين عيب مع  -52
القااط؛ فإذا فتحتموها فأحسنوا إ  أهلها؛ فإن َلم ذمة ورَحا  أو قال ذمة ومهرا ؛ فإذا رأيـَ رجلـي 

ربيعة  خيتصمان فيها يف موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيَ عبد الرَحن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه
 .(84)((خيتصمان يف موضع لبنة فْرجَ منها

 مال السوول  
عميا اليمييرب ضهييي احلرمييرب واحلييق وهييي هسييا أعييا اليييما   وعمييا الييرحم ضمةييون هيياجر ع  إ اعييين 

 .(85)مسهم، وعما ال هر ضمةون ماعيرب ع  ابراهيم مسهم
تنب عريها من  جاءو أخل  ضيها حشي  عو عامر بن ع د   الي      عن عجل   عن -53

ميييال   .ميييال  عريتيييه ولييييا بشييييء ((مـــا هـــذا؟))  لمرجييين بعيييؤ عهييين اليميييرب ضقيييال عسيييول   
ميال  ضييهب الرجين ضةعناهيا  ياح ها . ((فرت ذمـَ أخفـرت ذمـة رسـول هللا خأخفرت ذمَ أ))

ميال   .ميال  بميال ((أمل َتتج إ  ما أخذت منـه؟))  ضقال عسول    ،ضةر و : عتال عسول   
 .(86)((فهو إ  الذي له أحوج))

الصلة الصلة اُقوا هللا فيما ملكَ ))  مال   ان آرر  ل  عسول    عن عمي  -54
 .(87)((أميانكم

مييرعو ايب مع ابلربيي  وعميييه بيرد وعميال  لمييه م ميه. ضقمسييا  ة  :عين املعيروع بيين سيويد ميال -55
ه  ييان بييي  وبيل الرجيين ميين إريويت  ييل  و انييط عاب مع ليو مجعييط بيسهمييا  انيط حمييرب! ضقييال  إني

اي أاب ذر إنـك امـرؤ فيـك ))ضقيال   ، ضمقيط السي  عمه ععجميرب ضعريته امه؛ ضشةاين إىل الس  
اي أاب ذر إنــك امـرؤ فيــك )). مميط  ة عسييول   مين سيب الرجيال سيي وا عابو وعميه. ميال  ((جاهليـة

م؛ فــأطعموهم َّمـــا أتكلـــون, وألبســوهم َّمـــا ُلبســـون و  جاهليــة هـــم إخـــوانكم جعلهــم هللا َتـــَ أيـــديه
 .(88)((ُكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم

                                                

 اهن م ر. (،  تا  ض الن ال  ابرب، اب  و يرب الس  2543م يف "  ي ه" )معم (84)
 (.16/97"شر، السوول ل  ي  معمم" ) (85)
 إسسادو من مل يعم.يف (، و 10/332وع د الرزاإل ضيي "م سفه" )، (2/231ضييي "سسسه" ) سعيد بن مس وع (86)
 (.1/78يف "معسدو" )(،  تا  األد ، اب  يف حق املمموك  وع د 5156عبو داود يف "سسسه" ) (87)
(  تيييا  األمييييان، اب  إ.عيييا  1661(،  تيييا  اممييييان، اب  املعا يييي مييين عمييير اجلاهمييييرب. ومعيييمم )30ال خييياعل ) (88)

 املمموك اا أي ن وإل اسه اا يم ا ول يةمفه ما ي,م ه.
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مــن  ءمكــم مــن َّملــوكيكم فــأطعموه َّمــا أتكلــون ))    مييال عسييول   مييال عيين عيب مع  -56
 .(89)((واكسوه َّما ُلبسون, ومن مل يلئمكم منهم فبيعوه و  ُعذبوا خلق هللا

جياء عجين إىل السي   لع ياخ بين جمييد احلجيرل ميال   عيط ع يد   بين عمير يقيول عن ا -57
  ضقيال  ةعسييول    يم نعفييو عين اخليياد   ض يمط. : ععيياد عمييه الةييل  ض يمط؛ ضممييا  ييان

 .(90)((اعفوا عنه يف كل يوم سبعي مرة))يف ال ال رب مال  
ملكَ أميانكم أشبعوا بطوَّنم واكسوا  هللا هللا فيما))مال    عن الس  عن عيب عمامرب  -58

 .(91)((ظهورهم وألينوا َلم القول
أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم )) مال يف حجرب الودامل  وعن يةيد بن جاعيرب عن الس   -59

َّما أتكلون واكسوهم َّما ُلبسون؛ فإن جاؤوا بذنب   ُريدون أن ُغفروه فبيعوا عباو هللا و  
 .(92)((ُعذبوهم

ـــيهم ))  ميييال  ميييال عسيييول    وعييين عجييين مييين ع ييي ا  السييي   -60 إخـــوانكم فأمـــلحوا إل
 .(93)((واستعينوهم على ما غلبوا وأعينوهم على ما عليهم

إن أحســنوا فــاقبلوا, ))يف الع يييد   وعيين ابيين عميير عضييي   عسهمييا مييال  مييال عسييول    -61
 .(94)((وإن أساؤوا فاعفوا, وإن غلبوكم فبيعوا

عمال امحعيان إىل املمالييك وهيم يف األ ميب مين  يري    ضيه حث الس  األحاويث فوائد
 املعممل وحرمرب عميتهم  وضيها احلث عمال  فايتهم وسد حاجامم.

 حرمة وماء أهل الذمة والعهد واملستأمني

                                                

 (.1/168(،  تا  األد ، اب  ضيي حق املمموك  وع ييد يف "معسدو" )5161عواو عبو داود يف "سسسه" ) (89)
(، تييا  اليي  1949(،  تييا  األد ، اب  يف حييق املممييوك  والرتميييل يف "سييسسه" )5164عبييو داود يف "سييسسه" ) (90)

 وال مرب، اب  ما جاء يف العفو عن اخلاد .
 .(، وعةاو أليب يعمال3/26"املنالب العاليرب" ) (91)
 وهيو ضيعي ، "جمميم الةواليد" . ومال اهلي مي  عواو ع د والن اين وضيه عا م بن ع ييد  (4/35ع د يف معسدو ) (92)

(4/431.) 
 (.4/431مال اهلي مي  عواو عبو يعمال وعجاله  قا . "جممم الةوالد" ) (93)
 (.4/431مال اهلي مي  عواو ال ةاع وضيه عا م بن ع يد   وهو ضعي . "جممم الةوالد" ) (94)
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 رائحـة يـر  مل معاهـدا قتـل مـن))  ميال  السي  عينا  عسهم   عضي عمرو بن   ع د عن -62
 .(95)((عاما   أربعي مساة من ُوجد رَيها وإن جلنةا

يف غـــا كنهـــه حـــرم هللا عليـــه  مـــن قتـــل معاهـــدا  ))  ميييال عسيييول   ميييال   بةييير   عيب عييين -63
 . (96)((اجلنة

معاهـدة بغـا حلهـا حــرم هللا  مـن قتــل نفسـا  ))  ميال عسيول     عين عيب بةير  ميالويف عواييرب 
 .(97)((عليه اجلنة أن يشم رَيها

أ  من قتل نفسا  معاهدة له ذمة هللا وذمة رسوله فقد أخفر ))    عن السي  عن عيب هرير   -64
 .(98)((بذمة هللا فل ير  رائحة اجلنة, وإن رَيها ليوجد من مساة سبعي خريفا  

  تيا   إل نقير و  تيا   عسيدو ميا  ضقيال  عميي رن سيا :ميال عبييه عين التيميي إبيراهيم عن -65
  إىل عييري بييل مييا حيير  واملديسييرب  امبيين وعسييسان اجلراحييا  ضيهييا  ضقييال .ال يي يفرب هيييو يف ميياو   
 يق ين ل عمجعيل والسياخ واملللةيرب   لعسيرب ضعميه حمداث   ضيها آوى عو حداث   ضيها عحدث ضمن  يا
 عرفير ضمين؛ واحيد  املعيممل ومميرب مليك م ين ضعمييه موالييه  يري تيوىل ومين  عيدل ول  رف مسه
 .(99)ملك م ن ضعميه ما  معم

)مولييه ممييرب املعييممل واحييد (  عل اميياهنم  يي ي ؛ ضيي ما عميين الةيياضر واحييد  مييال ابيين حجيير 
ميييسهم حييير  عميييال  يييريو التعييير  ليييه  ول ميييان شيييرو  معروضيييرب. وموليييه )يعيييعال هبيييا(  عل يتولهيييا 
وييييهب وجييييء؛ واملعييا عن ممييرب املعييممل سييواء  ييدع  ميين واحييد عو ع  يير شييري  عو وضيييم؛ 

 ما عميين عحييد ميين املعييممل  يياضرا وععنيياو ممييرب مل يةيين ألحييد نق ييه ضيعييتول يف ملييك الرجيين ضيي
 .(100)واملرع  واحلر والع د ألن املعممل  سفا واحد 

                                                

 .جر  ب,ري معاهدا متن من إ: اب  (،  تا  اجلةيرب واملوادعرب،3166ال خاعل ) (95)
 .(،  تا  القعامرب، اب  تعظيم ضتن املعاهد8/24عالي )الس (96)
 .(5/36(  تا  القعامرب، اب  تعظيم ضتن املعاهد، وع د يف "معسدو" )8/25السعالي ) (97)
 ميال عبو عيعال  حديث عيب هرير  حعن   ي .. اب   ما جاء ضيمن يقتن نفعا  معاهيد ، (1403الرتميل ) (98)
، ومعيييييمم عدوهيييييم هبيييييا يعيييييعال واحيييييد  وجيييييواعهم املعيييييممل مميييييرب اب  ،(، تيييييا  اجلةييييييرب واملوادعيييييرب3172ال خييييياعل ) (99)

 .ضيها ابل  رب (،  تا  احلد، اب  ض ن املديسرب ودعاء الس  1370)
 (.9/144(، "وشر، السوول ل  ي  معمم" )4/86"ضت  ال اعل" ) (100)
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مــن قتــل قتـيل مــن أهــل الذمـةمل جيــد ريــح ))  عين ع ييد   بين عمييرو ميال  مييال عسيول    -66
 .(101)((اجلنة, وإن رَيها ليوجد من مساة أربعي عاما  

مـن قتــل ))ميال   عن عسيول    عين القاسيم بين خميمير  عيين عجين مين ع ي ا  السيي   -67
 .(102)((ن رَيها ليوجد من مساة سبعي عاما  إ جيد ريح اجلنة و ملمن أهل الذمة  رجل  
ة عسييول   مييا تعهييد   يف حجييرب الييودامل ضقمسييا عيين ميير  بيين دعمييوص مييال  علفيسييا السيي   -68
وا الزكاة وَتجوا البيَ احلرام و ُصوموا رمضان)) ال يم  إليسا ُا فـإن فيـه  ؛أعهد إليكم أن ُقيموا الصلة ُو

عتصموا ابهلل والطاعة, ليلة خا من ألف شهر  .(103)((و َترموا وم املسلم وماله و املعاهد إ  حبقه ُو
يـر  رائحـة  سـيكون قـوم َلـم عهـد؛ فمـن قتـل رجـل  مـنهم مل))عنه مال   عن عجن عن الس   -69

 .(104)((اجلنة وإن رَيها ليوجد من مساة سبعي عاما  
مـن خيفــر ذمــَ كنــَ ))وعين جسييد  ميال  بم,يي  عن عسيول    ييمال   عميييه وسيمم مييال   -70

 .(105)((خصمه ومن خاممته خصمته
  عدوى و  مفر و  هام و  يتم شهران, ومـن ))ميال   عن عسول    وعن عيب عمامرب  -71
 .(106)((ر بذمة مل ير  رائحة اجلنةأخف

ودى العييامريل  عيين عيب سييعد عيين عةرمييرب عيين ابيين ع يياخ عضييي   عسهمييا  عن السيي   -72
 . (107)بديرب املعمم  و ان هلما عهد من عسول   

                                                

 .(، وإسسادو   ي 8/25السعالي يف "سسسه" ) (101)
 .  تعظيم ضتن املعاهد  وإسسادو   ي (،  تا  القعامرب، اب8/25السعالي يف "سسسه" ) (102)
وعالييي بيين عبيعييرب لييه ض ييين بيين سييميمان  ييدوإل لييه رنيية   ييري. (، ويف إسييسادو 4/342" لم يهقييي )شييعب امميييان" (103)

 ترمجرب يف "اجلر، والتعدين" لبن عيب حا ، ومل يي ر ضيه جرحا  ول تعديل .
 (.6/459جال ال  ي ، "جممم الةوالد" )ومال اهلي مي  عواو ع د وعجاله ع .(4/61ع د يف "معسدو" ) (104)
 (.6/459جممم الةوالد" ). "مال اهلي مي  عواو الن اين يف "الة ري" و"األوس " وعجاله  قا  (105)
ميال اهلي مييي   عواو النيي اين وضييه  ييدمرب بيين ع يد   العييمل و قييه دحييم و ييريو وضييعفه ع يد و ييريو. "جممييم الةوالييد"  (106)

(6/459.) 
اب  مييا جيياء ضيييمن يقتيين نفعييا  معاهييد . مييال عبييو عيعييال  هيييا حييديث  ريييب ل (، 1404الرتميييل يف "سييسسه" ) (107)

وسعيدبن املرزابن مال عسه ابن حجير يف "تقرييب  نعرضه إل من هيا الوجه  و عبو سعد ال قال ا ه سعيد بن املرزابن.
 التهييب"  ضعي  مدلا.
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 برجين مين املعيممل متين عجيل   عن عيب اجلسو  األسدل مال  عتال عمي بن عيب .اليب  -73
  ميال. إين مد عفو  عسيه  امط عميه ال يسرب ضةمر بقتمه ضجاء عروو ضقالضق  مال .من عهن اليمرب

. عريي وعوضيوين ضرضييط ي  ل ولةين متميه ل ييرد عمي  ميال  ضمعمهم هددوك عو ضرموك عو ضةعيوك
 .(108)عنط ععمم من  ان له ممتسا ضدمه  دمسا وديته  ديتسا  مال
أان أو  مـــن و  ))أعاهيييد وميييال   متييين معيييمما    عييين ع يييد الييير ن بييين ال يممييياين عن السييي  -74
 .(109)((بذمته
عن ابن شها   عن عاب بةر وعمر عضيي   عسهميا  ياو جيعيلن دييرب اليهيودل والس يراين  -75

 .(110)إما  او معاهدين ديرب احلر املعمم
ويـــة املعاهـــد نصـــف ويـــة ))  ميييال عييين السيي   عيين عميييرو بييين شييعيب عييين عبييييه عيين جيييدو -76
 .(111)((احلر

ضيييهب بعييؤ عهيين العمييم يف ديييرب اليهييودل  ؛ن العمييم يف ديييرب اليهييودل والس ييراينوارتميي  عهيي
ديييرب اليهييودل والس ييراين ن يي    ومييال عميير بيين ع ييد العةييية. والس ييراين إىل مييا عول عيين السيي  

 . وهبيا يقول ع د بن حس ن  ديرب املعمم
م ودييييرب دييييرب اليهيييودل والس يييراين ععبعيييرب آلف دعهييي  وعول عييين عمييير بييين اخلنيييا  عنيييه ميييال

  ومال بعيؤ عهين العميم  وهبيا يقول مالك بن عنا و الشاضعي و إس ق  ا وسي مثا الرب دعهم
 .وهو مول سفيان ال وعل وعهن الةوضرب  ديرب اليهودل والس راين م ن ديرب املعمم

                                                

عبييييييو  .(8/34(، وال يهقييييييي يف "سييييييسسه" )3/147(، والييييييداعمن  يف "سييييييسسه" )1/344الشيييييياضعي يف "معييييييسدو" ) (108)
 اجلسو  هو عق رب بن عمقمرب ضعفه عبو حا .

مل يعسدو  يري إبيراهيم بين عيب حيي  وهيو ميرتوك ( معسدا  إىل ابن عمر، مال الداعمن   3/134الداعمن  يف "سسسه" ) (109)
  ل تقييو  بييه حجييرب إما   وابيين ال يمميياين ضييعياحلييديث  وال ييوا  عيين عبيعييرب عيين ابيين ال يمميياين مرسيين عيين السيي  

(  عررجيه ع يد اليرزاإل هةييا مرسيل  وو يمه 353مال ابن حجر يف "بميو  امليرا " )و و ن احلديث ضةي  أا يرسمه. 
 .الداعمن  بي ر ابن عمر ضيه وإسساد املو ول واو

 .(، وإسسادو حعن8/102(، وال يهقي يف "سسسه" )3/129الداعمن  يف "سسسه" ) (110)
 تيييا   (1413والرتمييييل يف "سيييسسه" )اب  يف دييييرب الييييمي وإسيييسادو حعييين،  اليييدة ، تيييا  (4583) عبيييوداود (111)

حيديث   ميال عبيو عيعيال. (، اب   م ديرب الةياضر8/45الدة ، اب  ما جاء يف ديرب الةفاع، والسعالي يف "سسسه )
 .ع د   بن عمرو يف هيا ال ا  حديث حعن
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ميين عن ييا  الشييا   بيين شيياخ اجليييامي متيين عجييل  االةهييرل  عن سييفيان بيين حعييل عيين عيين  -77
ضسهيوو  ؛ضيةمر بقتميه ضةمميه اليةبري ووخ مين ع ي ا  عسيول   ؛ عفيان  ضرضم إىل ع مان بين

 .ضجعن ديته عل  ديساع  مال. عن متمه
 .(112)ديرب  ن معاهد يف عهدو عل  ديساع  وبه عن الةهرل عن سعيد بن املعيب مال -78
 دة  يهييو  عنييه  ييم عنعيا حيييدث عن عجييل     يييد النويينعين عاب، بيين ع يييد   ميال عريي ين  -79

 .(113)   عشر عل  دعهمضق ال ضيه عمر بن اخلنا  اب؛ تن  يمربمُ 
ضييةعاد ؛ ميين عهين اليميرب وميد جير، عجيل    عتييال برجين مين ع يي ابه عن عمير بين اخلنيا   -80

 .(114)  عميه العقن ضةضعفهإما ن ع    ضقال عمر . ما يس ,ي هيا  ضقال املعممون .عن يقيدو
واليمي اعت اعا  يف ديسسا، ضمين متين ممييا  عو معيتةمسا   والشاهد من األحاديث عن لد  املعاهد

  رنة عو عمدا ضعميه الديرب مم بيان حرمرب التعر  لدمالهم.

 .(115)عن جابر مال   سا ل نقتن لاع املشر ل عمال عهد عسول    -81

 حرمة أمواَلم وأعراضهم
 ضقييال ومالييرب  ل ييل  السيي  مييم  سييا   مييال عسهمييا   عضييي بةيير عيب بيين اليير ن ع ييد عيين -82
 عجين جياء : ،ضعجين موو عو .عا  من  امل عجن مم ض ما. ((طعام منكم أحد مع هل))   الس 

 بين ل  ميال .(( هبـة أم قـال أو عطيـة أم بيعـا  ))   الس  ضقال .يعومها ب,سم .وين مشعان مشرك
 ال ل ييل يف مييا   ميعو   يشييوى عن اليي نن بعييواد  السيي  وعميير  ض ييسعط شييا  مسييه ضاشييرتى بيييم

  ال ييا    ييان  وإن إةو ععناهييا شيياهدا    ييان  إن بنسهييا سييواد ميين حيية  لييه  السيي  حيية مييد إل واملالييرب

                                                

  وسيفيان بين حعيل  قيرب يف  يري الةهيرل  ميا قلـَ. (8/33(، وال يهقي يف "سسسه" )1/344) "معسد الشاضعي" (112)
 ".م ر ابن حجر يف "تقريب التهييب

(، مييال 2/548(، وإسييسادو ضييعي ، عاب، بيين ع يييد   لييه ترمجييرب يف "المعييان" ) 3/149يف "سييسسه" ) الييداعمن  (113)
 عسه ع د والداعمن   مسةر احلديث.

حييي  بيين سييعيد مل  سييعيد حد ييه  عن عميير بيين اخلنييا الميييث عن حييي  بيين ( ميين .ريييق 8/32يف "سييسسه" ) ال يهقييي (114)
 .(11/196يعمم من  ري عنا  ما مال ابن املدي ، انظر  "مييب التهييب" )

(، وعيييةاو لبييين عيب شيييي رب  وسيييةط عسيييه ابييين حجييير. انظييير  "امل يييس " لبييين عيب شيييي رب 2/149"املناليييب العالييييرب" ) (115)
(6/484). 
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  عو ال عيري عميال ض ممسياو الق يعتان ضف يمط وشي عسا عمجعيون ضة موا م عتل مسها ضجعن؛ له ر ة
 .(116)مال  ما

 .وين جدا  ضوإل النوين.  موله  عجن مشعان، عل مستف  الشعر و يف األ ن مشعان عل
يف    عن امسيل  مل حيين ميال الةياضر إل بنييب نفيا مسيه  ميا ضعين السي  فوائد احلـديث

 هيا احلديث ضاشرتى مسه.
 ،ريي  ومعيه مين معيه مين ع ي ابه نةلسا مم السي    العراب  بن ساعيرب العممي مالعن  -83

ة حممد علةيم عن   ضقال ضةم ن إىل الس  ؛ )املاعد العايت( مسةراا  ماعد و ان  احب ري  عجل  
ــن عــوف اركــب ))  ومييال تيييحبوا  ييرو و  مييوا مثييرو وت ييربوا نعيياءو  ض, ييب يعيي  السيي   اي اب

ضيياجتمعوا :  ييمال هبييم    مييال .((ن اجتمعــوا للصــلةأو , فرســك مث انو أ  إن اجلنــة  َتــل إ  ملــامن
إ  مـا يف هـذا  على أريكته قـد يظـن أن هللا مل َيـرم شـيئا   ا  أَيسب أحدكم متكئ))  : ما  ضقال الس  

وإن هللا ُعــا  مل  ,القـرآن أ  وإ  وهللا قـد وعظــَ وأمـرت وَّنيــَ عـن أشـياء إَّنــا ملثـل القــرآن أو أكثـر
ــدخلوا بيــوت أهــل الكتــاب إ   ذن و  أكــل َثــارهم إذا أعطــوكم , و ضــرب نســائهم, َيــل لكــم أن ُ

 .(117)((الذي عليهم
   حرمرب التعر  ألموال عهن اليمرب والعهد وععراضهم.ائد احلديثفو 
عين آابلهييم دنيييرب )دنييرب بةعيير الييدال وسييةون  عين عييد  ميين عبسياء ع يي ا  عسييول    -84

أ  مــن ظلــم ))  مييال عيين عسييول    ،السييون وضييت  الييياء معسيياو ل ييقو السعييب مت ييمو السعييب(
أي أان الـذي ) فـأان حجيجـه؛ذ منه شـيئا بغـا طيـب نفـس معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخ

 .(118)((يوم القيامة( أخاممه وأحاجه
   حرمرب رمم عهن اليمرب والعهد.فوائد احلديث

                                                

اب  إ يييرا   (،  تييا  األشييربرب،2056ديييرب مييين املشيير ل، ومعييمم )(،  تييا  اهل ييرب، اب  م ييول اهل2618ال خيياعل ) (116)
 .ال ي  وض ن إي اعو

 تيييا  اخليييرام واممييياع  والفييييء، اب  يف تعشيييري عهييين اليميييرب إما ارتمفيييوا ابلتجييياعا   وإسيييسادو ، (35عبيييو داود ) (117)
 .ضعي ، عشعث بن سواع ضعفه السعالي والداعمن 

والفييييء، اب  يف تعشيييري عهييين اليميييرب إما ارتمفيييوا ابلتجييياعا   وإسيييسادو  تيييا  اخليييرام واممييياع  ، (3052عبيييوداود ) (118)
 .  ي 
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يـَ الكتـاب ومثلـه معـه ))  عنيه ميال عين عسيول    عن املقدا  بن معيد يةير  -85 أ  إ  أُو
فمــا وجــدمت فيــه مــن حــلل ؛ ذا القــرآن يوشــك رجــل شــبعان علــى أريكتــه )الســرير( يقــول علــيكم ِبــ

, وما وجدمت فيه من حرام فحرموه أ    َيل لكم احلمار األهلـي و  كـل ذي انب مـن السـبع, فأحلوه
 .(119)((إ  أن يستغن عنها ماحبها و  لقطة معاهد

   إما  ان   حر  لقنرب املعاهد ضمن اب  عوىل دمه وعرضه وماله.فوائد احلديث
مييروا بييةعمل عجيين ميين عهيين اليمييرب ضةعسييموا ضيييه دواهبييم وحيي ا  عن جيشييا    عيب عوادبيين اعيين  -86

ضجاء الييمي  ياحب اليةعمل إىل الييل  ؛وجعن يت م هبا املرعال وميسعها من الةعمل  عجن مسهم دابته
ولةين إ يا   ضميول عنيط  فييط هيللء -عو ميال  فياين   بيك  - فانيك      ح ا دابته ضقال
 .(120)كيدضم عن هللء ب

   عن التعر  ألهن اليمرب والعهد س ب لعقا    وسخنه.فوائد احلديث
لعلكـــم ُقـــاُلون قومـــا  فتظهـــرون علـــيهم؛ ))  عييين عجييين مييين جهيسيييرب ميييال  ميييال عسيييول    -87

فيتقونكم ِبمواَلم وون أنفسهم وأبنائهم فيصاحلونكم على ملح فل ُصيبوا مـنهم فـوق ذلـك؛ فإنـه   
ض ي  ط اجلهي  إىل عع  اليرو ؛ ضميا ععييط عجيل  عتقيال لي ع  عن ي ييب . مال  ((يصلح لكم

 .(121)مسها شياا  مسه
ريييي  ضةتيييط اليهيييود ضشيييةوا عن   يييةو  ميييم عسيييول     ميييال  عييين راليييد بييين الولييييد -88

وحـرام , أ    َتـل أمـوال املعاهـدين إ  حبقهـا))  الساخ مد عسرعوا إىل حظالرهم ضقال عسول   
 .(122)((ر األهلية وخيلها وبغاَلا وكل ذي انب من السباع وكل ذي خملب من الطاعليكم َح

                                                

 .وإسسادو   ي  اب  يف لةو  العسرب ، تا  العسَّرب،(4604عبوداود ) (119)
 .(، وإسسادو   ي 6/91ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (120)
 .( ويف إسسادو من مل يعم2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (121)
 يييا  بييين حيييي  بييين املقيييدا  ليييل ويف إسيييسادو اب  السهيييي عييين ع ييين العييي امل،  ، تيييا  األ.عميييرب،(3806عبيييو داود ) (122)

 .احلديث
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مــن قــذف َّملوكــه وهــو بــريء َّمــا قــال ))يقييول   مييال   عييط عاب القاسييم  عيين عيب هرييير   -89
 .(123)((جلد يوم القيامة إ  أن يكون كما قال

 .(124)عن الةهرل مال  إما ميف اليهودل والس راين عةع مامضه
 .(125)ن عةرمرب مال  لو عوتيط برجن ميف يهودة  عو ن رانيا  وعو وال ل ربتهع -90
مــن ضــرب َّملوكــه ظلمــا  أقيــد منــه يــوم ))  مييال  مييال عسييول    عيين عميياع بيين ةسيير  -91

 .(126)((القيامة
  حرمرب التعر  لممماليك وهم يف األ مب من  ري املعممل امى عو فوائد األحاويث
 رمم عو انتقاص حق.

 حرمة أذيتهم وظلمهم
  يف الشما ضقال من عهن اليمرب مياما   عن عرو  بن الةبري  عن هشا  بن حةيم ععى وسا  -92

و ييان عمييال .الفيرب الشييا  ضقييال   ضييدرن عمييال عميري بيين سيعد ،ميين عهيين اجلةييرب  ضقيالوا  ميا هييللء
ــاس يف الــدنيا عذبــه هللا ُبــارك ُو))  يقييول  عييط عسييول     هشييا  ضقييال  .((عــا مــن عــذب الن
  .(127)رموا عسهم  عمري

  عنةيير ال يي ايب رمييم عهيين الةتييا  عو  ميييمهم ضييوإل .ييامتهم  وضيييه عي ييا  فوائــد احلــديث
 ض ن العم  وسرعرب استجابتهم لمس ي رب.

مــن مســع ))ميال   عين عيب بشير مييال   عيط سييعيد بين ج يري عيين عيب موسيال عيين السي   -93 
 .(128)((وخل النار أو نصرانيا   يهوواي  
اُقــوا وعــوة املظلــوم وإن كــان كــافرا  فإنــه ))  مييال  مييال عسييول    عنييا بيين مالييك عيين  -94

 .(129)((ليس ووَّنا حجاب
                                                

( تيا  األميييان 1660(،  تيا  احليدود، اب  مييف الع ييد ومعيمم يف  ي ي ه )6858ال خياعل يف " ي ي ه" ) (123)
 .اب  الت,ميظ عمال من ميف امو ه ابلةىن

 .(، وإسسادو   ي 5/485ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (124)
 .(، وإسسادو   ي 5/485ي رب يف "م سفه" )ابن عيب ش (125)
 .(4/436مال اهلي مي  عواو الن اين وعجاله  قا . "جممم الةوالد" ) (126)
 .اب  الوعيد الشديد ملن عي  الساخ ب,ري حق، (2613معمم ) (127)
 .إسسادو   ي . و ( اب  م ر إجيا  درول الساع ملن ع م عهن الةتا  ما يةرهونه11/238)يف "  ي ه" ابن ح ان  (128)
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  عن رميييم الةييياضر ل جييييوز وعن املعيييمم عمييييه عن حيييييع مييين رممهيييم ألن   فوائـــد احلـــديث
 يعتجيب لممظمو   وإن  ان  اضرا  ومشر ا .

ل والييل    رهيه ضقيال  ودل يعر  سمعته ععنيي هبيا شيياا  بيسما يه  مال عن عيب هرير   -95
تقييول واليييل   ضقييا  ضمنييم وجهيه ومييال ؛ضعييمعه عجيين ميين األن ياع ،ا ينفال موسييال عمييال ال شير

عاب القاسيييم إن يل مميييرب   بيييل عرهيييرو  ضييييهب إلييييه ضقيييال ا ييينفال موسيييال عميييال ال شييير والسييي  
حيىت عليي  ض, يب السي   ،. ضيي رو(( لطمَ وجهـهمل))  ضما ابل ضلن لنم وجهي ضقال؛ وعهدا  

فإنـه يـنفيف يف الصـور فيصـعق مـن يف السـماوات ومـن يف ؛   ُفضلوا بي أنبياء هللا))  يف وجهه : مال
فـل أوري  ؛فإذا موسى آخذ ابلعـرش ؛فأكون أول من بعث؛ ينفيف فيه أخرى األرض إ  من شاء هللا مث

 .(130)((أفضل من يونس بن من إن أحدا   و  أقول, أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي

  وعنه ما    ضيه بيان عدل امسل  وعن اليهودل عضم مظممته إىل الس  فوائد احلديث
 إن يل عهدا  وممرب. عسدهم عن عهن العهد واليمرب ل جيوز التعر  هلم، وليلك مال لمس  

 الوفاء ابلعهوو واملواثيق
شهدت حلف املطيبي مع عمومَ وأان غلم ))مال    عن ع د الر ن بن عوف عن الس  -96

 .(131)((فما أحب أن يل َحر النعم وأ  أنكثه
مال ابن حجر  و ان مجم من مري  اجتمعوا ضتعامدوا عمال عن يس روا املظمو  ويس فوا بل 
الساخ ومو ملك من رلل اخلري واستمر ملك بعد امل عث  ويعتفاد من حديث ع د الر ن 

عهنم استمروا عمال ملك يف امسل   وإىل ملك امشاع  يف حديث ج ري بن بن عوف 
 .(132)منعم

عمال الوضاء به؛ ضل شك عن العهود يف    ضهيا العهد يف اجلاهميرب حرص الس  قلَ

                                                                                                                                          

 .( وإسسادو حعن 3/153ع د ) (129)
(،  تييييييا  عحادييييييييث األن ييييييياء، اب  ميييييييول   تعيييييياىل  اوإن يييييييونا ملييييييين املرسييييييمل{، ومعيييييييمم 3414ال خيييييياعل ) (130)

 ووعد من حديث عد  من ال  ابرب. .(،  تا  الف الن، اب  من ض الن موسال 2373)
م. انظييير  "إ يياف اخليييري " (وإسيييسادو  يي ي   وعررجيييه عي ييا عبيييو يعمييال و ييي  ه ابيين ح يييان واحلييا 1/193ع ييد ) (131)

(7/315). 
 .(10/502"ضت  ال اعل" ) (132)
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 امسل  عوىل ابحلرص عمال الوضاء هبا.
 ميييال عيين ج ييري بيين منعييم مييال  (2530وحييديث ج ييري بيين منعييم هييو مييا عواو معيييمم ) -97

 .((  حلف يف اإلسلم وأميا حلف كان يف اجلاهليةمل يزوه اإلسلم إ  شدة))  عسول   
أوفوا احللفاء عهووهم ))  مال عسول    عن عمرو بن شعيب عن عبيه عن جدو مال  -98

 . (133)((الَ عقدت أميانكم
  ميال ،حعيين وعيب عو ررجيط عين إل بيدعا   عشهد عن عاسم ما :مال  اليمان بن حييفرب -99

 مسيا ضةرييوا ؛املديسيرب إل نرييد ميا نرييدو ميا  ضقمسيا  حمميدا   ترييدون إنةيم  ميالوا ميري   فاع  ضةريو
  ضقيال .اخلي  ضيةر وو    عسيول ضةتيسيا؛ معيه نقاتين ول  املديسيرب إىل لسس رضن ومي امه   عهد

 .(134)((عليهم هللا ونستعي بعهدهم نفي انصرفا))
 عمر بوضاء العهد لممشر ل مم عهنم من عهن احلر .   وضيه عن الس  حلديثفوائد ا

 عسول ررم :مال  اح ه حديث مسهما واحد  ن  ي دإل ومروان خمرمرب بن املعوع عن -100
   الس  مال النريق ب عؤ  انوا  حىت احلدي يرب زمن   ((خيل يف ابلغميم الوليد بن خالد إن 

 ضاننمق ،اجلي  بقرت  هم إما حىت رالد هبم شعر ما ضو . ((اليمي تذا فْذوا طليعة لقريش
 .عاحمته به بر ط مسها عميهم يه   ال  ابل سيرب  ان  إما حىت  الس  وساع لقري  نييرا   ير ؤ
 ما))   الس  ضقال ،الق واء   ر الق واء ر    ضقالوا ضةحلط حن حن  الساخ ضقال

   بيده نفسي والذي))  مال :. ((الفيل حابس حبسها ولكن خبلق َلا ذاك وما القصواء خألت
 عسهم ضعدل  مال ،ضو  ط زجرها :. ((إايها أعطيتهم إ  هللا حرمات فيها يعظمون خطة يسألونن

 نةحوو حىت الساخ يم  ه ضمم؛ ت ضا   الساخ يت ضه املاء ممين مثد عمال احلدي يرب ام ال نةل حىت
 مازال ضو  ،ضيه وجيعمو  عن عمرهم :  سانته  من سهما   ضانتةمل العن     عسول إىل وشةي
 من نفر يف اخلةاعي وعماء بن بدين جاء إم  يلك  هم ض يسما؛ عسه  دعوا حىت ابلرل هلم جيي 
 للل بن  عب  تر ط إين  ضقال ،مامرب عهن من    عسول ن   عي رب و انوا  رةاعرب من مومه
 عن و ادوك مقاتموك وهم املناضين العوم ومعهم احلدي يرب مياو دادعع نةلوا للل بن وعامر
 َّنكتهم قد قريشا   وإن معتمرين جئنا ولكنا ،أحد لقتال جنئ مل إان))     عسول ضقال .ال يط

                                                

 .( وعةاو لم اعث، ويف إسسادو ابن هليعرب وهو خمتم  7/315"إ اف اخلري " ) (133)
 .اب  الوضاء ابلعهد ، تا  اجلهاد والعري،(1787معمم ) (134)
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 يدخلوا أن شاؤوا فإن أظهر فإن؛ الناس وبي بين وخيلوا مدة ماووِتم شاؤوا فإن؛ ِبم وأضرت احلرب
 هذا أمري على ألقاُلنهم بيده نفسي فوالذي أبوا هم وإن ،َجوا فقد وإ , فعلوا لناسا فيه وخل فيما
 عتال حىت ضاننمق  مال. تقول ما سةبم,هم  بدين ضقال(. (أمره هللا ذنفولين سالفَ ُنفرو حن
 ضعمسا عميةم نعرضه عن شاتم ض ن مول   يقول و عساو الرجن هيا من جاسا م مد إو  مال مريشا  
  عته ما !ها   مسهم الرعل موو ومال  بشيء عسه خت و عن لسا حاجرب ل  سفها هم لضقا

 مو  عل  ضقال مععود بن عرو  ضقا  ، الس  مال أا ض د هم و يا  يا  يقول  عته  مال يقول
 ل  مالوا تتهمون   ضهن  مال .بمال  مالوا ابلولد  معولعت  مال .بمال  مالوا ابلوالد  لعطو ع

 ومن وولدل اهمي جاتةم عمي بم وا ضمما عةاظ عهن استسفر  عين تعممون علعتم  مال
 .الته  مالوا .آتيه ودعوين ام موها عشد رنرب لةم عر  مد هيا ض ن  مال .بمال  مالوا ع.اع  

 حممد عل  ملك عسد عرو  ضقال .ل دين موله من موا    الس  ضقال .  الس  يةمم ضجعن ضةاتو
 تةن وإن  م مك عهمه اجتا، العر  من احد  عط هن مومك عمر تة مطاس إن عععيط

 له ضقال .ويدعوك يفروا عن رميقا   الساخ من عشوااب   ألعى وإين ،وجوها   ألعى و  ض ين؛ األررى
 عما  مال .بةر عبو  مالوا ما  من  ضقال وندعه  عسه نفر عمن الل  ب ظر ام    بةر عبو

 ، الس  يةمم وجعن  مال .ألج تك هبا عجةك مل عسدل لك  انط  يد لول بيدو نفعي واليل
؛ امل,فر وعميه العي  ومعه  الس  ععخ عمال مالم شع رب بن وامل,ري   بم يته عري تةمم ضةمما
 حليرب عن يدك عرر  له ومال العي  بسعن يدو ضر  ، الس  حليرب إىل بيدو عرو  عهوى ضةمما
 علعط  دع عل  ضقال .شع رب بن امل,ري   مالوا   هيا من  ضقال ععسه عرو  ضرضم    عسول
 .ضةسمم جاء : معمواهل وعري ضقتمهم اجلاهميرب ييض موما     ب امل,ري  و ان   دعتك يف عسعال
 يرمق جعن عرو  إن :. ((شيء يف منه فلسَ املال وأما فأقبل اإلسلم أما)) : الس  ضقال

 ،مسهم عجن     يف ومعط إل خنامرب    عسول تسخم ما ضو   مال ،بعيسه  الس  ع  ا 
 وإما  وضوله عمال يقتتمون  ادوا  توضة وإما ،عمرو ابتدعوا عمرهم وإما ،وجمدو وجهه هبا ضدلك
  ضقال ع  ابه إىل عرو  ضرجم .له تعظيما   السظر إليه حيدون وما  عسدو ع وامم رف وا تةمم
 ممةا   ععيط إن و  والسجاشي و عرى مي ر عمال ووضد  وكاملم عمال وضد  لقد و  مو  عل
     يف ومعط إل خنامرب تسخم إن و  ،حممدا    حممد ع  ا  يعظم ما ع  ابه يعظمه م 
 عمال يقتتمون  ادوا  توضة وإما  عمرو واع ابتد عمرهم وإما ،وجمدو وجهه هبا ضدلك مسهم عجن
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 عر  مد وإنه  له تعظيما السظر إليه حيدون وما ،عسدو ع وامم رف وا تةمم وإما  وضوله
 عمال عشرف ضمما؛ الته ضقالوا آتيه دعوين   سانرب  ب  من عجن ضقال. م موهااض عشد رنرب عميةم
. ((له فابعثوها البدن يعظمون قوم من وهو فلن هذا))     عسول مال وع  ابه  الس 

 ي دوا عن هلللء يس ,ي ما !  س  ان  مال ملك ععى ضمما؛ يم ون الساخ واستق مه له ض ع ط
 ي دوا عن ععى ضما وعشعر  ممد  مدال دن  ععيط  مال ع  ابه إىل عجم ضمما ؛ال يط عن
 ضمما .الته  ضقالوا .آتيه دعوين  ضقال حف  بن مةرز له يقال مسهم عجن ضقا  .ال يط عن

 هو ض يسما ، الس  ممية ضجعن. ((فاجر رجل وهو مكرز هذا))   الس  مال عميهم عشرف
 .عمرو بن سهين جاء إم يةممه

 لقد))   الس  مال عمرو بن سهين جاء ملا عنه عةرمرب عن عيو  ضةر ين  معمر مال
 ها   ضقال عمرو بن سهين ضجاء  حدي ه يف الةهرل مال  معمر  مال. ((أمركم من لكم سهل
 مال. ((الرحيم الرَحن هللا بسم))   الس  ضقال ،الةاتب  الس  ضدعا ، تااب    وبيسةم بيسسا ا تب
 ضقال .تةتب  سط   ما  المهم اب ك ا تب ولةن ،هو ما عدعل ما ضو  الر ن عما  سهين

 :. ((اللهم ابمسك اكتب))   الس  ضقال .الرحيم الر ن   بعم إل نةت ها ل و   املعممون
 ما   عسول عنك نعمم  سا  لو و   سهين ضقال .((هللا رسول حممد عليه قاضى ما هذا))  مال

 إ  وهللا))   الس  ضقال .  ع د بن حممد ا تب ولةن ،ماتمساك ول ال يط عن  ددوك
 خطة يسألونن  ))  لقوله وملك  الةهرل مال. ((هللا عبد بن حممد اكتب كذبتمو   وإن هللا لرسول
 البيَ وبي بيننا ختلوا أن على))   الس  له ضقال. ((ايهاإ أعطيتهم إ  هللا حرمات ِبا يعظمون
 العا  من ملك ولةن ،ض,نرب عريو عو العر  تت دث ل و   سهين ضقال. ((به فنطوف
. إليسا عددته إل ديسك عمال  ان  وإن عجن مسا أيتيك ل عنه وعمال  سهين ضقال .ضةتب .املق ن
 إم  يلك  هم ض يسما .معمما   جاء ومد  املشر ل إىل يرد  ي   !  س  ان  املعممون مال
 عمال حىت مةرب عسفن من ررم ومد  ميودو يف يرس  عمرو بن سهين بن جسدل عبو درن
 ضقال .إيل   تردو عن عميه عماضيك ما عول حممد ة هيا  سهين ضقال املعممل عرهر بل بسفعه
   الس  مال .عبدا   شيء عمال ع احلك مل إما   ضو   مال .((بعد الكتاب نقض مل إان))   الس 

 بن  مةرز مال .بفاعن عو ما  مال. ((فافعل بلى))  مال .لك أجيةو عو ما  مال. ((يل فأجزه))
 ترون عل معمما جاط ومد املشر ل إىل ععد املعممل معشر عل  جسدل عبو مال لك عجةوو مد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

48 

   ن  ضةتيط  اخلنا  بن عمر ضقال  مال .  يف شديدا   عيااب   عي  مد و ان لقيط  مد ما
 ال ا.ن  عمال وعدوو احلق عمال علعسا  ممط. ((بلى))  مال  حقا     ن  علعط  ضقمط 
 وهو أعصيه ولسَ هللا رسول إ ))  مال  إما   ديسسا يف الدنيرب نعني ضمم  ممط. ((بلى))  مال

 أنُيه أان فأخُاك ،بلى))  مال به  ضسنوف ال يط سسةيت عو  د سا  سط  عوليا  ممط. ((انمري
 عاب ة  ضقمط بةر عاب ضةتيط  مال. ((به ومطوف آُيه فإنك))  مال .ل  ممط  مال . ((العام
  مال ال ا.ن  عمال وعدوو احلق عمال علعسا  ممط .بمال  مال  حقا     ن  هيا عليا بةر
 عبه يع ي وليا    لرسول إنه الرجن اعيه  مال  إما   ديسسا يف الدنيرب نعني ضمم  ممط .بمال
 ال يط سسةيت عو حيد سا  ان  عليا  ممط احلق  عمال إنه ضو  ب,رزو ضاستمعك و رو وهو

 .به ومنوف آتيه ض نك  مال .ل  ممط العا    تيه عنك عضةر ك بمال  مال .به وننوف

 عسول مال الةتا  م يرب من ضر  ضمما  مال ععمال   ليلك ضعممط  عمر مال  الةهرل مال
   لث ملك مال حىت عجن مسهم ما  ما ضو   مال. ((احلقوا مث فاحنروا قوموا))  أل  ابه  

  سممرب ع  ضقالط الساخ من لقي ما هلا ضي ر سممرب ع  عمال درن عحد مسهم يقم مل ضمما؛ مرا 
 حالقك وتدعو كبدن تس ر حىت  ممرب  مسهم عحدا   تةمم ل ررمع ،ملك ع ب   ةن 
 ععوا ضمما؛ ض مقه حالقه ودعا بدنه مر ملك ضعن حىت مسهم عحدا   يةمم ضمم ضخرم. ك مقضي

 نعو  جاءو :  ما   يقتن بع هم  اد  حىت بع ا   حيمق بع هم وجعن ضس روا ماموا ملك
ا الَِّيين  آم ُسوا ِإم ا ج اءُ ُم اْلُمْلِمس ا)  تعاىل   ضةنةل ملمسا   –ُ  ُمه اِجر اٍ  ض اْمت ِ ُسوُهنَّ ة  ع ييُّه 

 معاويرب إحدامها ضتةوم الشرك يف له  انتا  امرعتل يوماي عمر ضنمق. (ِبِع  ِم اْلة و اِضرِ  -حىت بمغ 
 من عجن ب ري عبو ضجاءو؛ املديسرب إىل  الس  عجم : .عميرب بن  فوان واألررى سفيان عيب بن

 الرجمل إىل ضدضعه لسا جعمط اليل العهد  الواضق عجمل .م ه يف ضةعسموا معمم وهو مري 
 و  الرجمل ألحد  ب ري عبو ضقال هلم متر من أي مون ضسةلوا احلميفرب ما بم,ا إما حىت به ضخرجا

 : به جربط لقد جليد إنه و  عجن  ضقال اآلرر ضاستمه جيدا   ضلن ة هيا سيفك ألعى إين
 املديسرب عتال حىت اآلرر وضر برد حىت ض ربه مسه ضةمةسه إليه عنظر ععين  ب ري عبو ضقال .جربط
 الس  إىل انتهال ضمما. ((ذعرا هذا رأى لقد))  عآو حل    عسول ضقال يعدو املعجد ضدرن

 ممتك   عوا و  مد   ن  ة  ضقال ب ري عبو ضجاء .ملقتول وإين  اح  و  تنمُ   مال 
 ضمما. ((أحد له كان  لو حرب مسعر أمه ويل))   الس  مال .مسهم   جناين : إليهم عددت  مد
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 بن جسدل عبو مسهم ويسفمط  مال ال  ر سي  عتال حىت ضخرم إليهم سريدو عنه عرف ملك  م
 حىت ب ري ايب حلق إل عسمم مد عجن مري  من  رم ل ضجعن ب ري ايب ضم ق سهين

 هلا اعرتضوا إل الشة  إىل لقري  ررجط بعري يعمعون ما ضو ؛ ع ابرب مسهم اجتمعط
 آاتو ضمن؛ ععسن ملا والرحم اب, تساشدو  الس  إىل مري  ضةعسمط ؛عمواهلم وعريوا ضقتموهم

ُهم )  تعاىل   ضةنةل إليهم  الس  ضةعسن آمن ضهو و ُهو  الَِّيل    َّ ع ْيِديي ُهْم ع سُةْم و ع ْيِدي ُةْم ع سيْ
يَّرب  اجلْ اِهِميَّربِ  - بمغ حىت - ِمن بي ْعِد ع ْن ع ْرف ر ُ ْم ع م ْيِهْم بِ  ْنِن م ةَّرب    عهنم  يتهم و انط. (احلْ ِميَّرب   ِ 

 .ال يط وبل بيسهم وحالوا الرحيم الر ن   ب عم يقروا ومل   ن  عنه يقروا مل

 وع ييييط  اييييرب مسعيييتهم القيييو   ييييط .متييييةوا  تةيمييوا .اجلييير  العييير  معييير     ع يييد عبيييو مييال
 .(135)يدرن ل  ال جعمته احلمال

القرت   ال, اع األسود.  سيرب املراع  مه   احلدي يرب وهي .ريق يف اجل ن تشرف عمال احلدي يرب. 
ر   الق واء  اخليلء لإلبين  ياحلران لمخيين. موليه  عميال مثيد  عل حفيري  ضيهيا مياء م ميود عل 

مميييل . و ييانوا عي ييرب ن يي   العي ييرب مييا توضييم ضيييه ال يييا  ممييين. يت ضييه السيياخ  هييو األرييي مميييل  
حلفظها، عل عهنم موضم الس   له واألمانرب. ومعهم العوم املناضين  العيوم مجيم عاليي وهيي الساميرب 
ما  المينب، واملناضييين األمهييا  الييليت معهييا ع.فاهلييا يرييد عهنييم ررجييوا معهييم بيييوا  األل ييان ميين 

جعييوا حييىت ميسعييوو عو  ييا بيييلك عيين السعيياء معهيين األ.فييال  واملييراد امبيين ليتييةودوا ال اهنييا ول ير 
عهنم ررجوا معهم بسعالهم وعولدهم معاد  .ول املقا   موله حىت تسفرد سالف   العالفرب  ف رب 

 .(136)العسق
 يف مسيييه ضمعييط املييال وعميييا ضةم يين امسييل  عميييا)لمم,ييري      يف ميييول السيي  فوائــد احلــديث

 ولو  ان مم املشر ل واحملاعبل.(   رمي ال,دع شيء
( اب  يف  يم  العيدو، 2766عيب داود ) ويف عوايرب عسيدوسيةيت متا  احلديث عن ضوالدو.  (1)

 وإسسادها   ي  

عهنيم ا ينم وا عميال وضيم احلير  عشير سيسل  :عن املعوع بن خمرميرب وميروان بين احلةيم -101
 ل ول إ لل. أيمن ضيهن الساخ وعمال عن بيسسا عي رب مةفوضرب، وعنه ل إسل

                                                

 .(، تا  الشرو  اب  الشرو  يف اجلهاد2731ال خاعل ) (135)
 .(5/340"ضت  ال اعل" ) (136)
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العي يييرب هسيييا م ييين ضيييربه واملةفوضيييرب املشيييرجرب املشيييدود ، وامسيييلل مييين العيييمرب وهيييي العيييرمرب. 
 وام لل  اخليانرب. ع ن الرجن إما ران.

 الشروط العمرية
حييل  ييا  ن يياعى عهيين  عيين ع ييد اليير ن بيين  ييسم مييال   ت ييط لعميير بيين اخلنييا   -102

  لع ييد   عميير عمييري املييلمسل ميين ن يياعى مديسييرب  يييا الشييا   بعييم   اليير ن الييرحيم، هيييا  تييا
و يييا إنةييم ملييا مييدمتم عميسييا سييةلسا م األمييان ألنفعييسا ومعاعيسييا وعموالسييا وعهيين ممتسييا، وشيير.سا لةييم 

 عمال عنفعسا عل مدث يف مدالسسا ول ضيما حوهلا ديرا  ول مليرب ول  سيعرب ول  ومعرب عاهب.
و  ت,  عن إسسادها؛ ض ن األلمرب تمقوها ابلق يول وم روهيا مال ابن القيم  وشهر  هيو الشر 

يف  ت هم واحتجوا هبا، ومل يةل م ر الشرو  العمريرب عمال علعستهم ويف  ت هم، وميد عنفييها بعيدو 
 اخلمفاء وعمموا أوج ها.

ومال ابن القيم ع ه    م ر عبو القاسم الن ل من حديث ع يد بين حيي  احلميواين حيد سا 
ن جسياد حيد سا عنياء بين معيمم احلمي  عين  يا  امليرادل عين ع يد ريري ميال  ععييط عمييا  ع يد بي

 مال الع ر ض   ليه عهين جنيران  يفل؛ ضساوليه عجين ميسهم  تيااب  ضمميا عآو دمعيط عيسيه : عضيم 
ضقيييالوا  ة عمييييري   ععسيييه إلييييهم مييييال  ة عهييين جنيييران هيييييا و  رنيييي بييييدل وإمييييلء عسيييول  

ما ضييه. ميال  ودنيو  مسيه ضقميط  إن  يان عادا  عميال عمير يوميا ؛ ضياليو  ييرد عمييه. امللمسل ععنسا 
ضقال  لعط براد عمال عمير شيياا   يسعه، إن عمير  يان عشييد األمير  وإن عمير عريي ميسةم ريريا  

 اا ععنا م، ومل جير عمر ما عري مسةم إىل نفعه إ ا جرو جلماعرب املعممل.
مييال ألهيين جنييران  إن  عيب رالييد عيين الشييع  عن عميييا   وم يير ابيين امل يياعك عيين إ اعييين بيين

 عمر  ان عشيد األمر ولن ع ري شياا   سعه عمر.

 .(137)ومال الشع   مال عمي حل مد  الةوضرب  ما جاط ألحن عقد  شدها عمر
  ضيه حيرص األلميرب واخلمفياء عميال احيرتا  العهيود واملوا ييق والوضياء هبيا  ميا يف فوائد احلديث

 .هيو اآلاثع

                                                

 .(، ومد تقد 454هن اليمرب" )ص"عحةا  ع (137)
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عين سييميم بين عييامر عجين ميين  يري مييال   يان بييل معاوييرب وبييل اليرو  عهييد، و يان يعييري -103
مو بلدهم، حىت إما انق ال العهد  ةاهم، ضجاء عجن عمال ضرخ عو برمون )ال مون ضير  مين 
الدوا ( وهو يقول    ع     ع ي  وضياء ل  يدع؛ ضسظيروا ضي ما عميرو بين ع عيرب، ضةعسين إلييه 

مــن كــان بينــه وبــي قــوم عهــد فــل يشــد عقــدة و  ))يقييول   ضعييةله ضقييال   عييط عسييول   معاويييرب 
 .(138)((َيلها حن ينقضي أمدها )األمد الغاية( أو ينبذ إليهم على سواء, فرجع معاوية

املديسيرب جاءتيه جهيسيرب ضقيالوا ليه  إنيك  ميال  مليا ميد  السي   عن سعد بن عيب وماص  -104 
 . (139)؛ ضةو ق لسا حىت أنمسك و مسا مال  ضةو ق هلم ومل يعمموانةلط بل عرهرو

مال  عتيط ن     مال   عميه وسمم وهو ابجلعرانرب ضجعمط ل عمر عمال  عن سرامرب -105
مقسب من مقانب األن اع إل مرعوا ععسي ومالوا  إلييك إلييك ضمميا انتهييط إلييه عضعيط الةتيا  

  نعييم اليييو  يييو  ومييد  ييان  تييب يل عميياو  يف عمعييرب، ضقييال السيي   وممييط  عو ة عسييول  . مييال 
 .(140)وضاء وبر و دإل

ايمعشــر املهــاجرين  ــس ))ضقييال   عيين ع ييد   بيين عميير مييال   عم يين عميسييا عسييول    -106
إذا ابتليــتم ِبــن وأعــوذ ابهلل أن ُــدركوهن مل ُظهــر الفاحشــة يف قــوم قــط حــن يعلنــوا ِبــا إ  فشــا فــيهم 

اعون واألوجاع الَ مل ُكن مضَ يف أسلفهم الذين مضوا، ومل ينقصوا املكيال وامليـزان إ  أخـذوا الط
ابلسني وشدة املئونة وجور السلطان عليهم، ومل مينعوا زكـاة أمـواَلم إ  منعـوا القطـر مـن السـماء ولـو  

عدوا  منء غاهم فأخذوا بعـض  ومل ينقضوا عهد هللا وعهد رسوله إ  سلط هللا عليهم البهائم مل ميطروا،
 .(141)((وما مل َتكم أئمتهم بكتاب هللا ويتْاوا َّما أنزل هللا إ  جعل هللا ِبسهم بينهم مايف ِبيديهم،

   عن نقؤ العهود واملوا يق س ب من األس ا  ال  يعي    هبا الع اد.فوائد احلديث

                                                

(  1580(،  تيا  اجلهيياد، اب  يف امميا  يةيون بيسييه وبيل العيدو عهييد ضيعيري عيدوو، والرتميييل )2759عبيو داود ) (138)
 .، وإسسادو   ي  تا  العري، اب  ما جاء يف ال,دع

 .لد بن سعيد( أجا6/346( وعةاو لس اإل وضعفه ال و ريل يف "إ اف اخلري " )2/170"املنالب العاليرب" ) (139)
 .(، وعةاو لم ميدل2/173"املنالب العاليرب" ) (140)
 .(،  تا  الفنت اب  العقواب   وإسسادو   ي 4019ابن ماجه ) (141)
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يقيول  مال   عيط عسيول    عن سممرب بن نعيم بن مععود األشجعي عن عبيه نعيم -107
أما وهللا لـو  أن )). مال  نقول   ما مال. ميال  ((ما ُقو ن أنتما؟))هلما حل مرع  تا  معيممرب  
 .(142)((الرسل  ُقتل لضربَ أعناقكما

    عن الرسن والعفراء ومن هو عمال شا متهم ل جيوز التعر  هلم.فوائد احلديث
ال ع يييد   ضقيييال  ميييا بيييي  وبيييل عحيييد مييين العييير  حسيييرب عييين حاع يييرب بييين م ييير  عنيييه عتييي -108

)ال ,ن( وإين مرع  أعجد ل   حسيفيرب ضي ما هيم يلمسيون أعييممرب ضةعسين إلييهم ع يد   ضجييء 
لــو  أنــك رســول لضــربَ ))يقييول   هبييم ضاسييتتاهبم،  ييري ابيين السواحييرب مييال لييه  عييط عسييول   

 عيب ض ير  عسقيه يف العيوإل : ميال  مين   ، ضةنيط الييو  لعيط برسيول؛ ضيةمر مرريرب بين((عنقـك
 .(143)ععاد عن يسظر إىل ابن السواحرب متيل  ابلعوإل

عن جعفر بن عمرو بن عمييرب ال يمرل ميال  ررجيط ميم ع ييد   بين عيدل بين اخليياع؛ -109
ضمما مدمسا    ميال يل ع ييد   بين عيدل  هين ليك يف وحشيي نعيةله عين متميه  ية   مميط  

   ضعةلسا عسه ضقين لسا  هو ماك يف رن م رو  ةنيه  ييط. ميال   نعم  و ان وحشي يعةن
ضجاسا حىت ومفسا عميه يعريا  ضعيممسا ضيرد العيل  ميال  ع ييد   معتجير بعمامتيه ميا ييرى وحشيي 
إل عيسيييه وعجميييه. ضقييال ع يييد    ة وحشييي عتعييرض   مييال  ضسظيير إليييه : مييال  ل و  إل عين 

ييياع تييةوم امييرع  يقييال هلييا ع  متييال بسييط عيب العييي  ضولييد  لييه  لمييا  أةييرب ععمييم عن عييدل بيين اخل
عين نظيير  إىل مييدميك  -ضةسيط عسرتضييم لييه؛ ض ممييط مليك ال,ييل  مييم عمييه ضساولتهيا إةو ضمييك 

مال  ضةش  ع يد   عين وجهيه : ميال  عل ختي و بقتين  ية   ميال  نعيم إن  ية  متين .عيميرب 
ل يل مييولل ج ييري بيين منعييم  إن متمييط  يية  بعمييي ضةنييط حيير. بيين عييدل بيين اخلييياع ب ييدع ضقييا

مال  ضمما عن ررم السياخ عيا  عيسيل وعيسيل ج ين حبييال عحيد بيسيه وبيسيه واد ررجيط ميم السياخ 
إىل القتيال؛ ضمميا عن ا ينفوا لمقتيال ريرم سي امل ضقيال  هين مين م ياعز ميال  ضخيرم إلييه  ية  بين 

  مييال  : عشييد اع مقنعييرب ال ظييوع ع يياد   وعسييوله ع ييد املنمييب ضقييال  ة سيي امل اب ابيين ع  ع يي
عمييييه ضةيييان  يييةما اليييياهب. ميييال  و مسيييط حلمييية   يييط  يييخر ؛ ضمميييا دو مييي  عميتيييه حبيييرب  
ضةضعها يف  سته حىت ررجط من بل وع يه مال؛ ضةان ماك العهد بيه؛ ضمميا عجيم السياخ عجعيط 

                                                

 .(، تا  اجلهاد، اب  يف الرسن  وإسسادو   ي 2761عبو داود ) (142)
 اب  يف الرسن  وإسسادو   ي .، (،  تا  اجلهاد2762عبو داود ) (143)
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 النييال  ضةعسييموا إىل عسيييول   معهييم ضةممييط أةييرب حييىت ضشييا ضيهييا امسييل  : ررجييط إىل 
ضممييا  مييال؛ ضخرجييط معهييم حييىت مييدمط عمييال عسييول   إنييه ل يهيييد الرسيين عسيول  ضقييين يل  

. مميط  ميد  يان مين األمير ميا ((أنـَ قتلـَ َحـزة)) . ممط  نعيم ميال  ((آنَ وحشي))عآين مال  
 عسييول    . مييال  ضخرجييط، ضممييا ميي ؤ((فهــل ُســتطيع أن ُغيــب وجهــك عــن))بم,ييك مييال  

ضخرم معيممرب الةيا ، ممط  ألررجن إىل معيممرب لعمي عمتمه ضة اضئ به  ة  ميال  ضخرجيط 
مم الساخ ضةان من عمرو ما  ان، مال  ض ما عجن مالم يف  ممرب جداع  ةنه مجن عوعإل اثلير اليرعخ 

ميين  مييال  ضرميتييه حبييرب  ضةضييعها بييل  دييييه حييىت ررجييط ميين بييل  تفيييه مييال  وو ييب إليييه عجيين
األن اع ض ربه ابلعي  عمال هامته. مال  مال ع يد   بين الف ين  ضيةر ين سيميمان بين يعياع 
عنييه  ييم ع ييد   ابييين عميير يقييول  ضقالييط جاعييييرب عمييال رهيير بيييط  وا عميييري املييلمسل متمييه الع يييد 

 .(144)األسود
 انيط   مقنعرب ال ظوع  هي الم مرب ال  تقنم من ضرم امليرع  عسيد اخلتيان. ميال ابين إسي اإل 

 .(145)عمه رتانرب أةرب ختنت السعاء، والعر  تنمق هيا المفظ يف معر  الي 
 ان ل يتعر  لمرسن  وعن الرسن يف مةمن وإن  يانوا ضعميوا ميا     عن الس  فوائد احلديث

 يعتوجب الق اص .
 مييال  ضممييا ععيييط السيي   عيين عيب عاضييم  عنييه عم يين بةتييا  ميين مييري  إىل عسييول    -110
  يف مميي  امسييل  ضقمييط  ة عسييول   إين و  ل ععجييم إليييهم عبييدا ، ضقييال عسييول   علقييي 

إ    أخــيس ابلعهــد و  أحــبس الــاو ولكــن ارجــع إلــيهم؛ فــإن كــان يف قلبــك الــذي يف قلبــك اآلن ))
ضةسيممط. ميال بةيري  وعري ين عن  . ميال  ضرجعيط إلييهم : إين عم ميط إىل عسيول   ((فارجع

  .(146)اب عاضم  ان م نيا  ع

يشيي ه عن يةييون املعييا يف ملييك عن الرسييالرب تقت ييي جييوااب  واجلييوا  ل ي يين   (147)مييال اخلنييايب
  إىل املرسن إل مم الرسول بعد ان راضه ض اع  ةنه عقد له العقد مد  جمياه وعجوعه.

                                                

 .  متن  ة  بن ع د املنمب (،  تا  امل,ازل، اب4072ال خاعل ) (144)
 (.7/369"ضت  ال اعل" ) (145)
 وإسسادو   ي . ،  تا  اجلهاد، اب  يف امما  يعتجن به يف العهود،(2758عبو داود ) (146)
، انظير  388هو امما  احلاضظ عبو سميمان  د بن حممد بن إبراهيم  ال عي  اخلنيايب  ياحب الت ياني    سيسرب  (147)

 (.17/23) ترمجته يف "سري ععل  الس لء"
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مم  وعن الةيياضر ميال  ويف موليه ل عرييا ابلعهيد عن العهيد يراعيال ميم الةياضر  ميا يراعيال ميم املعي
 .(148)إما عقد لك عقد عمان ضقيد وجب عميك عن تلمسه ول ت,تاله يف د  ول مال ول مسفعرب

 إىل زييد بين معيعود بين وحمي يرب سيهن بين   ع يد اننميق  ميال ح مرب عيب بن سهن عن -111
 متيييل   دمييه يف يتشيي   وهييو سييهن بيين   ع ييد إىل حمي ييرب ضييةتال ،ضتفرمييا  ييم  يوماييي وهييي رييي 
،  السيي  إىل معيعود ابسييا وحوي يرب وحمي يرب سييهن بين اليير ن ع يد ضياننمق املديسييرب ميد  : ،ضدضسيه

  ضقيييال ضتةمميييا ،ضعيييةط القيييو  عحيييدث وهيييو. ((كـــا  كـــا))  ضقيييال ييييتةمم الييير ن ع يييد ضييييهب
ستحقون َتلفون))  فتـائكم))  ميال نير  ومل نشيهد ومل ممي  و يي   مالوا. ((ماحبكم أو قاُلكم ُو

 .(149)عسدو من  الس  ضعقمه  فاع  مو  عميان أنري  ي    ضقالوا. ((سيخبم يهوو
عن يتعر  لميهود مم  م رب الظن يف متن ع يد   بين سيهن،   عضؤ الس فوائد احلديث: 

 ألن اليهود  انوا عهن عهد وممرب.
 ع ييب يف إلييه ععسين هرمين عن  عري و حير  بين سيفيان عاب عن  ع ياخ بين   ع يد نعي -112
 .(150)... تقد  احلديث   عسول ضيها ماد ال  املد  يف ابلشة  لاعا  انوا  مري  من

ميييال ابييين بنيييال  عشييياع ال خييياعل هبييييا إىل عن ال,يييدع عسيييد  ييين عميييرب م يييي   ميييال ابييين حجييير  
 . (151)ميمو  وليا هو من  فا  الرسن

  فيـه كن  من لخل أربع))     عسول مال  مال عسهما   عضي عمرو بن   ع د عن -113
  ومــن. فجــر خامــم وإذا غــدر عاهــد وإذا أخلــف وعــد وإذا كــذب  حــدث إذا مــن خالصــا   منافقــا كــان
 .(152)((يدعها حن النفاق من خصلة فيه كانَ  منهن خصلة فيه كانَ

 ال,دع حرا  ابتفاإل سواء  ان يف حق املعمم عو اليمي.  مال ابن حجر 

                                                

 .(7/311"عون املع ود" ) (148)
َوِإن َجَنُحـــواإ ". ابلعهيييد يييي  مل مييين وإ: و يييريو أيييال املشييير ل ميييم وامل ييياحلرب املوادعيييرب" اب ( يف 3173ال خييياعل ) (149)

َنحإ ََلَا ،  تا  القعامرب واحملاعبل والق ياص واليدة ، اب  (1669ومعمم ).[61اآليرب/]األنفال  .. لِلسَّلإِم فَاجإ
 .القعامرب

 .ابلعهد الوضاء ض ن اب (،  تا  اجلةيرب واملوادعرب يف 3174ال خاعل ) (150)
 .(6/276"ضت  ال اعل" ) (151)
 .(،  تا  امميان، اب  بيان ر ال املساضق58(، تا  اجلةيرب واملوادعرب، ومعمم )3178ال خاعل ) (152)
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و يرب ابلوضياء ألهين اليميرب مليا يف اجلةييرب الي  تلريي ومال عي ا  وضيه عمم من ععل  الس و  والت
مسهم مين نفيم املعيممل  وضييه الت ييير مين رممهيم وعنيه ميىت وميم مليك نق يوا العهيد ضميم جيتيب 

 .(153)املعممون مسهم شياا ضت يق عحواهلم
املديسيرب جياء  جهيسيرب ضقيالوا ليه  عنيط ميد  عن سعد بن عيب وماص مال  ملا مد  الس   -114

 .(154) عرهرو ضما و قسا حىت أنمسك و مسا مال  ضةو ق هلم ومل يعمموانةلط بل
يف ) تييا  اجلةيييرب واملوادعييرب(، )اب  إ: ال,ييادع لميي  والفيياجر(   وبييو   ال خيياعل  عي ييا   -115

لكل غاور لواء يوم القيامة قال أحدمها ينصـب وقـال اآلخـر يـرى يـوم ))مال   عن عنا  عن الس  
 .(155)((القيامة يعرف به

لكـل غـاور لـواء يـوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر غـدره ))  عن عيب سعيد مال  مال عسيول    -116
 .(156)((أ  و  غاور أعظم غدرا  من أما عامة

ويف هييييو األحادييييث بييييان  ميييظ  يييرمي ال,يييدع ل سييييما مييين  ييياحب الولييييرب ميييال السيييوول  
نيه  يري م ينر إىل ال,يدع لقدعتيه عميال العامرب؛ ألن  دعو يتعدى ضيرعو إىل رميق   يريين  وميين أل

الوضاء  ما جاء يف احلديث ال  ي  يف تعظيم  يي  املميك  واملشيهوع عن هييا احليديث واعد يف 
م  اممييا  ال,ييادع  وم يير القاضييي عيييا  احتمييالل عحييدمها هيييا  وهييو هنييي اممييا  عن ي,ييدع يف 

 .(157)عهودو لرعيته ولمةفاع و ريهم
  يــدخل مســجدان هــذا بعــد عامنــا هــذا مشــرك إ  ))  ل   مييال عسييو   عيين جييابر مييال -117

 .(158)((أهل العهد وخدمهم

                                                

 .(6/280"ضت  ال اعل" ) (153)
 .د بن سعيد( وعةاو لبن إس ق  وضعفه ال و ريل  أجال6/346"إ اف اخلري " ) (154)
(،  تيا  اجلهياد والعيري، اب   يرمي ال,يدع بمفيظ ضييه اريتلف 1736(، ومعيمم )3187ال خياعل يف " ي ي ه" ) (155)

 .يعري
 .(،  تا  اجلهاد والعري، اب   رمي ال,دع1738معمم يف "  ي ه" ) (156)
 .(12/44"شر، السوول ل  ي  معمم" ) (157)
عي ، وشييريك هييو القاضييي  ييدوإل  نيييء  ( وإسييسادو ضييعي ؛ عشييعث بيين سييواع ضيي3/392ع ييد يف "معييسدو" ) (158)

 ر.  ريا   واحلعن ال  رل مل يعمم من جاب
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إَّنـا سـتكون مـن بعـدي أمـراء يصـلون الصـلة ))ال  يمي عا م بن ع يد   عن السي   عن -118
وإن , فــإن مــلوها لوقتهــا ومــليتموها معهــم فلكــم وَلــم؛ لوقتهــا وياخروَّنــا عــن وقتهــا فصــلوها معهــم

ومـن نكـث , مـن فـارق اجلماعـة مـات ميتـة جاهليـة ،وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهمأخروها عن 
  اليميي  ميين عريي ك هيييا اخليي   ممييط لييه .((للعهــد جــاء يــوم القيامــة   حجــة لــه العهــد ومــات انكثــا  

  .(159)رب عن عبيه عامر بن عبيعرب    عامر بن عبيعرب عن الس  يد   بن عامر بن عبيعيعر نيه ع 

اىل ت يييوك عاتو حيسيييرب بييين ع بيييرب  ييياحب إيميييرب  ميييال ابييين إسييي اإل  ومليييا انتهيييال عسيييول   -119
وععناو اجلةيرب، وعاتو عهن جرابء وعمع، وععنيوو اجلةييرب  و تيب هليم عسيول    ض ا  عسول   

    بسم هللا الـرَحن الـرحيم هـذه أمنـة مـن هللا)) تااب  ضهو عسدهم، و تب لي سرب بن ع برب وعهن إيمرب 
وحممد النـ  رسـول هللا ليحنـة بـن رؤبـة وأهـل إيلـة سـفنهم وسـيارِتم يف الـا والبحـر َلـم ذمـة هللا وحممـد 
الن  ومن كان معهم من أهل الشام وأهـل الـيمن وأهـل البحـر؛ فمـن أحـدث مـنهم حـداث  فإنـه   َيـول 

روونه و  طريقا  يروونه مـن ماله وون نفسه, وأنه طيب ملن أخذه من الناس, وأنه   َيل أن مينعوا ماء ي
. زاد يييونا بييين بةييري عيين ابيين إسييي اإل بعييد هيييا  وهيييا  تيييا  جهيييم بيين ال يييمط ((بــر أو حبــر

 .(160)وشرح ين بن حعسرب إبمن عسول   

بســم هللا الــرَحن الــرحيم هــذا كتــاب ))وعين إبيين اسيي اإل ميال  و تييب ألهيين جيرابء وعمع،  -120
وأذر  أَّنـم آمنــون ِبمــان هللا وأمـان حممــد, وأن علــيهم مائــة  ألهــل جــرابء مـن حممــد النــ  رسـول هللا 

وينار يف كل رجب ومائة أوقية طيبـة, وأن هللا علـيهم كفيـل ابلنصـح واإلحسـان إ  املسـلمي, ومـن جلـأ 
عهين عيميرب بيردو ميم  تابيه عمياو  هليم ميال  ضاشيرتاو بعيد  . ميال  وععنيال السي  ((اليهم من املسلمي

 .(161)د   بن حممد ب م مالرب ديساعملك عبو الع اخ ع 
بســـم هللا ))وميييال ابييين إسييي ق  و تيييب ل سيييق  هييييا الةتيييا  وألسيييامفرب جنيييران بعيييدو   -121

الــرَحن الــرحيم مــن حممــد النــ  لألســقف أيب احلــارث وأســاقفة جنــران وكهنــتهم ورهبــاَّنم وكــل مــا َتــَ 
ه و  راهـب مـن رهبانيتـه و  كـاهن أيديهم مـن قليـل وكثـا جـوار هللا ورسـوله   يغـا أسـقف مـن أسـقفت

                                                

إسسادو ضعي ، املععودل هو ع د الر ن  بن ع د   بن عت يرب خميتم ، ويةييد بين (، و 3/445يف "معسدو" ) ع د (159)
 .هاعون  م مسه بعد الرتل 

 .(5/16"ال دايرب والسهايرب" ) (160)
 .(5/17"ال دايرب والسهايرب" ) (161)
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من كهانته و  يغا حق من حقوقهم و  سلطاَّنم و  ما كانوا عليه من ذلـك جـوار هللا ورسـوله أبـدا  مـا 
 .(162). و تب امل,ري  بن شع رب((أملحوا ونصحوا عليهم غا مبتلي بظلم و  ظاملي

لفييي حمييرب الس يي  يف  ييفر عهيين جنييران عمييال ع عين ابيين ع يياخ مييال   ييا  عسييول    -122
وال قيرب يف عجب يلدوهنا إىل املعممل وعاعيرب  ل ل دععا ، و ل ل ضرسا ، و ل ل بعيريا ، و ل يل 
ميين  يين  ييس  ميين ع ييساف العييل، ي,ييةون هبييا واملعييممون ضييامسون هلييا حييىت يردوهييا عميييهم إن  

ليفتسيوا عميال دييسهم مييا مل  يان ابلييمن  ييد عو  يدع  عميال عن لميد  هليم بيعييرب ول يرم هليم ميا و 
 .(163)حيد وا حداث  عو أي موا الراب

وهيو عميري امليلمسل ابلشيا  ضيةاتو  عن سيويد بين  فميرب ميال   سيا ميم عمير بين اخلنيا   -123
انظير مين  ياحب هييا   ضقيال ل يهيب شديدا   ن ني م رو  مشجد معتعدل ض, ب    ا  

إن عميييري املييلمسل ميييد   يييب   ضيي ما هيييو عيييوف بيين ماليييك األشيييجعي ضقييال ليييه؛ ضيياننمق  يييهيب
ضي ين عرياف عمييك ابدعتيه ؛ ضمو عتيط معام بن ج ن ضمشال معك إىل عمري امللمسل شديدا      ا  

عو هيا ة عميري امليلمسل   عين  هيب ضقال  ضمما ان رف عمر من ال ل  مال؛ ضجاء معه معام
ة عميري امليلمسل إنيه   قيالضقا  إلييه معيام بين ج ين ض .نعم  مال  عجاط ابلرجن اليل ضربه  مال

ة عميري امليلمسل   ميال  ميا ليك وهلييا  ضقيال ليه عمير .عوف بن مالك ضا م مسه ول تعجن عمييه
ضميم ت ييرمل : دضعهيا ضخيير  عين احلميياع :   ععيتيه يعيوإل ابمييرع  معيممرب ضييسخا احلمياع لي ييرعها

ي ر الييل ميال ليه عمير تال عيوف امليرع  ضيةالتي  ابمليرع  لت يدمك ضي  ميال .ت,شاها ضفعمط ما ترى
 و  ألمهييينب معيييه إىل عميييري   ميييا ععد  ب ييياح تسا ض ييي تها ضقاليييط امليييرع   ميييال عبوهيييا وزوجهيييا

ضةتييا ض يدما  ،مين ن ميغ عسيك عميري امليلمسل  ضمما عمجعط عمال ملك مال عبوها وزوجها؛ امللمسل
و م ضيييةمر بيييه و  ميييا عميييال هييييا عاهيييد  ضقيييال عمييير لميهيييودل  ميييال .عييوف بييين ماليييك أيييا ميييال

ميال سييويد  .ضميين ضعين ميسهم هييا ضييل مميرب ليه ة عيهيا السيياخ ضيوا بيميرب حمميد   : ميال. ض يمب
 .(164)اتبعه بن عشومل عن الشع  عن عوف بن مالك .وإنه ألول م مو  ععيته  بن  فمرب

                                                

 .(5/55دايرب والسهايرب" )"ال  (162)
 تييييييا  اخلييييييرام واممييييييياع  والفيييييييء، اب  يف عرييييييي اجلةيييييييرب، وال يهقييييييي يف "سيييييييسسه"  (3041عبييييييو داود يف "سييييييسسه" ) (163)

عسيي ا  بيين ن يير  ييدوإل   ييري اخلنيية وي,يير  وإ اعييين بيين ع ييد اليير ن لييه ترمجييرب يف . (، وإسييسادو ضييعي 9/187)
 .عديل  ( ومل يي ر ضيه جرحا ول ت1/275"مييب التهييب" )

 ( ويف إسسادو جمالد بن سعيد وهو ضعي .9/201ال يهقي يف "سسسه" ) (164)
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 لظمم املعاهد.   ضيه  احرب وعدل امسل  ضقد   ب عمر فوائد احلديث
  إميان ملـن   أمانـة لـه و  ويـن ))إل مال   ال  ما رن سا ن    عن عنا بن مالك م -124

 .(165)((ملن   عهد له
ما ي يب ع  ابه من ال لء وما هو  ومال حممد بن اس اإل  ضمما ععى عسول    -125

ضيه من العاضيرب أةانه من   عة وجن ومن عمه عيب .الب وعنه ل يقدع عمال عن ميسعهم اا هم 
ه من ال لء مال هلم  لو ررجتم إىل عع  احل شرب ض ن هبا ممةا  ل يظمم عسدو عحد، وهي ضي

عع   دإل حىت جيعن   لةم ضرجا  اا عنتم ضيه؛ ضخرم عسد ملك املعممون من ع  ا  
إىل عع  احل شرب خماضرب الفتسرب  وضراعا إىل   بديسهم ضةانط عول هجر   انط يف  عسول   
 .(166)السل 
ماليط  مليا نةلسيا عع  احل شيرب جياوعو  عين ع  سيممرب ابسيرب عيب عمييرب بين امل,يري  زوم السي   -126

هبا ريري جياع السجاشيي عمسيا عميال ديسسيا وع يدو   تعياىل ل نيلمى ول نعيمم شيياا نةرهيه، ضمميا 
اة ايا بمغ ملك مريشا التمروا عن ي ع وا إىل السجاشي ضيسا عجمل جمدين وعن يهدوا لمسجاشيي هيد

يعتنرف من متامل مةيرب  و يان مين ععجيب ميا أيتييه مسهيا إلييه األد ، ضجمعيوا ليه عدميا    يريا   ومل 
يرت ييوا ميين بناعمتييه بنريقييا  إل عهييدوا لييه هدييييرب، : بع ييوا بيييلك ع ييد   بيين عيب عبيعييرب بيين امل,ييري  

إىل  ين بنرييق هديتيه املخةومي وعمرو بن العاص بن والن العهمي  وعمرومهيا وميالوا هلميا  ادضعيا 
م يين عن تةممييوا السجاشييي ضيييهم، : مييدموا لمسجاشييي هييداةو : سييموو عن يعييممهم إليييةم م يين عن 
يةممهييم. مالييط  ضخرجييا ضقييدما عمييال السجاشييي وميين عسييدو  ييري داع ورييري جيياع؛ ضمييم ي ييق ميين 

  إنييه مييد بناعمتييه بنريييق إل دضعييا إليييه هديتييه م يين عن يةممييا السجاشييي : مييال لةيين بنريييق مييسهم
 يي ا إىل بمييد املمييك مسييا  ممييان سييفهاء ضييياعموا دييين مييومهم ومل يييدرموا يف ديييسةم  وجييا وا بيييدين 
م تدمل ل نعرضه من ول عنتم  ومد بع سا إىل املميك ضييهم عشيراف ميومهم لسيردهم إلييهم؛ ضي ما  ممسيا 

عيسييا  وععمييم أييا املمييك ضيييهم ضةشييريوا عميييه ان يعييممهم إليسييا ول يةممهييم؛ ضيي ن مييومهم ععمييال هبييم 
عييابوا عميييهم ضقييالوا هلمييا  نعييم : إهنمييا مييراب هييداةهم إىل السجاشييي ضق مهييا مسهمييا :  مميياو ضقييال 
له  عيها املميك إنيه ميد  ي ا إىل بميدك مسيا  مميان سيفهاء ضياعموا ديين ميومهم ومل ييدرموا يف ديسيك 

                                                

 .( وإسسادو حعن3/135ع د يف "معسدو" ) (165)
 .(3/72"ال دايرب السهايرب" ) (166)
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راف ميييومهم ميين آابلهيييم وجييا وا بييدين م تيييدمل ل نعرضييه ميين ول عنيييط  ومييد بع سييا إلييييك ضيييهم عشيي
وععمييامهم وعشييالرهم لييرتدهم إليييهم ضهييم ععمييال هبييم عيسييا  وععمييم أييا عييابوا عميييهم وعييات وهم ضيييه. 
مالييييط  ومل يةيييين شيييييء عب,ييييؤ إىل ع ييييد   بيييين عيب عبيعييييرب وعمييييرو بيييين العيييياص ميييين عن يعييييمم 

ععمييم أييا السجاشييي  لمهييم. ضقالييط بناعمتييه حولييه   ييدموا عيهييا املمييك مييومهم ععمييال هبييم عيسييا  و 
عييابوا عميييهم ضةسييممهم إليهمييا ضمييريداهنم إىل بلدهييم ومييومهم مييال  ض, ييب السجاشييي : مييال  ل 
هيامي   إما  ل عسيممهم إليهمييا ول ع ياد مومييا  جياوعوين ونةليوا بييلدل وارتياعوين عمييال مين سييوال 

يهميا وعددميم حىت عدعوهم ضةسةهلم ما يقيول هييان يف عميرهم؛ ضي ن  يانوا  ميا يقيولن عسيممتهم إل
 .(167)إىل مومهم وإن  انوا عمال  ري ملك مسعتهم مسهما وعحعسط جواعهم ما جاوعوين

ـــد احلـــديث   جيييواز اليييدرول يف عميييان املشيييرك  ضقيييد  يييان السجاشيييي مشييير ا  مليييا عميييسهم فوائ
ودرمييوا يف عمانييه  وضيييه مييا تعيياعف عميييه العييل.ل واملمييوك ميين م يين امسييل  وعمييرو امسييل  ميين 

 عتةمن والوضاء بعهدو.احرتا  امل
عيييرو  بييين اليييةبري عن عالشيييرب عضيييي   عسهيييا ماليييط  مل ععقييين عبيييول مييي  إل ومهيييا ييييديسان  -127

.ييييريف السهيييياع بةييير  وعشيييييرب؛ ضممييييا ابتمييييي  اليييدين  ومل مييييير عميسييييا ييييو  إل أيتيسييييا ضيييييه عسيييول   
ه ابين الد سيرب وهيو سييد املعممون ررم عبو بةر مهاجرا  م ن احل شرب حيىت إما بميغ بيرك ال,مياد لقيي

القاع  ضقال  عيين ترييد ة عاب بةير  ضقيال عبيو بةير  عريرج  ميومي ضيةو ععييد عن عسيي  يف األع  
ضةع ييد عيب. مييال ابيين الد سييرب  إن م مييك ل  ييرم ول  ييرم؛ ض نييك تةعييب املعييدو  وت يين الييرحم 

 يد عبيك بي لدك و من الةن وتقرل ال ي  وتعل عميال نواليب احليق وعو ليك جياع؛ ضياعجم ضاع
ضاع ن ابن الد سيرب ضرجيم ميم عيب بةير ضنياف يف عشيراف  فياع ميري . ضقيال هليم  إن عاب بةير ل 
 ييرم م مييه ول  ييرم عخترجييون عجييل  يةعييب املعييدو  وي يين الييرحم وحيميين الةيين ويقييرل ال ييي  

لد سيرب  ويعل عميال نواليب احليق. ضةنفيي  ميري  جيواع ابين الد سيرب وآمسيوا عاب بةير. وميالوا لبين ا
مر عاب بةر ضميع يد عبيه يف داعو ضمي ين وليقيرع ميا شياء  ول يلميسيا بييلك ول يعيتعمن بيه؛ ضي و ميد 
رشيسا عن يفينت عبسياءو ونعياءو. ميال مليك ابين الد سيرب أليب بةير؛  ضنفيق عبيو بةير يع يد عبيه يف 

عيييجدا  بفسييياء داعو داعو ول يعيييتعمن ابل يييل  ول القيييراء  يف  يييري داعو، : بيييدا أليب بةييير ضيييابتا م
وبييرز؛ ضةييان ي ييمي ضيييه ويقييرع القييرآن ضيتق يي  عميييه نعيياء املشيير ل وعبسييا هم يعج ييون ويسظييرون 

                                                

 .( وإسسادو حعن5/290ع د يف "معسدو" ) (167)
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إلييه  و يان عبيو بةيير عجيل  بةياء ل ميمييك دمعيه حيل يقييرع القيرآن ضيةضةمل ملييك عشيراف ميري  ميين 
بةير عميال عن يع يد عبيه املشر ل؛ ضةعسموا إىل ابن الد سرب ضقد  عميهم ضقالوا ليه  إو  سيا عجيرو عاب 

يف داعو وإنه جاوز مليك ضيابتا معيجدا  بفسياء داعو وععمين ال يل  والقيراء   وميد رشييسا عن يفينت 
عبسياءو ونعياءو ضةتييه ضي ن عحييب عن يقت ير عمييال عن يع يد عبييه يف داعو ضعين  وإن ع  إل عن يعميين 

يب بةير السيتعلن. ماليط ملك ضعمه عن يرد إليك ممتك؛ ض و  رهسا عن خنفيرك ولعيسا مقيرين أل
عالشرب ضةتال ابن الد سرب عاب بةر ضقال  مد عممط اليل عقد  لك عميه؛ ض ميا عن تقت ير عميال 
مليك  وإميا عن تيرد إيل ممي ؛ ضي ين ل عحييب عن تعيمم العير  عين عرفير  يف عجين عقيد  لييه. 

 .(168)يوماي أةرب مال عبو بةر  إين ععد لك جواعك وععضال جواع     وعسول   

 .  جواز الدرول يف عمان املشركفوائد احلديث
غـزون أنـتم وهـم عـدوا  مـن ))مال   عن مل خممر عن الس   -128 ُصاحلون الروم مـلحا  آمنـا ُو

غنمون مث ُنزلون مبرج ذي ُلول فيقـوم إليـه رجـل مـن الـروم فافـع الصـليب ويقـول:   ورائهم فتسلمون ُو
كـــون امللحـــم أ  غلــب الصـــليب فيقــوم إليـــه رجــل مـــن امل ســـلمي فيقتلــه؛ فعنـــد ذلــك ُغـــدر الــروم ُو

 .(169)((فيجتمعون إليكم فيأُونكم يف َثاني غاية مع كل غاية عشرة آ ف
  جييواز الييدرول يف  ييم  مييم املشيير ل  وسييي قال املعييممون يت يياحلون إىل فوائــد احلــديث

 آرر الةمان  ما يف هيا احلديث.
 .(170)مال  ن بنن عقولربع مال   تب عسول    عن جابر  -129
 تييااب  بييل املهيياجرين والن يياع وادمل ضييييه   ومييال حممييد بيين إسيي اإل   تييب عسييول    -130

بســم هللا الــرَحن ))اليهييود  وعاهييدهم  وعمييرهم عمييال ديييسهم وعمييواهلم  واشييرت  عميييهم؛ وشيير  هلييم  
رب ومن ُبعهم فلحق ِبم الرحيم هذا كتاب من حممد الن  األمي بي املامني واملسلمي من قريش ويث

وجاهد معهم أَّنم أمة واحدة من وون النـاس املهـاجرون مـن قـريش علـى ربعـتهم يتعـاقلون بيـنهم, وهـم 
يفدون عانيهم ابملعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعـاقلون معـاقلهم األو  وكـل طائفـة ُفـدي 

نيون األن ياع وعهين  ين داع  بي  ، : م ير  ين بنين مين ب((عانيها ابملعروف والقسط بـي املـامني
                                                

 .وعقدو اب  جواع عيب بةر يف عهد الس  (،  تا  الةفالرب 2297ال خاعل ) (168)
(،  4089( تيا  امللحيم، اب  ميا ييي ر مين ملحيم اليرو ، وابين ماجيه يف "سيسسه"  )4292)عبو داود يف "سيسسه"  (169)

 .(4/91اب  امللحم  وع د يف "معسدو" )،  تا  الفنت
 .اب   رمي تويل العتيق  ري مواليه (،  تا  العتق،1507معمم يف "  ي ه" ) (170)
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وإن املـامني   ))ساعد  وب  جشم وب  السجاع وب  عميرو بين عيوف وبي  الس ييط إىل عن ميال  
يَتكــون مفرحــا  بيـــنهم أن يعطــوه ابملعـــروف يف فــداء وعقــل, و  َيـــالف مــامن مـــو  مــامن وونـــه, وإن 

إمث أو عـدوان أو فسـاو بـي املـامني, وإن  املامني املتقي على من بغى منهم أو ابتغى وسيسة ظلـم أو
أيديهم عليه َجيعهم ولو كان ولد أحدهم, و  يقتل مامن مامنا  يف كافر, و  ينصـر كـافر علـى مـامن, 
وإن ذمة هللا واحدة جيـا علـيهم أوانهـم, وإن املـامني بعضـهم مـوايل بعـض وون النـاس, وأنـه مـن ُبعنـا 

 مظلومي, و  متنامر عليهم, وإن سلم املامني واحـدة   يسـامل من يهوو؛ فإن له النصر واألسوة غا
مامن وون مامن يف قتـال يف سـبيل هللا إ  علـى سـواء وعـدل بيـنهم, وإن كـل غازيـة غـزت معنـا يعقـب 
بعضها بعضا , وإن املامني يىبء بعضهم بعضا  مبـا انل ومـاءهم يف سـبيل هللا, وإن املـامني املتقـي علـى 

قومـه, وإنـه   جيـا مشـرك مـا   لقـريش و  نفسـا  و  َيـول وونـه علـى مـامن, وإنـه مـن أحسن هـدى وأ
اغتبط مامنا  قتل  عن بينة فإنه قوو به إ  أن يرضـى ويل املقتـول, وإن املـامني عليـه كافـة و  َيـل َلـم 

أن ينصـر حمـداث  و   ا  قيام عليه, وإنه   َيل ملامن أقر مبا يف هذه الصـحيفة وآمـن ابهلل واليـوم اآلخـر
ياويه, وإنه من نصره أو آواه فـإن عليـه لعنـة هللا وغضـبه يـوم القيامـة, و  ياخـذ منـه مـرف و  عـدل, 

, وإن اليهـوو يتفقـون مـع وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء؛ فـإن مـروه ا  هللا عـز وجـل وإ  حممـد 
ــن عــوف أمــة مــع املــ ــنهم املــامني مــا وامــوا حمــاربي, وإن يهــوو ب ــنهم وللمســلمي وي امني، لليهــوو وي

ــغ إ  نفســه وأهــل بيتـــه, وإن ليهــوو بــن النجــار وبـــن  مــواليهم وأنفســهم إ  مــن ظلــم وأمث فإنـــه   يُو
احلارث وبن ساعدة وبن جشم وبن األوس وبن ثعلبة وجفنة وبـن الشـطنة مثـل مـا ليهـوو بـن عـوف, 

أحـد إ   ذن حممـد و  ينحجـر علـى اثر جـر ، وإنـه مـن  وإن بطانة يهوو كأنفسهم وإنه   خيرج مـنهم
فتـك فبنفســه إ  مــن ظلــم, وإن هللا علــى أثــر هـذا, وإن علــى اليهــوو نفقــتهم وعلــى املســلمي نفقــتهم, 
وإن بينهم النصر على من حـارب أهـل هـذه الصـحيفة, وإن بيـنهم النصـح والنصـيحة والـا وون اإلمث, 

النصر للمظلوم, وإن يثرب حرام حرفهـا ألهـل هـذه الصـحيفة, وإن اجلـار  وإنه مل أيمث امرؤ حبليفه, وإن 
كالنفس غا مضار و  آمث, وإنه   جتار حرمة إ   ذن أهلها, وإنه ما كان بي أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار خياف فساوه؛ فإن مروه إ  هللا وإ  حممـد رسـول هللا, وإن هللا علـى مـن اُقـى مـا يف 

حيفة وأبـره, وإنـه   جتـار قـريش و  مـن نصـرها وإن بيـنهم النصـر علـى مـن وهـم يثـرب, وإذا هذه الص
وعوا إ  ملح يصاحلونه ويلبسونه فإَّنم يصاحلونه, وإَّنم إذا وعوا إ  مثل ذلك فإنه َلم على املامني 

لكتـاب إ  من حـارب يف الـدين علـى كـل أانس حصـتهم مـن جـانبهم الـذي قـبلهم، وإنـه   َيـول هـذا ا
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وون ظامل أو آمث, وإنه من خرج آمن, ومـن قعـد آمـن ابملدينـة إ  مـن ظلـم أو أمث, وإن هللا جـار ملـن بـر 
 . (171)((واُقى

  جواز الدرول يف  م  مم املشر ل سواء ع انوا من عهن الةتا  عو  ريهم.  فوائد احلديث
 والعهد واألمان إذا كانوا فقراء الصدقة على أهل الذمة جواز

ضعيةلوا ضيرر   ، انوا يةرهون عن يرضخوا ألنعياهبم مين املشير ل  عن ابن ع اخ مال  -131
ِدي َمن َيَشاء َوَما ُُنِفُقواإ ِمنإ َخـاإٍ َفألنُفِسـُكمإ   هلم ضسةلط هيو اليرب لَّيإَس َعَليإَك ُهَداُهمإ َوَلِكنَّ الل َ يـَهإ

ِه اللِ  َوَما  .(172)[272]ال قر   ُُنِفُقواإ ِمنإ َخاإٍ يـَُوفَّ ِإَليإُكمإ َوأَنُتمإ َ  ُُظإَلُمونَ  َوَما ُُنِفُقوَن ِإ َّ ابإِتَغاء َوجإ

ومال ابن عيب حا   عن ةو ع د بن القاسيم بين عنييرب حيد سا ع يد بين ع يد الير ن يعي   -132
الدشتةي حد   عيب عن عبيه حد سا عشعث بن إس اإل عن جعفر بن عيب امل,يري  عين سيعيد بين 

عنه  ان أيمر ان ل يت دإل إل عمال عهن السل  حيىت نةليط  عن ابن ع اخ عن الس  ج ري 
ضةمر ابل دمرب بعدها عمال  ين مين سيةلك مين  ين  ،إىل آررها {لَّيإَس َعَليإَك ُهَداُهمإ ا اآليرب هيو 
 . (173)دين

سيط عيب ميال  ميدمط متيميرب عميال ابستهيا ع ياء بعضي   عسهما ع د   بن الةبري  وعن  -133
بةيير هبيييداة  يييسا  وعمييي  و يين وهيييي مشييير رب ضةبيييط ع يياء عن تق ييين هيييديتها وعن تيييدرمها بيتهيييا 

ينِ   اضةنةل   تعاىل   ضعةلط عالشرب الس   ُ َعِن الَِّذيَن ملَإ يـَُقاُُِلوُكمإ يف الدِ  َهاُكُم اللَّ إىل آرير  {يـَنـإ
 .(174)ديث ع مه يف ال  ي ل وسيةيت. واحلضةمرها عن تق ن هديتها وعن تدرمها بيتها ،ربآليا

ـا َوَأِسـا اومال ابن   ري يف موله تعاىل   ِكين ا َويَِتيم  . [8]امنعيان  َويُطإِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمسإ
عمر ع  ابه ييو  بيدع  ويشهد هليا عن عسول   . مال ابن ع اخ   ان عسراهم يوماي مشر ل

ومال عةرمرب  هيم الع ييد وارتياعو . يقدموهنم عمال عنفعهم عسد ال,داء عن يةرموا األساعى ضةانوا
 .(175)وهةيا مال سعيد بن ج ري وعناء واحلعن ومتاد  ،لممعمم واملشرك اآليربابن جرير لعمو  

                                                

 .(3/225"ال دايرب والسهايرب" ) (171)
 .( وإسسادو   ي 6/305عررجه السعالي يف "الة ى" ) (172)
 . (، وإسسادو حعن، جعفر  دوإل يهم4/447"تفعري القرآن العظيم" لبن   ري ) (173)
 .(4/447"تفعري القرآن العظيم" لبن   ري ) (174)
 .(4/584"تفعري القرآن العظيم" لبن   ري ) (175)
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 يف جسيياز  ضرعيييط عسييول    عيين عجيين ميين األن يياع مييال  ررجسييا مييم عسييول    -134 
. ضمميا عجييم اسييتق مه ((ع مــن قبـل رجليــه أوســع مـن قبــل رأســهأوســ))وهيو عمييال القي  يو ييي احلياضر  

 داعييي امييرع  ضجيياء وجيييء ابلنعييا  ضوضييم يييدو : وضييم القييو  ضيية موا، ضسظيير آاب و عسييول   
. ضةعسيييمط امليييرع  ماليييط  ((أجـــد حلـــم شـــاة أخـــذت بغـــا إذن أهلهـــا))يميييوك لقميييرب يف ضميييه : ميييال  

يل شييا ؛ ضمييم عجييد ضةعسييمط إىل جيياع يل مييد اشييرتى ةعسييول   إين ععسييمط إىل ال قيييم يشييرتل 
  شا  عن ععسن إيل هبا ب مسها؛ ضمم يوجد ضةعسمط إىل امرعته ضةعسمط إيل هبيا ضقيال عسيول   

 .(176)((أطعميه األسارى))
 إب.عامهم.   ضيه امحعان إىل األساعى، ضقد عمر الس  فوائد احلديث

بن شيرح ين  يان يعنيي ز يا  الفنير الره يان مين عن ال وعل عن عيب إس اإل  عن عمرو  -135
 .(177)عهن اليمرب  و ان  ريو يقول يعنيها املعممل

عيييين إبييييراهيم السخعييييي مييييال  ل يعنييييال اليهييييودل ول الس ييييراين ميييين الة ييييا  يعنييييون ميييين  -136
 .(178)التنومل
  جيةله.عن الشع  سان عن إ.عا  اليهودل والس راين يف الةفاع   مال  جيةله ومال احلةم  ل -137
ومييال إبيييراهيم  ععجيييو عن جيةلييه إما مل جييييد معيييممل ويعنييي املةاتيييب وما اليييرحم ل جيييي   -138

 .(179)عمال نفقته
 .(180)مال   سا خنرم ز ا  الفنر عمال  ن نفا نعوهلا وإن  ان ن رانيا    عن عيب هرير  -139
وك ليه وإن  يان مال   رم الرجن ز ا  الفنر عن مةات ه وعن  ين امي عن ابن ع اخ  -140

 .(181)يهودة  عو ن رانيا  
 .(182)عنه  ان يعني الره ان من  دمرب الفنر  عن عيب ميعر  -141

                                                

 .(،  تا  ال يومل، اب  يف اجتسا  الش ها ، وإسسادو   ي 3332عبو داود يف "سسسه" ) (176)
 .(، وإسسادو   ي 4/113يف "م سفه" ) ع د الرزاإل (177)
(، ويف إسييسادو إبييراهيم بيين املهيياجر  ييدوإل لييل احلفييظ،  مييا م يير ابيين حجيير يف 4/112ع ييد الييرزاإل يف "م ييسفه" ) (178)

 ."التقريب"
 .(، ويف إسسادو جابر اجلعفي وهو ضعي 8/511ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (179)
 .م(، ويف إسسادو من مل يع3/324ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (180)
 .(، ويف إسسادو من مل يعم3/324ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (181)
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ميال   ييان عبيو .م ييرب ع  ير عن يياعل ابملديسيرب مييال  و يان عحييب عمواليه إليييه   عنييا بين مالييكعين  -142
ب. ميال عنيا  ضمميا ييدرمها ويشير  مين مياء ضيهيا .يي بريحال و انط معتق مرب املعجد  و ان عسول   

َناُلواإ الإـِاَّ َحـنَّ ُُنِفُقـواإ َّمَـّا َتُِبُّـونَ عنةلط هيو اآليرب   ضقيال  إن   يقيول  ميا  عبيو .م يرب إىل عسيول   ، َلن ُـَ
ــواإ َّمَـّـا َتُِبُّــونَ يف  تابييه   ــاُلواإ الإــِاَّ َحــنَّ ُُنِفُق َن  ععجييو برهييا ، وإن عحييب عمييوايل إىل بريحييال  وإهنييا  ييدمرب ,لَــن ُـَ

بيف ذلك مال رابح قد مسعَ مـا قلـَ ))  ومررها عسد   ض عها ة عسول   حيث شاط. مال عسول   
 .(183). ضقعمها عبو .م رب يف عماعبه وب  عمه((فيها, وإ  أرى أن جتعلها يف األقربي

بيييو    جيييواز ال يييدمرب عميييال املشييير ل ور و يييا  إما  يييانوا عمييياع   وعمييييه فوائـــد احلـــديث
)اب  ض يين السفقييرب وال ييدمرب عمييال األمييربل والييةوم واألولد والوالييدين  السييوول عمييال هيييا احلييديث

 ولو  انوا مشر ل(.
 سط مم شقيق بن سممرب ضمر عميه عسياعى مين املشير ل ضيةمرين عن    عن عيب عزين مال -143

ِكين ا َويَِتيم ا َوَأِسا ا َويُطإِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ هِ   عت دإل عميهم : تل هيو اآليرب  . (184)ِمسإ
ــِكين ا   -يف مولييه تعيياىل  -عيين سييعيد بيين ج ييري و عنيياء  -144 َويُطإِعُمــوَن الطََّعــاَم َعَلــى ُحبِ ــِه ِمسإ

 .(185)، مال  من عهن الق مرب و ريهمَويَِتيم ا َوَأِسا ا
ــا َوَأِســا اَويُطإِعُمــوَن الطََّعــاَم َعلَــى حُ   عيين احلعيين يف مولييه تعيياىل -145 ــِكين ا َويَِتيم    مييال ب ِــِه ِمسإ

 .(186)األساعى من عهن الشرك
يف عهين املعيةسرب ميين   ضقيال  سيان عين ال يدمرب يف مين توضيم  عين جيابر بين زييد ميال -146

يقعيييييم يف عهيييين اليميييييرب ميييين ال يييييدمرب  وميييييد  ييييان عسييييول     ومييييال .املعييييممل وعهيييين مميييييتهم
 .(187)واخلما

                                                                                                                                          

 .(2/401ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (182)
 تيا  الة ييا ، اب    (،998(، تيا  الة يا ، اب  الة ييا  عميال األمياع . ومعييمم يف " ي ي ه" )1461ال خياعل ) (183)

 .ض ن السفقرب وال دمرب عمال األمربل والةوم واألولد والوالدين ولو  انوا مشر ل
 .(2/401ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (184)
يف إسيسادو عبيو راليد األ ير  يدوإل  نييء، وحجيام بين عع.ية    يري اخلنية  .(2/401ابن عيب شي رب يف "م يسفه" ) (185)

  والتدليا ومد عسعن.
 وإسسادو   ي .. (2/401ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (186)
 . دوإل  نيء  يبويف إسسادو ح يب بن عيب ح. (2/402ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (187)
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 احلكم بي أهل الذمة
 .(188)عجم يهودة  ويهوديرب عن وضم عن ابن عمر  عن عسول    -147

 اب   ما جاء يف عجم عهن الةتا  (1436) الرتميل
إما ارت يييم عهييين الةتيييا    ميييالوا ،والعمييين عميييال هييييا عسيييد ع  يير عهييين العميييممييال الرتمييييل  

ميول ع يد وهيو  ،وتراضعوا إىل حةا  املعممل حةموا بييسهم ابلةتيا  والعيسرب واحةيا  املعيممل
  .وإس ق

  .ل يقا  عميهم احلد يف الةو والقول األول ع    ومال بع هم
ُهمإ عن الةهرل يف  موله تعياىل   -148 ـنَـُهم َأوإ َأعإـِرضإ َعـنـإ ُكم بـَيـإ ميال  م يط ، [42]املاليد   فَـاحإ

سهم ضييه العسرب عن يردوا يف حقومهم ومواعي هم إىل عهن ديسهم إل عن أيتيوا عا  يل يف حيد مةيم بيي
ــــنَـُهمإ   ضييييس ةم بيييييسهم بةتييييا   . ومييييد مييييال   عيييية وجيييين لرسييييوله  ُكم بـَيـإ ََ فَــــاحإ ــــ َوِإنإ َحَكمإ

طِ   .(189)[42]املالد   اِبلإِقسإ
 عن األشعث مال   ان بي  وبل عجن من اليهود عع  ضج دين، ضقدمته إىل السي   -149

. ممييط  ةعسييول   إما  ((احلــف))هييودل  . ممييط  ل. مييال لمي((ألــك بينــة؟))  ضقييال يل السيي  
َـــاَِّنِمإ ََثَن ـــا َقِلـــيل  ا حيمييي  ويييييهب أيييايل. ضيييةنةل    ـــِد اللِ  َوَأميإ ـــََتُوَن ِبَعهإ إىل آرييير  {..ِإنَّ الَّـــِذيَن َيشإ

  .(190)اآليرب

حةييم لميهييودل وهييو مشيرك، ألن األشييعث مل يةيين معييه بيسييرب،     عن السيي فوائـد احلــديث
  احرب امسل  وعدله  وعن ارتلف الدين ل ميسم من احلةم ابلعدل. ضهو دلين عمال

ُهمإ ملييا نةلييط اآليييرب   عيين ابيين ع يياخ مييال  -150 ــِرضإ َعــنـإ ــنَـُهم َأوإ َأعإ ُكم بـَيـإ َوِإنإ *فَــِإن َجــآُؤوَك َفــاحإ
طِ  نَـُهمإ اِبلإِقسإ ُكم بـَيـإ ََ َفاحإ ظيرب عدوا ن ي  اآليرب. مال   يان بسيو الس يري إما متميوا مين بي  مري {َحَكمإ

                                                

 ، اب   ما جاء يف عجم عهن الةتا .(1436) الرتميل (188)
 .(، وإسسادو   ي 6/62ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (189)
(،  تييا  امميييان، 138ومعييمم ). (،  تييا  اخل ييوما ، اب   ييل  اخل ييو  بع ييهم يف بعييؤ2416ال خيياعل ) (190)

 اب  وعيد من امتنم حق معمم بيميسه ضةجرو الساع.
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 الديييييرب، وإما متييييين بسيييييو مريظيييييرب مييييين بييييي  الس ييييري عدوا إلييييييهم الدييييييرب  امميييييرب، ضعيييييوى عسيييييول   
  .(191)بيسهم

 قبول شهاوة غا املسلمي
ــدَُكُم  مييال ال خيياعل  )اب  مييول   تعيياىل(  ــِنُكمإ ِإَذا َحَضــَر َأَح ــواإ َشــَهاَوُة بـَيإ ــا الَّــِذيَن آَمُن اِي أَيُـَّه

ُت ِحيَ  ُتمإ يف اأَلرإِض َفَأَمـابـَتإُكم الإَموإ ٍل مِ ـنُكمإ َأوإ آَخـَراِن ِمـنإ غَـاإُِكمإ ِإنإ أَنـُتمإ َضـَربـإ َناِن َذَوا َعـدإ  الإَوِميَِّة اثـإ
ََتِي ِبِه ََثَن ـ ُتمإ َ  َنشإ ِت ََتإِبُسوََّنَُما ِمن بـَعإِد الصََّلِة فَـيُـقإِسَماِن اِبللِ  ِإِن ارإُـَبـإ لَـوإ َكـاَن َذا قـُـرإََب ا وَ مُِّصيَبُة الإَموإ

ُتُم َشَهاَوَة اللِ  ِإانَّ ِإذ ا لَِّمَن اآلَثِيَ  َتَحقَّا ِإَثإ ا َفآَخَراِن ِيُقوَماُن َمَقاَمُهَمـا ِمـَن  * َوَ  َنكإ َُما اسإ َفِإنإ ُعِثَر َعَلى َأَّنَّ
ِســَماِن اِبللِ  َلَشــَها َلَيــاِن فَـيُـقإ ــَتَحقَّ َعَلــيإِهُم اأَلوإ َنا ِإانَّ ِإذ ا لَِّمــَن الَّــِذيَن اسإ ــَديـإ َت َوُـَُنا َأَحــقُّ ِمــن َشــَهاَوِِتَِما َوَمــا اعإ

َــاَِّنِمإ َواَُـّ  * الظَّــاِلِميَ  ــَد َأميإ َــاٌن بـَعإ ــَروَّ َأميإ ــا َأوإ خَيَــاُفواإ َأن ُـُ ِهَه ــَهاَوِة َعَلــى َوجإ َ  َأن أيَإُُــواإ اِبلشَّ ــَك َأوإ ــوا الل َ َذِل ُق
ُ َ  يَـ  َم الإَفاِسِقيَ َوامسإَُعواإ َوالل  ِدي الإَقوإ  .[108 -106]املالد   هإ

عن ابن ع اخ عضيي   عسهميا ميال  ريرم عجين مين بي  سيهم ميم متييم اليداعل وعيدل  -151
بن بيداء ضميا  العيهمي اع  لييا هبيا معيمم؛ ضمميا ميدما برت تيه ضقيدوا جاميا  مين ض يرب خمو يا  

ضقييالوا  ابتعسييياو ميين متيييم وعييدل، ضقيييا  ، : وجيييد اجلييا  أةييرب ميين مهييب ضةحمفهمييا عسييول   
، وإن اجلا  ل اح هم. مال وضييهم نةليط {َلَشَهاَوُـَُنا َأَحقُّ ِمن َشَهاَوِِتَِمااعجلن من عولياله ض مفا 

  .(192){اِي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواإ َشَهاَوُة بـَيإِنُكمإ اهيو اآليرب  

لةفياع بسياء عميال عن امليراد ابل,يري واسيتدل هبييا احليديث عميال جيواز شيهاد  ا مال ابن حجر 
الةفياع  واملعيا )ميسةم( عل مين عهين دييسةم، )عو آرييران مين  يري م( عل مين  يري عهين ديييسةم  

 .(193)وبيلك مال عبو حسيفرب ومن ت عه
 .(194)عن حي  بن واث  عن شري   عنه  ان جيية شهاد  عهن الةتا  بع هم عمال بعؤ -152
 .(195)د  يهودل عمال ن راين عو ن راين عمال يهودلعن عامرالشع   عنه عجاز شها -153

                                                

 .اب  احلةم بل عهن اليمرب  وإسسادو حعن (،3591عبو داود) (191)
 .ويف الو يرب يف العفر ،اب  شهاد  عهن اليمرب، (3606)(،  تا  الو اة، وعبو داود 2780ال خاعل ) (192)
 .(5/412"ضت  ال اعل" ) (193)
 ( وإسسادو حعن.4/532(، وابن عيب شي رب يف "م سفه" )6/129ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (194)
 ( وإسسادو حعن.4/532ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (195)
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عيين ابيين سييريين مييال  شييهد  شييرحيا  عجيياز شييهاد  مييو  ميين عهيين الشييرك بع ييهم عمييال  -154
 .(196)بعؤ  فاضهم نقم

عيين إبييراهيم ال ييالغ مييال  سييةلط وضعييا  عيين شييهاد  عهيين الةتييا  بع ييهم عمييال بعييؤ  -155
 .(197)ضقال  لوز

ضيي روا ليه عن   عسهما  عن اليهود جيا وا إىل عسيول   عن ع د   بن عمر عضي   -156
 . ضقييالوا  ((مــا جتــدون يف التــوراة يف شــأن الــرجم))  عجييل  مييسهم وامييرع  زنيييا ضقييال هلييم عسييول   

نف  هم وجيمدون. ضقال ع د   بن سل    يبتم إن ضيها الرجم، ضةتوا ابلتوعا  ضسشروها ضوضيم 
جم ضقرع ما م مها وما بعدها ضقال ليه ع يد   بين سيل   اعضيم ييدك ضرضيم عحدهم يدو عمال آيرب الر 

ضرمجيا  يدو؛ ض ما ضيها آييرب اليرجم ضقيالوا   يدإل يييا حمميد ضيهيا آييرب اليرجم، ضيةمر هبميا عسييول   
 .(198)مال ع د    ضرعيط الرجن جيسة عمال املرع  يقيها احلجاع 

 قبول شفاعتهم يف بعض األحوال
لــو كــان املطعــم بــن ))مييال يف عسيياعى بييدع     عن السيي  مييد بيين ج ييري عيين عبيييه عيين حم -157

 .(199)((عدي حيا  مث كلمن يف ها ء النتىن لَتكتهم له
 الستا  عل عساعى املشر ل. 

  م ول شفاعرب املشرك  وعن جةاء امحعان امحعان، ض ن املنعيم بين عيدل فوائد احلديث
  يرد  سيعه ويةاضاه.عن   ضةعاد الس  عجاع الس  

 
 حكم السلم على غا املسلم ومصافحته

                                                

 ورالد بن ع د الر ن بن بةري العممي  دوإل  نيء. (532|4ابن عيب شي رب يف م سفه ) (196)
وإسييسادو حعيين ميين عجيين عييون بيين معميير، لييه ترمجييرب يف "المعييان"،  ييان متقسييا   (4/532ابيين عيب شييي رب يف م ييسفه ) (197)

 ضابنا  ي,ر   وم رو ابن ح ان يف ال قا .
( بمفيظ 1699اب  مول   تعاىل  ايعرضونه  ما يعرضون عبسياءهم{، ومعيمم ) (،  تا  املسامب3635ال خاعل ) (198)

 .ضيه ارتلف،  تا  احلدود، اب  عجم اليهود عهن اليمرب يف الةىن
 عمال األساعى من  ري عن  ما. (،  تا  ضر  اخلما، اب  ما منَّ الس  3139ال خاعل ) (199)
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يف معييجد  بيين حمريييية  يياض  ن ييرانيا  اعنييه عريي و ميين ععى   عيين عيب ع ييد   الععييقلين -158
 .(200)دمشق
سي قه  مال  ضما عمميط عحيدا   ،عن عيب عمامرب ال اهمي  عنه  ان يعمم عمال  ن من لقيه -159

ة له رمي  عسينوانرب ضخيرم ضعيمم عمييه ضقيال ليه عبيو عماميرب  وحييك ة مر  ارت  ابلعل  إل يهودة  
تة ير العيل  ضعمميط عنيه ض ين ضةح  يط  يهودل ما  مك عميال ميا  يسعط  ميال  ععيتيك عجيل  

إن هللا جعــل الســلم َتيــة ))يقييول   ضقييال عبييو عمامييرب  وحيييك إين  عييط عسييول    .عن عرييي بييه
 .(201)((ألمتنا وأماان ألهل ذمتنا

 عيييط ال يييوعل وعميييران ل ييييرةن أ ييياض رب اليهيييودل والس يييراين  ميييال  ع يييد اليييرزاإلعيين  -160
 .(202)ول اخ به  مال ع د الرزاإل .اسا  

 وبو  ال خاعل يف "األد  املفرد"  )اب  التعميم عمال جمما ضيه املعمم واملشرك(. 
ميال إ ياف عميال ع يب عميال  ياع ع عرو  بن الةبري عن عسامرب بن زيد عري و  عن السي   -161

منيفرب ضد يرب وععدف عسامرب بن زيد وعاءو يعود سعد بن ع اد ، حىت مر أجما ضييه ع يد   بين 
عيب بيين سييمول  وملييك م يين عن يعييمم عييدو  ؛ ضيي ما يف ا مييا عرييل  ميين املعييممل واملشيير ل 

 .(203)وع د  األواثن؛ ضعمم عميهم
ضقييين  ،دهقيان يعيمم عمييه يف  تابيه عين عيب ع ميان السهيدل ميال   تيب عبيو موسيال إىل -162

 .(204)م عمي ضردد  عميهضعمَّ  إنه  تب إيل    مال  عتعمم عميه وهو  اضر  له
 .(205)عن عمقمرب مال  إ ا سمم ع د   عمال الدهامل إشاع  -163

                                                

مل يعييييم، وعبييييو ع ييييد   الععييييقلين لييييه ترمجييييرب يف "اجليييير، (، ويف إسييييسادو ميييين 5/246)يف "م ييييسفه"  ابيييين عيب شييييي رب (200)
 احلعن بن معمم اهلييل.والتعدين"، ومل يي ر ضيه جرحا  ول تعديل  وهو 

عواو النيي اين يف "األوسيي "، وضيييه ميين مل ععرضييه، وعمييرو بيين هاشييم : (، ومييال اهلي مييي8/109النيي اين يف "الة ييري" ) (201)
عواو الني اين عين شييخه بةير بين سيهن اليدميا.ي  ومال عي ا  (،. 8/63لد" )ال ريويت و ق وضيه ضع . "جممم الةوا

 (.8/69ضعفه السعالي، ومال  ريو  مقاع  احلديث. "جممم الةوالد" )
 .(6/117)يف "م سفه" ع د الرزاإل  (202)
، ( منيول ،  تيا  اجلهياد والعيري1798(،  تا  اجلهاد والعري، اب  الرد عمال احلمياع، ومعيمم )2987ال خاعل ) (203)

 و  و عمال عمى املساضقل. اب  يف دعاء الس  
 .(، وإسسادو   ي 1/377"األد  املفرد" لم خاعل ) (204)
 .(، وإسسادو   ي 1/378"األد  املفرد" لم خاعل ) (205)
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مليك ان  عو جموسييا   عو ن يرانيا   بن ع اخ مال  عدوا العل  عمال من  يان يهيودة  اعن  -164
َها َأوإ رُوُّوَها    يقول َسَن ِمنـإ ُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّواإ ِبَِحإ  .(206)َوِإَذا ُحيِ يـإ
عن ع ييد   بيين ع يياخ عريي و  عن عاب سييفيان بيين حيير  ععسيين إليييه هرميين ممييك الييرو  :  -165

الييل مييم دحيييرب الةمي  إىل عظيييم ب ييرى ضدضعيه إىل هرميين ضقييرعو ضيي ما  دعيا بةتييا  عسييول   
 الــرَحن الــرحيم مــن حممــد عبــد هللا ورســوله إ  هرقــل عظــيم الــروم ســلم علــى مــن اُبــع بســم هللا))ضيييه 

ي فـإن ُوليـَ فـإن عليـك : اَلدى أما بعد فإ  أوعوك بدعاية اإلسلم أسلم ُسلم يُاك هللا أجـرك مـُر
ــــا :إمث األريســــيي ــــا َوبـَيـإ نَـَن اإ ِإَ  َكَلَمــــٍة َســــَواء بـَيـإ ــــاَلوإ َع ــــاِب ُـَ ــــَل الإِكَت ــــَهُدواإ ِبَِانَّ ا إىل مولييييه {َنُكمإ اَي َأهإ اشإ

ِلُمونَ   .(207){ُمسإ
عيين عق ييرب بيين عييامر اجلهيي   عنييه ميير برجيين هيةتييه هييية  معييمم ضعييمم ضييرد عميييه وعميييك  -166

إن ع يرب     ضقيا  عق يرب ضت عيه حيىت عدع يه ضقيال؛ إنيه ن يراين  ضقيال ليه ال,يل  .وع يرب   وبر اتيه
 .(208)  حياتك وع  ر مالك وولدكوبر اته عمال امللمسل لةن ع.ال 

وضيييك   مييال  لييو مييال يل ضرعييون ابعك   ضيييك ممييط عضييي   عسهمييا بيين ع يياخاعيين  -167
 .(209)وضرعون مد ما 

 ،عم مييط مييم ع ييد   ميين العيييم ل ض يي  ه دهييامل ميين عهيين احلييري   عيين عمقمييرب مييال -168
إلييييهم ضيييرآهم ميييد عيييدلوا ضيييةت عهم  ضالتفيييط؛ ضمميييا درميييوا الةوضيييرب عرييييوا يف .يييريقهم  يييري .يييريقهم

 .(210)نعم    وين ولم   رب حق  ضقال  عتعمم عمال هللء الةفاع  ضقمط .العل 
  الشيا  عاتو اليدهقان ميال  عن عسمم موىل عمر ميال  مليا ميدمسا ميم عمير بين اخلنيا  -169

وى يل يف ضةحب عن  تي  اشراف من معك ض نيه عمي؛ ة عمري امللمسل إين مد  سعط لك .عاما  
  .(211)يو مم ال وع ال  ضيهايإو ل نعتنيم عن ندرن  سالعةم ه  مال .عممي وعشرف يل

                                                

 .(، وإسسادو حعن1/378"األد  املفرد" لم خاعل ) (206)
إىل هرميين يييدعوو  لسيي  ،  تييا  اجلهيياد والعييري، اب   تييا  ا(1773(، تييا  بييدء الييوحي، ومعييمم )7ال خيياعل ) (207)

 .ابرت اع إىل امسل ،
 .(، وإسسادو حعن1/380"األد  املفرد" لم خاعل ) (208)
 .(، وإسسادو   ي 1/381"األد  املفرد" لم خاعل ) (209)
 .(، وإسسادو   ي 5/259ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (210)
 حممد بن إس اإل مدلا ومد عسعن.(، و 1/427"األد  املفرد" ) (211)
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عييين ابييين ع ييياخ عضيييي   عسهميييا   تيييب إىل مميييي ض يييدع ابلعيييل . ضقميييط ليييه  عت يييد و  -170
 .(212)ابلعل  ضقال  إن   هو العل 

 .(213)عن إبراهيم مال  إما  انط لك إليه حاجرب ضابدعو ابلعل  -171
عن عمرو بن ع مان،  عط عاب برد  ميال  إن عجيل  مين املشير ل  تيب إىل عسيول    -172

    ابلعل  ضةتب عسول  (214)يرد عميه العل. 
 .(215)ومال جماهد  إما  ت ط ضا تب العل  عمال من ات م اهلدى -173
ان جموسييا  ضي ن   عن ابن ع اخ مال  من سمم عمييك مين رميق   ضياعدد عمييه وإن  ي -174
َها َأوإ رُوُّوَهايقول   َسَن ِمنـإ ُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّواإ ِبَِحإ  .(216)[86]السعاء  َوِإَذا ُحيِ يـإ

إان غــاوون علــى يهــوو فــل ُبــدؤوهم ابلســلم ))  وعيين عيب ب يير  مييال  مييال عسييول    -175 
 .(217)((فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم

  .(218)عن ل نةيد عهن الةتا  عمال وعميةم -عو مال  عمرو  -  هنيسا وعن عنا مال -176

عين عيون بين ع يد   ميال  سييةل حمميد بين  عيب عمير بيين ع يد العةيية عين ابتيداء عهيين  -177
اليمرب ابلعل   ضقال  نرد عميهم ول ن د هم. ضقمط  و ي  تقول عنيط  ميال  ميا ععى اسيا  عن 

َف يـَعإَلُمونَ   ن دعهم. ممط  مل  مال  لقول   ُهمإ َوُقلإ َسَلٌم َفَسوإ  .(219)َفامإَفحإ َعنـإ
عيين ابيين عجييلن  عن ع ييد   وعاب الييدعداء وض ييالرب بيين ع يييد  ييانوا ي ييدعون عهيين الشييرك  -178
 .(220)ابلعل 

                                                

 .( وعةاو ملعدد7/393(، و"إ اف اخلري " )2/421"املنالب العاليرب" ) (212)
 .(، وعةاو ملعدد2/421"املنالب العاليرب" ) (213)
 ، وهو مرسن.(، وعةاو ملعدد2/421"املنالب العاليرب" ) (214)
 .(، وعةاو ملعدد2/421"املنالب العاليرب" ) (215)
 .(، وعةاو أليب يعمال2/422"املنالب العاليرب" ) (216)
لة يري" وزاد  ضممييا جاسياهم سيمموا عميسييا ضقمسيا  وعمييةم، وعحييد إسيسادل ع ييد ميال اهلي ميي  عواو ع ييد والني اين يف "ا (217)

 (.8/83والن اين عجاله عجال ال  ي . "جممم الةوالد" )
 (.8/83مال اهلي مي  عواو ع د وعجاله عجال ال  ي . "جممم الةوالد" ) (218)
 (، وإسسادو ضعي ، يف إسسادو املععودل.5/249ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (219)
 (، وإسسادو   ي .5/249ن عيب شي رب يف "م سفه" )اب (220)
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عين معمير ميال  مميط لمةهيرل  هين يقيال ليه مرح يا   ميال  إن  يان ليه عسيدك ييد مل ليةو  -179
 .(221)هبا ضل اخ

  إن عهيين الةتييا  مييالوا لمسيي     عن ع يي ا  السيي  عيين متيياد  حيييدث عيين عنييا  -180
 .(222)((قولوا وعليكم))يعممون عميسا ضةي  نرد عميهم  مال  

ميييال السيييوول  وارتمييي  العممييياء ا عد العيييل  عميييال الةفييياع وابتيييدالهم بيييه، ضمييييه سا  يييرمي 
  ميةم ضق   ودليمسيا ا البتيداء موليه ابتدالهم به ووجو  عدو عميهم ان يقول  وعميةم عو ع

  وهبييا الييى م يروو ((فقولـوا وعلـيكم))  . وا اليرد موليه (( ُبدأوا اليهوو و النصارى ابلسـلم))
 عن ميه سا مال ع  ر العمماء وعامرب العم . 

ومه ييط .الفييرب إىل جييواز ابتييدالسا هلييم ابلعييل ؛ عوى ملييك عيين ابيين ع يياخ وعيب عمامييرب وابيين 
حمريية، وهو وجه ل عؤ ع ي ابسا، حةياو املياوعدى لةسيه ميال  يقيول العيل  عمييك وليقيول ع  

عميييةم ابجلمييم  واحييتد هييللء بعمييو  األحاديييث وإبضشيياء العييل  وهييال حجييرب اب.مييرب ألنييه عييا  
 . (( ُبدأو اليهوو و  النصارى ابلسلم))خم وص حبديث  

ر ، وهييييا ضيييعي  عي يييا  ألن السهيييال وميييال بعيييؤ ع ييي ابسا  يةيييرو ابتيييدا هم ابلعيييل  ولحيييي
لمت ييرمي؛ ضال ييوا   ييرمي ابتييدالهم  وحةييال القاضييي عيين مجاعييرب عنييه جيييوز ابتييدا هم بييه لم ييروع  
واحلاجييرب عو سيي ب، وهييو مييول عمقمييرب والسخعييال. وعيين األوزاعييال عنييه مييال  إن سييممط ضقييد سييمم 

عمييهم العيل . وعواو  ال احلون وإن تر ط ضقد ترك ال احلون. ومالط .الفرب من العمماء  لييرد
 ابن وهب وعشهب عن مالك.

ومال بعؤ ع  ابسا  جيوز عن يقيول ا اليرد عمييهم  وعمييةم العيل   ولةين ليقيول وع يرب 
 .(223) ، حةاو املاوعدى  وهو ضعي  خمال  ل حاديث  و  ععمم

 ا ستئذان على املشركي
ال املشيير ل مييال  عنييدع آمي، يقييول  عيين ع ييد اليير ن بيين يةيييد  عنييه  ييان إما اسييتةمن عميي -181
 .(224)عدرن

                                                

 (، وإسسادو   ي .6/122)يف "م سفه"  ع د الرزاإل (221)
 (، اب  السهي عن ابتداء عهن الةتا  ابلعل  و ي  يرد عميهم.2163معمم ) (222)
 (.14/145"شر، السوول ل  ي  معمم" ) (223)
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عن سعيد بن ج ري مال  ل يدرن عمي  املشر ل إل إبمن -182
(225). 

سييةلط احلعيين عيين الرجيين حيتييام إىل الييدرول عمييال عهيين اليمييرب ميين   عيين عيب املس ييه مييال-183
 .(226)نعم  مال  منر عو برد عيعتةمن عميهم

عميرو عن نتيةد  ميم  يري املعيممل ادا  امسيل    إن من  احرب امسل  عنه فوائد اآلاثر
 من الستايان وما شابه ملك.

 جواز إكرامهم وعلى ذلك بوب ابن حجر يف املطالب العالية
  عيين حعييان بيين عيب حييي  الةسييدل عيين شيييخ ميين  سييد  مييال   سييا جموسييا  عسييد عمييي  -184

 عميري امليلمسل  ضقيال  إهنيم  يانوا ضةاتو سيد جنران ضةوسم له. ضقال عجين  عتوسيم هلييا الس يراين ة
 .(227)إما عتوا عسول   عوسم هلم

 املسلم يكن املشرك
عن الةهرل  عن عسول    مال   عميه وسمم  ا  فوان بين عمييرب وهيو يومايي مشيرك  -185

 .(228)((انزل أاب وهب))  جاءو عمال ضرخ. ضقال له الس  
ر بين اخلنيا   يا الفراض يرب احلسفيي وهيو ن يراين عن الفراض رب احلسفي عن عبيه  عن عمي -186

 .(229)((أاب حسان))ضقال له  
أاب ))ال ال ييييرب   مييييد عسييييممط. ضقييييال السيييي   عيييين متيييياد  عن ن ييييرانيا  مييييال لرسييييول    -187
كذبَ حال بينك وبـي اإلسـلم ثـلث خـلل شـربك )). ضقال  مد عسممط م مك! ضقال  ((احلارث

 .(230)((ك هلل ولدااخلمر وأكلك اخلنزير ووعوا

                                                                                                                                          

 إسسادو   ي .و ( 5/270ابن عيب شي رب يف "م سفه" )(، و 6/14ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (224)
 وإسسادو   ي .( 5/270ابن عيب شي رب يف "م سفه" )(، و 6/14ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (225)
عمييير بييين مةييييد العيييعدل، و قيييه ابييين معيييل  ميييا يف "اجلييير، وعبيييو الس يييه هيييو  .(5/270ابييين عيب شيييي رب يف "م يييسفه" ) (226)

 (.6/135والتعدين" لبن عيب حا  )
 .يب عمر  ويف إسسادو من مل يعم( وعةاو لبن ع2/422"املنالب العاليرب" ) (227)
 (، وهو مرسن.6/122)يف "م سفه" ع د الرزاإل  (228)
 (، ويف إسسادو معروف بن عيب معروف ال مخي جمهول.6/122)يف "م سفه" ع د الرزاإل  (229)
 (، وهو مرسن، ومد و مه ابن املقرئ يف معجمه  ما تقد .6/122)يف "م سفه" ع د الرزاإل  (230)
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 حل ذابئح أهل الكتاب
مييين مظييياهر التعيييام  الييي  اريييت  هبيييا عهييين الةتيييا  يف ديييين امسيييل  إابحيييرب األ ييين مييين 

ـُـمإ مابل هيم. واأل ين يف مليك موليه تعياىل  ُـواإ الإِكتَـاَب ِحـُل لَُّكـمإ َوَطَعـاُمُكمإ ِحـلُّ َلَّ  َوَطَعـاُم الَّـِذيَن ُأُو
 روا اسم   عميها. ولةن بشر  عن يي  .[5]املالد  

   أما اآلاثر واألحاويث
ُم اللِ  َعَليإـهِ   عن ابن ع اخ مال -188 ـُم اللِ  َعَليإـهِ  ،{َفُكُلواإ َّمَّا ذُِكَر اسإ  ،َو َ أَتإُكلُـواإ َّمَـّا ملَإ يُـذإَكِر اسإ

ُمإ َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُُواإ الإِكَتاَب ِحُل لَّكُ  ن ملك ضقالمضسعخ واست ا   .(231)مإ َوطََعاُمُكمإ ِحلُّ َلَّ
 ضهييو ديسييا   انت يين ميين  ضقييال العر  ن يياعى مابليي  عيين الةهييرل سييةلط  مييال معميير عين -189
 .(232)اسا   بيابل هم ير ومل  عهمه من

 .(233)بيابل هم اخ ل  مال إبراهيم عن -190
 امر العييي ييييدعون وخ م مسيييا عن  عمييير إىل عامييين  تيييب   ميييال احلييياعث بييين  نيييي  عييين -191
 ضةتيب  مابل هيم يف امليلمسل عميري ييرى ضميا؛ ابل عث يلمسون ل الع ط ويع تون  التوعا  يقرعون
 .(234)الةتا  عهن مابل  مابل هم الةتا  عهن من .الفرب عهنم  عمر إليه

عيين ميييا بيين العييةن ميييال  مييال ع ييد    ل   مييوا مييين اجليينب إلمييا  ييسم املعيييممون  -192
 .(235)وعهن الةتا 

ن سويد  يل  سيممان وع يا عمييه ريريا  ميال  مليا اضتت سيا امليداين ريرم السياخ يف .ميب ع -193
العدو. مال  مال سممان  ومد ع  سا سمرب. ضقال  اضت وها ض ن  ان .عاما  ع مساو وإن  يان ميال  
دضعساو إىل هللء. مال   ضفت سا ض ما عع فرب حواعى وإما ج سيرب وسيةل. ميال  و يان عول ميا عع  

احلواعى ضجعن سممان ي   هلم  ي  يعمين : عريي العيةل وجعين يقنيم وميال  بعيم  العر 
 . احلواعل  األبيؤ الساعم.(236)   موا

                                                

 يف ع ن مابل  عهن الةتا   وإسسادو حعن. اب ، (2817عبو داود يف "سسسه" ) (231)
 .(، وإسسادو   ي 4/486ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (232)
 .(، وإسسادو   ي 4/486ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (233)
 .(، وإسسادو   ي 4/486ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (234)
 .وإسسادو   ي  (5/130)يف م سفه  ابن عيب شي رب  (235)
 .سادو عبو جعفر الرازل  دوإل سيء احلفظويف إس (5/130)يف م سفه  ابن عيب شي رب  (236)
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 .(237)عن احلعن وابن سريين مال  ل اخ أا  سم عهن الةتا  من اجلنب -194
سهم عيين عيب واليين وإبييراهيم ميييال  ملييا مييد  املعيييممون ع ييابوا ميين ع.عميييرب ا ييوخ ميين ج ييي -195

 .(238)ور ةهم ضة موا ومل يعةلوا عن ملك، وو   اجلنب لعمر ضقال  ام روا اسم   عميه و موو
  حيين .عييا  عهين الةتييا  بشيير  عن ييي روا اسييم   تعيياىل  وأيريي مسييه جييواز فوائـد اآلاثر

األ ييين مييين .عيييا   يييري عهييين الةتيييا  ميييين النعيييا  الييييل ل حيتيييام ع يييمه إىل تي ييييرب  ميييا ع يييين 
 ا وخ. ال  ابرب جنب

 معاملتهم يف البيع والشراء والتجارة واإلجارة وغاها من املعاملت
مييين مظييياهر التعيييام  يف ديييين امسيييل  إابحيييرب التعامييين ميييم  يييري املعيييممل يف العقيييود املالييييرب 

 والمت اديرب بشر  رمو هيو املعامل  من معامل  حمرمرب.
ود عن يعمموهيا ويةععوهيا وهليم شينر ري  اليه ععنال عسول     مال عن ع د    -196

 .(239)ما  رم مسها

حيد     !ة بيلل  ضقميط .حبميب ميلمن عسيول    لقيط بيلل    ع د   اهلوزين مال -197
 سيط عو الييل عيل مليك مسيه مسيي بع يه   ،ما  ان ليه شيالء    مال ي   انط نفقرب عسول   

؛ أيمييييرين ضييييةننمق ضةسييييتقر  ضييييرآو عيييياعة   ان معييييمما  و ييييان إما عاتو امنعيييي    تعيييياىل إىل عن تييييويف
إن عسيدل  ،ة بيلل  ضقيال .ضةشرتل له ال د  ضة عوو وع.عمه حىت اعرتضي  عجين مين املشير ل

ضممييا عن  ييان ما  يييو  توضيية  : ممييط أل من  ؛سييعرب ضييل تعييتقر  ميين عحييد إل ميي  ضفعمييط
ة   ممييط ،ة ح شييي  ا عن عآين مييالضمميي ؛ضيي ما املشييرك مييد عم يين يف ع ييابرب ميين التجيياع ؛ابل ييل 

عتيدعل  يم   وميال يل . ميظيا   وميال يل ميول    ل او )يرييد ل ييك( ضتجهمي  )عل تمقياين بوجيه  رييه(
إ يا بيسيك وبيسيه ععبيم ضآرييك ابلييل عمييك ضيةعدك   ميال .مريب  ممط  بيسك وبل الشهر  مال

حييىت إما  ييميط  ،فييا السيياخضةرييي يف نفعييي مييا أيرييي يف عن؛ ترعييال ال,ييسم  مييا  سييط م يين ملييك
ةعسيييول   ايب عنيييط   ضقميييط . إىل عهميييه ضاسيييتةمنط عمييييه ضيييةمن يل العتميييرب عجيييم عسيييول   

                                                

 (.5/130)يف م سفه  ابن عيب شي رب  (237)
 .وإسسادو   ي  (5/130)يف م سفه  ابن عيب شي رب  (238)
اب  ، (1551، ومعيييمم )يف اب  اب  مشييياع رب الييييمي واملشييير ل يف املةاععيييرب (،  تيييا  الشييير رب،2499) ال خييياعل (239)

 املعاما  واملعاممرب جبةء من ال مر والةعمل.
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ول   وليييا عسييدك مييا تق ييي عيي   إن املشييرك اليييل  سييط عتييدين مسييه مييال يل  يييا و يييا !وعمييي
ىت يييرزإل ضييةمن يل عن آبييق إىل بعييؤ هييللء األحييياء اليييين مييد عسييمموا حيي .ضيي ياوهييو ض ،عسيدل

ضخرجط حىت إما عتيط مسةيل ضجعميط سييفي وجيرايب ونعميي ؛ ما يق ي ع    تعاىل عسوله 
ضيي ما إنعييان ؛ حييىت إما انشييق عمييود ال يي   األول ععد  عن عننمييق ،وجميي  )الييرتخ( عسييد ععسييي

ضييي ما ععبيييم ع اليييب مساريييا   ؛ضاننمقيييط حيييىت عتيتيييه عجيييب عسيييول    ،يعيييعال ييييدعو ة بيييلل
:  .((أبشــر فقــد جــاءك هللا ُعــا  بقضـــائك))  ضاسييتةمنط ضقييال يل عسييول    ،هلنعميييهن ع ييا

فــإن ؛ إن لــك رقــاِبن ومــا علــيهن))  ضقييال .بمييال  ضقمييط .((أمل ُــر الركائــب املناخــات األربــع؟))  مييال
.. ضيي ر احليديث  .ضفعميط. ((عظيم فدك فاقبضـهن واقـض وينـك أهداهن إيل   عليهن كسوة وطعاما  

مــا فعــل مــا ))  ضقييال .ماعييد يف املعييجد ضعيممط عميييه إىل املعييجد ضيي ما عسيول    : اننمقيط
  مييال .ضمييم ي ييق شييالء مييد م ييال   تعيياىل  يين شييالء  ييان عمييال عسييول     ممييط .((قبلــك؟

فـإ  لسـَ بـداخل علـى أحـد مـن أهلــي  ؛أنظـر أن ُـرَين منــه))  نعيم ميال  مميط .((أفضـل شـىء ؟))
  مييال .((مـا فعـل الـذي قبلـك))  ضقيال .العتميرب دعيياين  يمال عسيول    ضمميا .((هحـن ُـرَين منـ

يف املعيييجد ومييي  احليييديث حيييىت إما  يييمال  ض يييا  عسيييول    ،هيييو معيييي مل أيتسيييا عحيييد  مميييط
ــذي قبلــك؟))  مييال .العتمييرب يعيي  ميين ال,ييد دعيياين مييد ععاحييك   مسييه   ممييط  مييال .((مــا فعــل ال

: ات عتيييه حيييىت إما جييياء  ،مييين عن يدع يييه امليييو  وعسيييدو مليييك ضةييي  و يييد   شيييفقا  . ةعسيييول  
  .(240)عزواجه ضعمم عمال امرع  امرع  حىت عتال م يته ضهيا اليل سةلت  عسه

ع ييد   بيين سييل   إن   ت يياعك وتعيياىل ملييا ععاد هييدى زيييد ييين سييعسرب مييال زيييد بيين عيين  -198
حيل نظير  إلييه إل  يف وجيه حمميد سعسرب  إنه مل ي ق من علما  الس و  شيء إل ومد عرضتهيا 

تمني  عضةسيط  .ول يةييدو شيد  اجلهين عمييه إل حمميا   ، سل مل عر مها مسه  يعي ق حمميه جهميها
من احلجرا  ومعه عميي بين عيب  مال  ضخرم عسول    ،له ألن عرالنه ضةعرف حممه وجهمه

بي  ضيلن ميد عسيمموا ودرمييوا  ضقييال  ة عسيول   مرييرب ..اليب ضيةاتو عجين عميال عاحمتيه  ال يدول
وميييد ع ييياهبم شيييد  وم ييي  مييين   سيييمموا عاتهيييم اليييرزإل ع يييدا  عيف امسيييل   سيييط عر تيييه عهنيييم إن 

ضي ن ععييط  ؛ ما درميوا ضييه .معيا    وعو عرشال ة عسول   عن  رجوا من امسل  .معا    ال,يث
إىل جان يييه ععاو عمييير إىل عجيين  مييال  ضسظييير عسيييول    .عن ترسيين إلييييهم مييين ي,ييي هم بيييه ضعميييط

                                                

 .  وإسسادو   ي اب  يف امما  يق ن هداة املشر ل  تا  اخلرام وامماع  والفيء،  ،(3055) عبوداود (240)
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ضقميط ليه  ة حمميد هين . مال زيد بين سيعسرب  ضيدنو  إلييه. ضقال  ما بقي مسه شيء ة عسول  
  اي يهــووي ولكــن ))مين حييال  بيي  ضييلن إىل عجين  يييا و يييا  ضقييال   معمومييا   ليك عن ت يعيي  متييرا  

ضة.مقيط ؛ ط  نعيم ض يايع  ممي .((فـلن و  أمسـي حـائط بـن, إ  أجل كذا وكذا معلوما   أبيعك مترا  
ميال  ضةعناهيا الرجين . مين مهيب يف متير معميو  إىل عجين  ييا و ييا مهياين ضةعنيته مثيانل م قيال  

مال زيد بن سعسرب  ضمما  ان م ن حمن األجن بيومل عو  ل رب  .((اعجل عليهم وأغثهم ِبا))ومال  
؛ مير وع ميان ونفير مين ع ي ابهيف جساز  عجن من األن اع ومعه عبو بةير وع ررم عسول   

ضةريي  أجيامم ممي يه ونظير  إلييه بوجيه  ،ضمما  يمال عميال اجلسياز  دو مين جيداع ضجميا إلييه
ولقييد   ،أنيين – مييظ : ممييط  عل تق يي  ة حممييد حقيي  ضييو  ميا عممييتةم بي  ع ييد املنميب 

هييه  الفمييك  ييان يل أخييالنتةم عمييم مييال  ونظيير  إىل عميير بيين اخلنييا  وعيسيياو تييدوعان يف وج
مييا ع ييم وتفعيين بييه مييا ععى   : عميياين ب  ييرو ومييال  عل عييدو   عتقييول لرسييول    ،املعييتدير

يسظير إىل عمير  ضواليل بع ه ابحلق لول ما عحامع ضوته ل ربط بعيفي هيا عسقك وعسيول   
األواء و أتمـره  هـذا منـك اي عمـر أن أتمـر  حبسـن إان كنا أحوج إ  غـا)): ميال   ،يف سةون وتلد 

ميال زييد   .((من غـا مكـان مـا رعتـه اذهب به اي عمر فاقضه حقه وزوه عشرين ماعا   .حبسن التباعة
ضقمط  ما هيو الةةد   مال  عمرين  .من متر ضيهب يب عمر ضق اين حقي وزادين عشرين  اعا  

   مميط  عو زييد  .ضقميط  عتعيرض  ة عمير  ميال  ل ضمين عنيط  .عن عزيدك مةان ما ععتيك
مييا ممييط  مييال  ضمييا دعيياك عن تقييول لرسييول    .احليي  ،ممييط  نعييم .مييال  احليي   .بيين سييعسرب

حيل  ضقميط  ة عمير  ين علميا  الس يو  ميد عرضتهيا ميي وجيه عسيول     وتفعن به ما ضعمط
. ل حمميا  ول يةييدو شيد  اجلهين عمييه إ ،نظر  إليه إل ا ستل مل ارت مها مسه  يع ق حممه جهميه

 ،ن ييييييا   وأ ميييييد  وابمسيييييل  ديسيييييا   ضقيييييد عرت مميييييا ضةشيييييهدك ة عمييييير عين ميييييد عضييييييط اب, عاب  
عمييال  عو   ضقييال عمير  ييدمرب عميال عمييرب حمميد  - ضي ين ع  رهييا ميال   -وعشيهدك عن شينر مييايل 

ضقيال  ضرجم عمير وزييد إىل عسيول    ،ممط  عو عمال بع هم .بع هم ض نك ل تععهم  مهم
ضآمن بيه و يدمه وشيهد ميم عسيول    ،ع دو وعسوله  عشهد عن ل إله إل   وعن حممدا   زيد 

  مييال  ضعييمعط الوليييد  .عحيم   زيييدا   . ييري مييدبر : تييويف يف  ييةو  ت يوك مقيي ل   ،مشياهد   ييري
 .(241)يقول  حد   هبيا  مه حممد بن  ة  عن عبيه عن جدو عن ع د   بن سل 

                                                

، وال يهقييييييييي يف "سييييييييسسه" (1/521)يف " ييييييي ي ه" ابيييييييين ح ييييييييان (، و 3/700عررجيييييييه احلييييييييا م يف "معيييييييتدع ه" ) (241)
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ـــد احلـــديث وميييا  يييان عمييييه مييين مةييياع   ضييييه دليييين عميييال حعييين رميييق ن يسيييا حمميييد   فوائ
 وعمته. األرلإل  وضيه عي ا ما  ان عسد عهن الةتا  من عمم عمال  و عرلإل ن يسا حممد 

( مييا امسيل  عهيين يوجيد مل إما عو ال يروع  عسييد املشير ل اسييتاجاع اب وم ير ال خياعل يف )
 جاء، : م ر  

وعبيو بةير عجيل  مين بي  اليدين : مين بي   عسهيا  اسيتةجر السي   عن عالشرب عضيي   -199
ميد  ميا مييل حمي  يف آل العياص بين  -اخلرييط املياهر ابهلداييرب  -ع د بن عدل هادة  رريتا  

والن  وهو عمال دين  فاع مري  ضةمساو ضدضعا إلييه عاحمتيهميا ووعيداو  ياع  يوع بعيد  يلث لييال؛ 
ال  ييلث ضيياع ل  واننمييق معهمييا عييامر بيين ضهييري  والييدلين الييديمي ضةاتمهييا براحمتيهمييا  يي ي رب لييي

 .(242)ضةري هبم عسفن مةرب وهو .ريق العاحن
 عن املعوع بن خمرمرب وميروان بين احلةيم يةييد عحيدمها عميال  ياح ه ميال  ريرم السي   -200 

وعحيير  عييا  احلدي يييرب يف ب ييم عشيير  مالييرب ميين ع يي ابه، ضممييا عتييال ما احلميفييرب ممييد اهلييدل وعشييعرو 
 .(243)مسها بعمر  وبعث عيسا  له من رةاعرب

 ع ه     (244)مال شيخ امسل  ابن تيميرب 

معممهم و اضرهم، و ان يق ن ن  هم و ين هييا يف  و انط رةاعرب عي رب ن   عسول   
وييي  عسيه ميم شير ه، وهييا   يري، ضي ن املشير ل  "ال  ي ل"، و ان عبو .الب يس ير السي  

ــَك يهم املييلمتن  مييا مييال تعيياىل  وعهيين الةتييا  ضيي ــَاوِ ِه ِإَليإ ــُه ِبِقنَطــاٍر يـُ ــاِب َمــنإ ِإن أتَإَمنإ ــِل الإِكَت َوِمــنإ َأهإ
ـا ََ َعَليإِه َقآئِم  ُهم مَّنإ ِإن أتَإَمنإُه ِبِديَناٍر  َّ يـَُاوِ ِه ِإَليإَك ِإ َّ َما ُومإ وهلييا جياز التميان . [75]آل عميران  َوِمنـإ

جاز عن يعتنب املعمم الةياضر إما  يان  قيرب ني  عميال مليك األلميرب  ة يد عحدهم عمال املال  و 
و ريو، إم ملك من م ول ر هم ضيما يعممونه من عمر اليدنيا والتميان هليم عميال مليك، وهيو جيالة 
                                                                                                                                          

.     ييييري (، ويف إسييييسادو حممييييد بييين عيب العييييرل  ييييدوإل ليييه عوهييييا6/280(، وال يهقيييي يف "دلليييين الس يييو " )6/24)
 .ابن ح ان  يف اب  م ر اخل  الدال عمال إابحرب خمالنرب املعمم لممشرك يف ال يم والشراء والق ؤ والمت اءوم رو 

 .(،  تا  امجاع ، اب  استاجاع املشر ل عسد ال روع 2263ال خاعل ) (242)
 .(،  تا  الشرو  اب  الشرو  يف اجلهاد2731ال خاعل ) (243)
العيييل  بييين تيميييرب احليييراين الدمشيييقي، و ييير العييسرب وميييامم ال دعيييرب شييييخ امسيييل   هييو ع يييد بييين ع يييد احلميييم بييين ع يييد (244)

، انظيييير ترمجتييييه  يف "الييييدعع الةامسييييرب" 728 يييياحب الت يييياني  العظيمييييرب اليييي  ميييي   املشييييرإل وامل,يييير ، تييييويف سييييسرب 
 (، داع اجلين.1/144)
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إما مل يةين ضيييه مفعييد  عاج ييرب م ين وليتييه عميال املعييممل وعميوو عميييهم وميو ملييك، ضةريي عمييم 
 .(245)ل ابلةاضر عمال النريق واستن ابيهالنب من  ت هم م ن الستدل

ععسيين اخلةاعييي وبع ييه عيسييا  :  ييدمه يف مولييه وم يين  ومييال اخلنييايب  يف احلييديث عن السيي  
 .(246)ملمسهم و اضرهم ر و وهو  اضر  وملك ألن رةاعرب  انوا عي رب ن   عسول   

ومييد    يقيول  ررجييط يف ييو  شيا  ميين بييط عسيول    عميي بيين عيب .اليبعين  -201
  ض ولييط وسيينه ضةدرمتييه عسقييي وشييدد  وسييني ض ةمتييه  ييوص السخيين معنييواب   عرييي  إهييااب  

 ،ضخرجيط عليتما شيياا  ؛ .عيا  لنعميط مسيه ولو  ان يف بييط عسيول     وإين لشديد اجلومل
مييا   ضا.معيط عميييه مين  مميرب يف احليال  ضقيال ،ضميرع  بيهيودل يف ميال ليه وهييو يعيقي ب ةير  ليه

ضيدرمط  ،ضاضت  ال يا  حيىت عدرين ضفيت  .نعم    هن لك يف  ن دلو بتمر   ممطلك ة ععرايب
  ومميييط. حييىت إما اميييت    فييي ععسيييمط دلييو ،ضةمميييا نةعييط دليييوا ععنيياين متييير ؛ ضةعنيياين دلييوو

 .(247)ضيه : جاط املعجد ضوجد  عسول    ،ضة متها : جرعط من املاء ضشربط ،حع 

ضيي    ض ع ي  إىل يهيودل ضقيال  مين ليه إن عسيول  ل عن عيب عاضيم ميال  نيةل برسيو  -202
  يقول  بعي  عو عسيمف  إىل عجيب. ضةتيتيه ضقميط ليه مليك. ضقيال  و  ل عبيعيه ول عسيمفه إل

ضةر تييييه، ضقييييال  و  ليييو ابعيييي  عو عسيييمف  لق يييييط إين عمييييل يف  بيييرهن، ضةتيييييط عسيييول   
 .(248)ليهالعماء عمل يف األع  امهب بدععي احلديد إ

 مين يهيودل إىل عجين وعهسيه دععيا   اشيرتى .عاميا   عن السي    عن عالشرب عضي   عسه -203
 .(249)من حديد

ميال ابيين حجيير  ويف احلييديث جييواز معاممييرب الةفيياع ضيمييا مل يت قييق  ييرمي عييل املتعاميين ضيييه  
من ع  ر ماليه  وعد  العت اع بفعاد معتقدهم ومعاملمم ضيما بيسهم  واستس   مسه جواز معاممرب

حرا ، وضيه جواز بيم العل، وعهسه وإجاعته و ري ملك من الةاضر ما مل يةن حربيا   وضيه   و  

                                                

 (.4/115"جممومل الفتاوى" ) (245)
 .(2/326معامل العسن" )" (246)
 .هيا حديث حعن  ريب  مال عبو عيعالالقيامرب، (، تا   فرب 2473الرتميل ) (247)
 .( وعةاو مس ق بن عاهويه4/289"إ اف اخلري " ) (248)
 .، اب  الرهن وجوازو يف احل ر والعفر(1603ابلسعيارب، ومعمم ) (،  تا  ال يومل اب  شراء الست  2068ال خاعل ) (249)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

79 

عييين  . وميييال ابييين حجييير  ميييال العممييياء  احلةميييرب يف عدوليييه (250)عمييلك عهييين اليميييرب يف عييييديهم
هم إم ماك .عيا  معاممرب مياسري ال  ابرب إىل معاممرب اليهود إما ل يان اجلواز عو ألهنم مل يةن عسد

 .(251)ضاضن
لرجين مين اليهيود يقيال ليه  عن يوس  بن ع د   بن سل  مال  عسيم  عسيول    -204

ةميل يف متير  يين معييمال إىل عجين معيمال  وميال اليهييودل مين متير حيال  بيي  ضيلن ضقيال السيي  
(252)  عما من مثر حال  ب  ضلن ضل. 

 انييط يل شيياعف ميين ن ييي     مييال  ن عميييا  ع  حعييل بيين عمييي عضييي   عسهميياعيين  -205
ضمميا ععد  عن عبتي  بفا.ميرب عميهيا العيل  ؛ مين اخلميا ععناين شياعضا   و ان الس    من امل,سم

ميين بيي  ميسقييامل عن ير يين معييي ضسييةيت إبمريير ععد  عن   ييوا ا   واعييد  عجييل   بسييط عسييول   
 .(253)عبيعه من ال وا ل وعستعل به يف وليمرب عرسي

عيين حممييد بيين عيب جمالييد مييال  ععسييم  عبييو بييرد  وع ييد   بيين شييداد إىل ع ييد اليير ن بيين  -206
؛ عبةى وع د   ابن عيب عوا ضعيةلتهما عين العيم   ضقيال   سيا ن ييب امل,ياو ميم عسيول   

ضةان أيتيسا عن ا  مين عن يا  الشية  ضسعيمفهم يف احلسنيرب والشيعري والةبييب إىل عجين معيمال. ميال 
 .(254)  ع ان هلم زعمل عو مل يةن هلم زعمل  مال  ما  سا نعةهلم عن ملك ممط

عن يييا  الشيييا   هيييم ميييو  مييين العييير  درميييوا يف العجيييم واليييرو  وارتمنيييط عنعييياهبم وضعيييد  
علعستهم، و ان الييين ارتمنيوا ابلعجيم ميسهم يسةليون ال نيال  بيل العيرامل والييين ارتمنيوا ابليرو  

 .(255)يسةلون يف بوادل الشا 
   جواز التعامن مم  ري املعممل يف ال يم والشراء ومو ملك.ائد احلديثفو 

                                                

 .(5/141"ضت  ال اعل" ) (250)
 .(5/141"ضت  ال اعل" ) (251)
 .(، ومال ال و ريل  هيا إسساد مرسن عجاله  قا 4/288"إ اف اخلري " ) (252)
اب   يرمي اخلمير  تيا  األشيربرب، (،  1979(،  تا  ال يومل، اب  ما ميين يف ال يوا ، ومعيمم )2089ال خاعل ) (253)

 .وبيان عهنا تةون من ع ري العسب ومن التمر وال عر والةبيب و ريها اا يعةر
 .العمم إىل عجن معمو (،  تا  العمم، اب  2244ال خاعل يف "  ي ه" ) (254)
 .(4/431"ضت  ال اعل" ) (255)
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عن عمي بن عيب .الب درن عمال ضا.مرب وحعن وحعل ي ةيان ضقيال  :عن سهن بن سعد -207
  ضقاليييط. ابلعيييوإل ضجييياء إىل ضا.ميييرب ضةر هيييا ضخيييرم عميييي ضوجيييد ديسييياعا   ،اجليييومل  ماي ةيهميييا  ماليييط

عنيط رينت   ضقيال اليهيودل .بيه ضجاء اليهودل ضاشرتى دميقا   ا دميقا  امهب إىل ضلن اليهودل ضخي لس
ضخييرم عمييي حييىت جيياء  ،ضخييي ديسيياعك ولييك الييدميق  نعييم. مييال  هيييا اليييل يييةعم عنييه عسييول    مييال

ضييهب ضيرهن اليديساع بيدعهم  ،بدعهم حلميا   [لسا]امهب إىل ضلن اجلةاع ضخي   ضقالط .ضا.مرب ضةر ها
ةعسييول   عم يير لييك   ضقالييط . يي ط ور يية  وععسييمط إىل عبيهييا ضجيياءهمحلييم ضجيياء بييه ضعجسييط ون

 ،[مسيه]ضية موا  ،((كلـوا ابسـم هللا))  ضقيال ،ع مساو وع مط معسا من شةنه  ييا و ييا ض ن ععيته لسا حلل  
  ضييدعي لييه ضعييةله ضقييال ضييةمر عسييول    ،ض يسمييا هييم مةيياهنم إم  ييل  يسشييد   وامسييل  الييديساع

يقيول ليك  ة عميي امهيب إىل اجليةاع ضقين ليه إن عسيول   ))  ضقيال السي   ،يف العيوإل سق  م 
 .(256)إليه ضةعسن به ضدضعه عسول   . ((ابلديساع ودعمهك عمي ععسن إيل  

: جياء عجين مشيرك  عن ع د الر ن بن عيب بةر عضي   عسهما مال   سا مم الس   -208
. ميال ل بين بييم ضاشيرتى ((بيعا  أم عطية؟ أو قال هبـة))  ل الس  مشعان .وين ب,سم يعومها ضقا

 .(257)مسه شا 
 وبو  ال خاعل يف )اب  شراء املمموك من احلريب وه ته وعتقه(، يف  تا  ال يومل.

مييال ابيين بنييال   يير  ال خيياعل هبيييو الرتمجييرب إ  ييا  ممييك احلييريب  وجييواز ت ييرضه يف ممةييه 
 .(258)ابل يم واهل رب والعتق

 .(259)بعا  عن ع  سممرب مالط  ررم عبو بةر يف لاع  إىل ب رى م ين مو  الس   -209
عين ال يوعل ميال  إن اشيرتى عجين مين املعييممل  يواب  مين مشيرك عو اسيتعاعو ضمي ين ضيييه  -210

 .(260)ول ي,عمه إل عن يعرف ضيه شياا  

                                                

 .  وإسسادو حعناب   التعري  ابلمقنرب(،  تا  المقنرب، 1716عبو داود ) (256)
(  تييا  األشييربرب، اب  إ ييرا  2056( يف اب  الشييراء وال يييم ميم املشيير ل وعهيين احليير ، ومعيمم )2216ال خياعل) (257)

 .ال ي  وض ن إي اعو
 .(4/411"ضت  ال اعل" ) (258)
(،  تييييا  األد ، اب  املييييةا، وإسييييسادو ضييييعي ، يف إسييييسادو زمعييييرب بيييين  ييييا  وهييييو 3719"سييييسسه" ) ابيييين ماجييييه يف (259)

 .ضعي 
 .( وإسسادو   ي  1/361ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (260)
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و  الس يراين عن ع د اليرزاإل ميال   عيط ال يوعل يقيول  ل اخ عن ي يمي الرجين يف  ي -211
 .(261)وا وسي واليهودل إل عن يعمم ضيه شياا  

اسييتعاع مسييه عدعاعييا  يييو  حسييل  عيين عميييرب بيين  ييفوان بيين عميييرب عيين عبيييه  عن عسييول    -212
 .(262)((  بل عارية مضمونة))ضقال  ع  ب ة حممد  ضقال  

 ل ل وسقا  لرجن مين عن جابر بن ع د   عضي   عسهما  عن عابو تويف وترك عميه  -213 
ليشيفم ليه إلييه، ضجياء عسيول    اليهود ضاستسظرو جابر؛ ضة  عن يسظرو ضةمم جيابر عسيول   

    و مم اليهودل ليةري مثر خنمه ابليل له؛ ضة  ضدرن عسول  السخن ضمشيال ضيهيا : ميال
ـــه فـــأوف لـــه الـــذي لـــه))جليييابر   ضةوضييياو  ل يييل وسيييقا   . ضجيييدو بعيييد ميييا عجيييم عسيييول   ((جـــد ل

ليخييي و ابلييييل  يييان ضوجيييدو ي يييمي  وض يييمط ليييه سييي عرب عشييير وسيييقا  ضجييياء جيييابر عسيييول   
. ضييهب جيابر إىل عمير ((عر  مليك ابين اخلنيا ))الع ر؛ ضمما ان رف عر و ابلف ن ضقال  

 .(263)لي اع ن ضيها ضةر و ضقال له عمر  لقد عممط حل مشال ضيها عسول   

اب  إما و يييييين املعييييييمم حربيييييييا  يف داع ( يف اب  الو الييييييرب  )2301ل خيييييياعل )وبييييييو  ا -214
ميال   ات يط عمييرب بين رمي    احلر  عو يف داع امسل  جياز(، : م ير ع يد الير ن بين عيوف 

 تييااب  ان حيفظيي  يف  ييا ي  أةييرب وعحفظييه يف  ييا يته ابملديسييرب؛ ضممييا م يير  اليير ن مييال  ل 
يل  ييان يف اجلاهميييرب ضةات تييه ع ييد عمييرو؛ ضممييا  ييان يف يييو  بييدع ععييرف اليير ن  ييات   اب ييك اليي

ررجيييط إىل ج ييين ألحيييرزو حييييل و  السييياخ ضةب يييرو بييييلل ضخيييرم حيييىت وميييي  عميييال جمميييا ميييين 
األن اع ضقال  عميرب بن رم  ل جنو  إن جنا عميرب ضخرم معه ضريق من األن اع يف آاثعو؛ ضمميا 

موو : عبوا حيىت يت عيوو  و يان عجيل   قييل  ضمميا رشيط عن يم قوو رمفط هلم ابسه ألش,مهم ضقت
عدع يوو مميط ليه  ابيرك ضي ك ضةلقييط عمييه نفعيي ألمسعيه ضتخمميوو ابلعييوف مين  ي  حيىت متمييوو 

 وع ا  عحدهم عجمي بعيفه  و ان ع د الر ن بن عوف يريسا ملك األ ر يف رهر مدمه.

                                                

 .( وإسسادو   ي  1/361ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (261)
 .(  تا  ال يومل وامجاعا  ،اب  يف ت مل العاعيرب، وإسسادو   ي 3562عبوداود ) (262)
 .(  تا  يف الستقرا ، اب  إما ماص عو جازضه يف الدين مترا بتمر عو  ريو2396ل )ال خاع  (263)
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 يد الير ن بين عيوف وهيو معيمم مال ابين حجير  ووجيه عريي الرتمجيرب مين هييا احليديث عن ع
يف داع امسييل  ضييو  إىل عميييرب بيين رميي  وهييو  يياضر يف داع احليير  مييا يتعمييق امييوعو  والظيياهر 

 عميه ومل يسةرو. ا.لمل الس  
  تو ين املعمم حربيا  معتةمسا  وتو ين احليريب املعيتةمن معيمما  ل ريلف (264)مال ابن املسيع

 .(265)يف جوازو
مل يةن ييرى اسيا  بشير رب اليهيودل والس يراين إما  يان املعيمم هيو الييل عن احلعن  عنه  -215

 .(266)يرى الشراء وال يم
عيييييين إةخ بيييييين معاويييييييرب مييييييال  ل اخ بشيييييير رب اليهييييييودل والس ييييييراين إما  سييييييط تعميييييين  -216
 .(267)ابملال

 .(268)عن يشرتل ألهن اليمرب عنه  ان ل يرى اسا    عن  اد -217
 الشفعة لغا املسلم

 .(269) تب عمر بن ع د العةية عن لميهودل الشفعرب   الد احلياء مالعن ر -218
ضيي ما  ؛ الشييفعرب لمة ييري وال يي,ري واألعييرايب واليهييودل والس ييراين وا وسييي  مييال ال ييوعلو  -219

مل ععميم عن يل شييفعرب  وإما مةيث عةميا : .م هييا وميال  عميم ل ل يرب عة  ضميم ينم هييا ضيل شيفعرب لييه
 .(270)ضهو متهم

علم لغتهم أخذ العلوم  عنهم ُو

                                                

 ييييي"اممجامل"،   ،هيييو اممييييا  احلييياضظ العلمييييرب عبيييو بةيييير حمميييد بيييين إبيييراهيم بيييين املسييييع السيعييييابوعل  ييياحب الت يييياني  (264)
 (.14/490، انظر ترمجته يف "سري ععل  الس لء" )318و"األوس "، و ريها تويف سسرب 

 .(4/480ال اعل" ) ضت " (265)
 .(، ويف إسسادو هشا  بن حعان  ان يرسن عن احلعن4/269ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (266)
 .(، وإسسادو حعن4/269ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (267)
 .(، وإسسادو   ي 4/556ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (268)
 .(، وإسسادو   ي 8/84ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (269)
 .(، وإسسادو   ي 8/84ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (270)
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عن ابن ع اخ مال   ان وخ مين األسيرى ييو  بيدع مل يةين هليم ضيداء ضجعين عسيول    -220
  ضييداءهم عن يعممييوا عولد األن يياع الةتابييرب، مييال  ضجيياء يومييا   ييل  ي ةييال إىل عبييييه، ضقييال  مييا

  .(271)شةنك  مال  ضرب  معممي. ميال  اخل يث ينمب بيحن بدع و  ل  تيه عبدا  

عن عتعمم ليه  تيا  يهيود ميال  إين و  ميا آمين  زيد بن اثبط مال   عمرين عسول    -221
يهييود عمييال  تييا . مييال   ضمييا ميير يب ن يي  شييهر حييىت تعممتييه لييه. مييال  ضممييا تعممتييه  ييان إما  

 .(272) تب إىل يهود  ت ط إليهم وإما  ت وا إليه مرع  له  تاهبم
لقــد مهمــَ أن أَّنــى عــن الغيلــة ))يقييول    عييط عسييول    عيين جدامييرب األسييديرب  عهنييا -222

. مييال مالييك  ال,يمييرب عن ميييا (273)((حــن ذكــرت أن الــروم وفــارس يفعلــون ذلــك فــل يضــر أو وهــم
 الرجن امرعته وهي ترضم.

  جييييواز األرييييي ميييين عمييييو   ييييري املعييييممل والسييييتفاد  مييييسهم  مييييا يف هيييييو فوائــــد احلــــديث
 األحاديث.

 املسلم جواز استطباب غا
يعييودين، ضوضييم يييدو بييل  ييديي حييىت  عيين سييعد مييال  مرضييط مرضييا  عاتين عسييول    -223

إنك عجن مفاود )هو اليل ع يب ضلادو(، الط احلياعث بين  ))وجد  بردها عمال ضلادل ضقال  
 ميد  عريا  قييي ؛ ض نيه عجين يتن ييب ضميةريي سي م متييرا  مين عجيو  املديسييرب ضميجيةهن بسييواهن : 

  .(274)ليمدك هبن

إن الرقـــى ))يقيييول   عييين زيسيييب اميييرع  ع يييد   عييين ع يييد   ميييال   عيييط عسيييول    -224
. ماليط  مميط مل تقيول هييا  و  لقيد  انيط عيي  تقييف و سيط عرتمي  ((والتمائم والتولة شرك

إىل ضيييلن اليهيييودل ييييرمي ؛ ضييي ما عمييياين سيييةسط. ضقيييال ع يييد    إ يييا ماك عمييين الشيييينان  يييان 

                                                

 .(، وإسسادو حعن1/247ع د يف "معسدو" ) (271)
( تيييا  السيييتايان اب  ميييا جييياء يف تعمييييم العيييرةنيرب، ميييال عبيييو عيعيييال  هييييا حيييديث 2715الرتمييييل يف "سيييسسه" ) (272)

 .حعن   ي 
(، تيييييييييا  النيييييييييب اب  يف ال,يييييييييين، والرتمييييييييييل يف "سيييييييييسسه" 3882( وعبيييييييييو داود )2/607ماليييييييييك يف "املو.ييييييييية" ) (273)

 .( اب  ال,يمرب، وإسسادو   ي 6/106النب، اب  ما جاء يف ال,يمرب، والسعالي يف "سسسه" ) (، تا 2077)
 .اب  يف متر  العجو ، إسسادو مسقنم جماهد مل يعمم من سعد(،  تا  النب، 3875عبو داود ) (274)
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يقييول   دو ضيي ما عماهييا  يي  عسهييا، إ ييا  ييان يةفيييك عن تقييويل  مييا  ييان عسييول   يسخعييها بييي
 . (275)((أذهب الباس رب الناس اشف أنَ الشايف  شفاء إ  شفاؤك شفاء  يغاور سقما  ))

   جواز الرجومل إىل  ري املعمم يف التداول والنب. فوائد احلديث
 حق اجلوار لغا املسلم

عهيييديتم جلييياعو   محبيييط ليييه شيييا  يف عهميييه ضمميييا جييياء ميييال عنيييه  ميييروع يييد   بييين ع عييين -225
مـا زال جايـل يومـين ابجلـار حـن ))  يقيول اليهودل عهديتم جلاعو اليهودل   عيط عسيول   

 .(276)((ظننَ أنه سيورثه
أليب سممرب والةبري يف  وعن ع اء بسط عيب بةر مالط   سط مر  يف عع  منعها الس  -226

  ولسيا جياع مين اليهيود ضييب  شيا  ضن خيط ضوجييد  ري ضخيرم اليةبري ميم عسيول   عع  الس ي
عحيهيا ضييدرم  ميين عيي  الم ييم مييا مل يييدرم  مين شيييء ميي   وعو حامين اببسييرب يل تييدعال ردجيييرب، 
ضمم ع   ضاننمقيط ضيدرمط عميال امرعتيه عمتي ا مسهيا وعا  لعمهيا تنعمي ، وميا يب مين حاجيرب إىل 

ه وععيته ازدد  شرا  ضة.فةته : جايط ال انييرب عمتي ا م ين مليك، : ال ال يرب، الساع؛ ضمما مشمط عحي
ضمما ععيط ملك معد  عبةي وعدعو   ضجاء زوم اليهوديرب ضقال  عدرين عمييةم عحيد  ماليط  

العربيرب درمط تقت ا وعا . مال  ضل آ ن مسها عبدا عو ترسمي إليهيا مسهيا. ضةعسيمط إيل  [ل إل]
 .(277) األع  شيء عدعال إيل من تمك األ مرببقدحرب ومل يةن يف

 مال ابن بةري  القدحرب  ال,رضرب.

                                                

  (،  تيييا  النيييب، اب  يف تعمييييق التمييالم  وإسيييسادو  ييي ي . وميييد حةييم شييييخسا األل ييياين ع يييه 3883عبييوداود ) (275)
 .(2972و سط عرتم  إىل ضلن اليهودل يرمي . "العمعمرب ال  ي رب" ) :ابلشيوم عمال لفظرب

اب  ي ييييدع  (1/50، وال خيييياعل يف "األد  املفييييرد" )مييييا جيييياء يف حييييق اجلييييواع( اب  1943الرتميييييل يف "سييييسسه" ) (276)
 .ابجلاع

 .(8/303ال  ي  ."جممم الةوالد" )مال اهلي مي  عواو الن اين وضيه ابن هليعرب وحدي ه حعن وبقيرب عجاله عجال  (277)
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إو جناوع عهن الةتا  وهم ين خون   مال عن عيب  عم رب اخلش  عنه سةل عسول    -227
إن وجـدمت غاهـا فكلـوا فيهــا ))  ضقييال عسيول    .يف ميدوعهم اخلسةيير ويشيربون يف آنييتهم اخلمير

 .(278)((دوا غاها فارحضوها ابملاء وكلوا واشربواواشربوا وإن مل جت
إو اع  مو  عهن الةتا  عضسة ين يف آنييتهم   ،ة ن     ممطعن عيب  عم رب اخلش   -228

أمـا مـا ))  واع   يد ع يد بقوسي وبةم  اليل ليا أعمم وبةم  املعمم ضما ي م  يل  مال
كلــوا فيهـا وإن مل جتــدوا فاغســلوها وكلـوا فيهــا. ومــا ذكـرت مــن أهــل الكتـاب فــإن وجــدمت غاهـا فــل أت

مـدت بقوســك فـذكرت اســم هللا فكـل ومــا مــدت بكلبـك املعلــم فـذكرت اســم هللا فكـل ومــا مــدت 
 .((بكلبك غا معلم فأوركَ ذكاُه فكل

   امحعان إىل اجلريان أختم  دةومم حث عميه امسل .فوائد األحاويث
 عياوة غا املسلمي

ضقيال  ،يعودو ضقعيد عسيد ععسيه من اليهود  ان مر  ضةاتو الس   عن  لما    عنا عن -229
 ضةسيمم ضقيا  السي   ،ع.يم عاب القاسيم  ضسظر إىل عبيه وهو عسد ععسيه ضقيال ليه عبيوو، ((أسلم))  له

 .(279)((احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار))  وهو يقول
 .(280)له يهودة   عاد جاعا  عن عاب الدعداء   عن عع.ا  بن املسةدع -230

 الدعاء َلم ابَلداية وحنو ذلك
عجييياء عن يقيييول هليييم   يييان اليهيييود تعيييا.ا عسيييد السييي     عييين عيب بيييرد  عييين عبييييه ميييال -231

 .(281)((يهديكم هللا ويصلح ابلكم))  ير ةم   ضةان يقول
  ان حري ا  عمال الدعاء ل,ريو ابهلدايرب.  ضوالد احلديث  عن الس  

                                                

وع يييين احلييييديث يف  اب  األ يييين يف آنيييييرب عهيييين الةتييييا ، وإسييييسادو  يييي ي ،  تييييا  األ.عمييييرب،(3839) عبييييو داود (278)
(  تيييا  1930(،  تيييا  الييييابل  وال ييييد، اب  ميييا جييياء يف ال ييييد، ومعيييمم )5488ال خييياعل )"ال ييي ي ل" 

 .ال يد واليابل ، اب  ال يد ابلةل  املعممرب
(،  تيييييا  اجلسيييييالة، اب  إما عسيييييمم ال ييييي  ضمييييييا  هييييين ي يييييمال عمييييييه، وبيييييو  عمييييييه عبييييييو داود 1356ل )ال خييييياع  (279)

 .اب  يف عياد  اليمي (،3095)
 .(3/40ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (280)
 تييا  اآلدا ، اب   ، (2739، والرتميييل )اب  اب   ييي  يشييمط اليييمي ، تييا  األد ،(5038داود ) عبيو (281)

 .(4/400د يف "معسدو" )ما جاء  ي  تشميط العا.ا، وع 
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ضقيال  ادمل يل! ضقيال  ع  ير   ماليك  إبراهيم ميال  جياء عجين يهيودل إىل السي  عن  -232
 .(282)وولدك وع   جعمك وع.ال عمرك

 .(283)عن إبراهيم مال  ل اخ عن يقول لميهودل والس اعى هداك   -233
 .(284)ومرب ضقال  المهم مجمه  ضاسود شعرو عن متاد   عن يهودة  حمب لمس  -234

 املسلمي من أهل الكتاب وغاهم  للدعوة وعرض اإلسلم أو ألمر  بد منه  خمالطة غا
 كالتجارة والبيع والشراء، وغا ذلك

ضاألحادييث   يري  جيدا  الي  ت يل عن عهين الةتيا  و يريهم  يانوا  يالنون املعيممل لمعييلال 
م يياء حقييوإل اب  م ير إابحييرب ) م يير ابيين ح ييان يف  عو التجياع  عو لم ةييم والييتظمم و ييري مليك.

(، : م ير حيديث عنيا بين ماليك عضييي   عهين اليميرب إما  يانوا جمياوعين ليه ضنميم يف إسيلمهم
 تقد . -ال,ل  اليهودل  عسه يف عياد  الس  

سييةل  يهييودل ميين عهيين احلييري  عل األجمييل م ييال موسييال    عيين سييعيد بيين ج ييري مييال -235
م ييال   دمط ضعييةلط ابين ع ياخ ضقيالضقي . ل عدعل حيىت عميد  عميال حيي  العير  ضةسيةله  مميط

 .(285)ع  رمها وع.ي هما إن عسول   إما مال ضعن
أذكـــركم ابهلل الـــذي جنـــاكم مـــن آل ))  بييين  يييوعةليعييي   ؛ميييال عن السييي  عييين عةرميييرب   -236

فرعـون وأقطعكـم البحـر وظلـل علـيكم الغمـام وأنـزل علـيكم املـن والسـلوى وأنـزل علـيكم التـوراة علــى 
ـــــرجم؟  موســـــى أجتـــــدون يف وسييييياإل  .م يييييرت  بعظييييييم ول يعيييييع  عن ع ييييييبك  ميييييال .((كتـــــابكم ال

 .(286)احلديث
وعاءو   هع يب عميال  ياع عميال منيفيرب ضد ييرب وععدضي عن عسيول   عن عسامرب بن زيد   -237

حيىت مير أجميا ضييه ع يد   يعود سيعد بين ع ياد  يف بي  احلياعث بين اخليةعم م ين ومعيرب بيدع. ميال
ض ما يف ا ميا عريل  مين املعيممل ؛ ملك م ن عن يعمم ع د   بن عيب  بن عيب ابن سمول و 

                                                

 (، وهو مرسن.6/105ابن عيب شي رب يف "م سفه"  ) (282)
 (، وإسسادو   ي .6/105ابن عيب شي رب يف "م سفه"  ) (283)
 (، وهو مرسن.6/105ابن عيب شي رب يف "م سفه"  ) (284)
 .(،  تا  الشهادا  اب  من عمر إبجناز الوعد2684ال خاعل ) (285)
 اليمي  وهو حديث   ي . ،  تا  األم يرب، اب   ي  حيم (3626عبوداود ) (286)
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ضمميا  شييط ا ميا  ؛ويف ا ميا ع يد   بين عواحيرب ،واملشر ل ع د  األواثن واليهود واملعممل
 ضعيييمم عسيييول    ،ل ت,ييي وا عميسيييا  عجاجيييرب الدابيييرب لييير ع يييد   بييين عيب عنفيييه برداليييه : ميييال

عيهيا   ضقيال ع يد   بين عيب ابين سيمول ،ضسةل ضدعاهم إىل   ومرع عميهم القرآن ،عميهم : وم 
ضمين جياءك ؛ ضيل تيلمو بيه يف جمالعيسا اعجيم إىل عحميك املرء إنه ل عحعن اا تقول إن  ان حقا  

بميييال ة عسييول   ضا شييسا بييه يف جمالعييسا ضيي و ميييب   ضام يي  عميييه. ضقييال ع ييد   ابيين عواحييرب
 ف يهم حيىت  ضمم ييةل السي   ؛ب املعممون واملشر ون واليهود حىت  ادوا يت اوعونملك. ضاست

اي سـعد ))  دابته ضعاع حىت درن عمال سعد بن ع اد  ضقال له السي   : ع ب الس   ،سةسوا
 . ((قال كذا وكذا -يريد عبد هللا بن أيب  - ما قال أبو حبابُسمع أمل 

ضواليل عنيةل عمييك الةتيا  لقيد  ، اع  عسه وا ف  عسهة عسول    مال سعد بن ع اد 
ولقييد ا يينم  عهيين هييييو ال  ييري  عمييال عن يتوجييوو ضيع ييي وو   جيياء   ابحلييق اليييل عنييةل عمييييك

  ملك ابحلق اليل ععناك   شرإل بيلك ضييلك ضعين بيه ميا ععييط. ضعفيا   ضمما ع ؛ابلع ابرب
 . عسه عسول   
 ميا عميرهم   وي ي ون عميال ،  ون عين املشير ل وعهين الةتيا وع ي ابه يعفي و ان الس  

ــرَُكواإ َأذ ى   ميال   عية وجين ،األمى ُــواإ الإِكتَـاَب ِمـن قَــبإِلُكمإ َوِمـَن الَّـِذيَن َأشإ ـَمُعنَّ ِمـَن الَّـِذيَن ُأُو َوَلَتسإ
ِل الإِكَتاِب َلوإ   وميال   ،. اآليرب.. َكِثا ا ا مِ ـنإ  َووَّ َكِثٌا مِ نإ َأهإ يـَُروُّوَنُكم مِ ن بـَعإِد ِإميَـاِنُكمإ ُكفَّـارا  َحَسـد 

؛ يتيةول العفيو ميا عميرو   بيه حيىت عمن   ضييهم و يان السي   ،إىل آرير اآلييرب ،.. ِعنِد أَنُفِسـِهم
ضقتيين   بييه  ييساديد  فيياع مييري  مييال ابيين عيب سييمول وميين معييه ميين  بييدعا   ضممييا  ييةا عسييول   

 .(287)عمال امسل  ضةسمموا ايعوا الرسول  هيا عمر مد توجه ض  ع د  األواثناملشر ل و 

 ععيب عمال يتو ة وهو ،املديسرب رر  يف  الس  مم عمشي عو بيسا  مال   ع د عن -238
 ل تعةلوو ل  بع هم ومال الرو،  عن سموو  ل عؤ بع هم ضقال اليهود من بسفر ضمر معه
 ما القاسم عاب ة  ضقال مسهم عجن ضقا  ،لسعةلسه  بع هم ضقال، تةرهونه بشيء ضيه جييء

                                                

(،  1798(، تييا  التفعييري، اب  اولتعييمعن ميين الييين عوتييوا الةتييا  ميين ميي مةم{، ومعييمم )4566) ال خياعل (287)
 .و  و عمال عمى املساضقل اب  يف دعاء الس   تا  اجلهاد والعري، 
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أَُلوَنَك َعِن الرُّوِ  ُقِل   ضقال عسه اجنمال ضمما ،ضقمط إليه يوحال إنه  ضقمط .ضعةط الرو،  َوَيسإ
ِر َريبِ  َوَما   .(288)مراءتسا يف هةيا األعم  مال. مِ ن الإِعلإِم ِإ َّ َقِليل   واُأُوالرُّوُ  ِمنإ َأمإ

ضقيييال  ة عاب  عييين زييييد بييين ععميييم ميييال  جييياء عجييين مييين عهييين الةتيييا  إىل عسيييول    -239
القاسيم تييةعم عن عهين اجلسييرب أي ميون ويشييربون؛ ضي ن اليييل أي ين ويشيير  تةيون لييه احلاجيرب ضقييال 

 .(289)((حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر))   عسول   
يف املعيجد ضشيخ  ب يرو إىل عجين   سا معودا  ميم السي  عن الفمتان بن عا م مال    -240

. ميال   ((أُقـرأ التـوراة)). ميال  ل. ميال  ((اي فلن أُشـهد أ  رسـول هللا))ميشي يف املعجد ضقال  
. مال  واليل نفعي بييدو ليو عشياء لقرعتيه ((والقرآن؟)). مال  نعم. مال  (( واإلجنيل))نعم. مال  

. مال  جند م مك وم ين عمتيك وم ين خمرجيك  (( د  يف التوراة واإلجنيلجت))مال  : عنشدو ضقال  
و سا نرجيو عن تةيون ضيسيا ضمميا ررجتيط ختوضسيا عن تةيون عنيط ضسظيرو؛ ضي ما لييا عنيط هيو ميال  

. ميال  إن معيه مين عمتيه سي عل علفيا  لييا عمييهم حعيا  ول عقيا   وإن ميا معيك ((ومل ذاك؟))
بيـده ألان هـو وإَّنــا ألمـَ وإَّنــم ألكثـر مــن سـبعي ألفــا وسـبعي ألفــا  فوالـذي نفســي))نفير يعيري مييال  

 .(290)((وسبعي ألفا

                                                

(،  2794ل {، ومعييمم )ومييا عوتيييتم ميين العمييم إل مميييا(، اب  مييول   تعيياىل  125عواو ال خيياعل يف " يي ي ه" ) (288)
 .يعةلونك عن الرو،{اعن الرو، وموله تعاليال    تا   فرب القيامرب واجلسرب والساع، اب  سلال اليهود الس  

مييال اهلي مييي   عواو  مييه النيي اين يف "األوسيي " ويف "الة ييري" بس ييوو، وع ييد يف "معييسدو" إل عنييه ميييال  ة عاب القاسييم  (289)
ن ضيهييا ويشييربون  وميال أل يي ابه  إن عميير يل هبييو ر ييمته. وال ييامي بس ييوو. وعواو علعيط تييةعم عن عهيين اجلسيرب أي مييو 

 .(10/769جممم الةوالد" )ال ةاع وعجال ع د وال ةاع عجال ال  ي   ري مثامرب بن عق رب وهو  قرب . "
. عواو النيي اين وعجالييه  قييا  ميين عحييد النييريقل مييال اهلي مييي ( 14/541امحعييان" ) –ابيين ح ييان يف " يي ي ه  (290)

 عواو ال ةاع وعجاله  قا .  (10/752)ومال اهلي مي عي ا    (،8/438"جممم الةوالد" )
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عن عالشرب عضي   عسها  عن يهوديرب درمط عميها ضي ر  عيا  القي ، ضقاليط هليا   -241
نعـم عـذاب ))ععامك   من عيا  الق . ضعةلط عالشرب عضي   عسها عن عيا  الق  ضقال  

بعد  يمال  يل  إل تعيوم مين  مالط عالشرب عضي   عسها  ضما ععيط عسول   . ((القا حق
 .(291)عيا  الق 

ضجياء حي  مين عح ياع  عسد عسول     سط مالما     مال  وابن موىل عسول   عن  -242
عل   مل تدضع   ضقميط ضقال .ضدضعته دضعرب  اد ي رمل مسها ،العل  عميك ة حممد  اليهود ضقال

  ضقيال عسييول   ، إ يا نيدعوو اب ييه الييل  ياو بييه عهميه   ضقيال اليهييودل .قيول ة عسيول  ت
  ضقييال لييه عسييول    .جاييط عسييةلك  ضقييال اليهييودل .إن ا ييي حممييد اليييل  يياين بييه عهمييي

ضقيال  .سين  ضقال .بعود معه ضسةط عسول    .ع م امين  عيسفعك شيء إن حد تك  مال
هـم ))  ين يةون الساخ يو  ت دل األع   ري األع  والعماوا   ضقال عسول   ع  اليهودل

  ميال اليهيودل. ((فقـراء املهـاجرين))  ضمين عول السياخ إجياز   ميال  ميال .((يف الظلمة وون اجلسـر
  ميال .ضما  ييا هم عميال إ رهيا   مال .((زايوة كبد النون))  ضما  فتهم حل يدرمون اجلسرب  مال

مـن عـي فيهـا ))  ميال .ضميا شيراهبم عمييه   ميال .((َلم ثور اجلنة الذي كان أيكل من أطرافهـاينحر ))
وجاط عسةلك عن شييء ل يعمميه عحيد مين عهين األع    مال . دمط  مال.((ُسمى سلسبيل

ميال جايط عسيةلك  .ع يم امين  ميال .(( ينفعـك إن حـدثتك))  ميال .إل ن  عو عجن عو عجلن
ماء الرجل أبيض ومـاء املـرأة أمـفر فـإذا اجتمعـا فعـل مـن الرجـل مـن املـرأة أذكـرا ))  عن الولد  ميال

:  .لقيد  يدمط وإنيك لسي   مال اليهودل .(( ذن هللا وإذا عل من املرأة من الرجل آنثا  ذن هللا
لقد سألن هذا عن الذي سألن عنـه ومـا يل علـم بشـيء منـه ))  ضقال عسول    .ان رف ضيهب
 .(292)((حن أات  هللا به

عيين عنييا بيين مالييك مييال  دريين عجيين عمييال مجيين ضةورييه يف املعييجد : عقمييه : مييال    -243
متةيييالء بيييل رهيييرانيهم ضقمسيييا ليييه  هييييا األبييييؤ املتةيييالء. ضقيييال ليييه  عيةيييم حمميييد  وعسيييول   

                                                

( بمفييظ ضيييه ارييتلف،  تييا  586(،  تييا  اجلسييالة، اب  مييا جيياء يف عيييا  القيي ، ومعييمم )1372ال خيياعل ) (291)
 .املعاجد، اب  است  ا  التعوم من عيا  الق 

 الرجن واملرع  وعن الولد خمموإل من مالهما. ،  تا  احليؤ، اب  بيان  فرب م ( 315) معمم (292)
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ميييد إين . ضقيييال لييه الرجييين  ة حم((قــد أجبتـــك))  الرجيين  ة ابييين ع ييد املنميييب. ضقييال ليييه السييي  
 .(293)سالمك، .. وساإل احلديث

ضقييد   عيين ابيين ع يياخ مييال  بعييث بسييو سييعد بيين بةيير ضييما  بيين  عم ييرب إىل عسييول    -244
عميييه ضييةوري بعييريو عسييد اب  املعييجد : عقمييه : دريين املعييجد ضييي ر مييوو.. مييال  ضقييال  عيةييم 

 .(294)إل احلديث، وسا((أان ابن عبد املطلب ..))  ابن ع د املنمب  ضقال عسول   

وهيو جيالا يف املعيجد يف ع ي ابه ضقيالوا   عن عيب هريير  ميال  عن اليهيود عتيوا السي   -245
 .(295)ة عاب القاسم يف عجن وامرع  زنيا مسهم

مال اخلنايب  يف احلديث مين الفقيه؛ جيواز دريول املشيرك املعيجد إما  انيط ليه ضييه حاجيرب 
يه  وم ن عن حيا م إىل ميا  وهيو يف املعيجد؛ ض نيه م ن عن يةون له  رمي يف املعجد ل  رم إل

 .(296)جيوز له درول املعجد م  ا  حقه يف مو ملك من األموع
عييين هشيييا  بييين العييياص األميييول ميييال  بع يييط عو وعجييين آرييير إىل هرمييين  ييياحب اليييرو   -246

م نيدعوو إىل امسيل  ضخرجسيا حيىت ميدمسا ال,و.يرب يعي   و.يرب دمشيق؛ ضسةلسيا عميال ج ميرب بين األيهي
ال,عيياين ضييدرمسا عميييه ضيي ما هييو عمييال سييرير لييه؛ ضةعسيين إليسييا برسييوله نةممييه ضقمسييا  و  ل نةمييم 
عسول   وإ ا بع سا إىل املمك؛ ض ن عمن لسا  ممسياو وإل مل نةميم الرسيول ضرجيم إلييه الرسيول ضيةر و 

 ما عميييه بيييلك. مييال  ضييةمن لسييا ضقييال  تةممييوا ضةممييه هشييا  بيين العيياص ودعيياو إىل امسييل ؛ ضيي
 يييا  سييود ضقييال لييه هشييا   ومييا هيييو اليي  عميييك  ضقييال  ل عييتها وحمفييط عن ل عنةعهييا حييىت 
عرييرجةم ميين الشييا . ممسييا  وجممعييك هيييا و  لسةرينييه مسييك ولسةرييين ممييك املمييك األعظييم إن 

. مييال  لعيييتم هبيييم بيين هيييم ميييو  ي ييومون ابلسهييياع ويقوميييون شيياء   عرييي و بيييلك ن يسيييا حمميييد 
ضةيييي   يييومةم  ضيييةر وو ضمميييالء وجهيييه سيييوادا . ضقيييال  موميييوا، وبعيييث معسيييا عسيييول  إىل ابلميييين 

املمك ضخرجسا حىت إما  سا مري ا  من املديسرب مال لسا اليل معسيا  إن دوابةيم هييو ل تيدرن مديسيرب 

                                                

(،  63(،  تيييا  ال يييل   اب  ميييا جييياء يف املشيييرك ييييدرن املعيييجد، وع ييين احليييديث يف ال خييياعل )486عبيييوداود ) (293)
 (،  تا  امميان اب  العلال عن عع ان امسل .12 تا  العمم، اب  ماجاء يف العمم، ومعمم )

 ء يف املشرك يدرن املعجد.(،  تا  ال ل   اب  ما جا487عبوداود ) (294)
 (  تا  ال ل  اب  ما جاء يف املشرك يدرن املعجد، وإسسادو ضعي ، يف إسسادو من مل يعم.488عبوداود ) (295)
 (.2/108"عون املع ود" ) (296)
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املمك؛ ضي ن شياتم  مسيا م عميال بيرامين وب,يال. ممسيا  و  ل نيدرن إل عميهيا ضةعسيموا إىل املميك 
م أيبون ملك؛ ضةمرهم عن ندرن عمال عواحمسيا ضيدرمسا عميهيا متقميدين سييوضسا حيىت انتهيسيا إىل عهن

 رضرب له ضةخنسا يف ع يمها وهيو يسظير إليسيا ضقمسيا  ل إليه إل   و  ع ي  ضيا, يعميم لقيد انتف يط 
ميسيييا ال,رضييرب حييىت  ييياع   ةهنييا عيييإل ت يييفقه الييرة،. مييال  ضةعسييين إليسييا ليييا لةيييم عن لهييروا ع

بييديسةم وععسيين إليسييا عن ادرمييوا ضييدرمسا عميييه وهييو عمييال ضييراأ لييه وعسييدو بناعمييرب ميين الييرو   و يين 
شيييء يف جممعييه ع يير ومييا حولييه  يير  وعميييه  يييا  ميين احلميير  ضييدنوو مسييه ض يي ك. ضقييال  مييا 
عميةم لو حييتموين بت يتةم ضيما بيسةم  وإما عسدو عجن ض ي  ابلعربيرب   ري الةيل  ضقمسيا  إن 
 يتسيا ضيميا بيسسيا ل  ين ليك و يتيك الي   ييا هبيا ل حيين لسيا عن ميييك هبيا. ميال   يي   يييتةم 
ضيمييا بيييسةم  ممسييا  العييل  عمييييةم. مييال  ضةييي   يييون ممةةييم  ممسيييا  هبييا، مييال  ضةييي  ييييرد 

ا و  عميةم  ممسا  هبا مال  ضما ععظم  لمةم  ممسيا  ل إليه إل   و  ع ي ، ضمميا تةممسيا هبي
يعمم لقد انتف ط ال,رضرب حىت عضم ععسه إليها. ميال  ضهييو الةمميرب الي  ممتموهيا حييث انتف يط 
ال,رضيرب ع مميا ممتموهيا يف بييوتةم انتف يط عمييةم  يرضةم   ممسيا   ل ميا ععيساهيا ضعميط هييا ميي  
إل عسدك. مال  لودد  عنةم  مميا مميتم انيتفؤ  ين شييء عمييةم وإين ميد ررجيط مين ن ي  

ي ممسا مل  مال  ألنيه  يان عيعير لشيةهنا وعجيدع عن ل تةيون مين عمير الس يو   وعهنيا تةيون مين ممة
حين الساخ : سةلسا عما ععاد ضةر وو : مال   ي   يلتةم و يومةم  ضيةر وو ضقيال  موميوا 
ضيييةمر لسيييا أسيييةل حعييين ونيييةل   يييري؛ ضةممسيييا  يييلاث ضةعسييين إليسيييا لييييل  ضيييدرمسا عمييييه ضاسيييتعاد مولسيييا 

ةعييدوو، : دعييا بشيييء  هياييرب الربعييرب العظيمييرب ميهَّ ييرب ضيهييا بيييو   يي,اع عميهييا عبييوا  ضفييت  بيتييا  ض
ومفل ؛ضاستخرم حرير  سوداء ضسشرها ض ما ضيها  وع   راء  وإما ضيها عجن ضخم العيسل عظييم 

ال  األليتيل مل عع م ين .ييول عسقيه  وإما ليعييط ليه حليييرب وإما ليه ضييفرياتن عحعين مييا رميق   ضقيي
وإما هو ع  ر الساخ شيعرا ، : ضيت  اباب  آرير ضاسيتخرم  عتعرضون هيا  ممسا  ل. مال  هيا آد  

مسه حرير  سوداء  وإما ضيها  يوع  بي ياء وإما ليه شيعر  شيعر القني  ع ير العيسيل ضيخم اهلاميرب 
سيتخرم ، : ضيت  اباب  آرير ضاحعن الم يرب، ضقال  هن تعرضون هيا  ممسا  ل. ميال  هييا نيو، 

حرييير  سيييوداء  وإما ضيهيييا عجيين شيييديد ال ييييا  حعيين العيسيييل  يييمط اجل ييل .ويييين اخليييد عبييييؤ 
، : ضت  اباب  آرير ضي ما الم يرب  ةنه ي تعم ضقال  هن تعرضون هيا  ممسا  ل. مال  هيا إبراهيم 

   ، ضقيال  عتعرضييون هيييا  ممسيا  نعييم، هييا حممييد عسييولضييه  ييوع  بي ياء وإما و  عسييول   
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  مال  وبةيسا. مال  و  يعمم عنه ما  مالما  : جميا، وميال  و  إنيه هليو. ممسيا  نعيم إنيه هليو ،
 ةنيك تسظيير إلييه، ضةمعييك سيياعرب يسظير إليهييا، : ميال  عمييا إنييه  يان آريير ال ييو  ولةيي  عجمتييه 

  عدمييياء لةيييم ألنظييير ميييا عسيييد م، : ضيييت  اباب  آرييير ضاسيييتخرم مسيييه حريييير  سيييوداء ضييي ما ضيهيييا  يييوع 
س ماء وإما عجن جعد من   الر العيسل حديد السظر عابا مرتا ب األسيسان ميتقم  الشيفرب  

وإىل جس يه  يوع  تشي هه إل   ةنه    ان، ضقال  هن تعرضون هيا  ممسا  ل مال  هيا موسال 
عنييه مييدهان الييرعخ عييريؤ اجل ييل يف عيسيييه ن يين. ضقييال  هيين تعرضييون هيييا  ممسييا  ل. مييال  هييييا 

، : ضييت  اباب  آريير ضاسييتخرم مسييه حرييير  بي يياء ضيي ما ضيهييا  ييوع  عجيين آد  ن بيين عمييران هيياعو 
، : ضيت  اباب  آرير س   عبعرب  ةنه    ان ضقال  هين تعرضيون هييا  ممسيا  ل. ميال  هييا ليو  

ضاسييتخرم مسييه حرييير  بي يياء ضيي ما ضيهييا  ييوع  عجيين عبيييؤ مشيير   يير  عمييا رفييي  العاعضييل 
، : ضييييت  اباب  آريييير هيييين تعرضييييون هيييييا  ممسييييا  ل. مييييال  هيييييا إسيييي اإل حعييين الوجييييه. ضقييييال  

ضاسييتخرم مسييه حرييير  بي يياء ضيي ما ضيهييا  ييوع  تشيي ه إسيي اإل إل عنييه عمييال شييفته رييال ضقييال  هيين 
، : ضيت  اباب  آرير ضاسيتخرم مسيه حريير  سيوداء ضيهيا تعرضون هيا  ممسا  ل. مال  هيا يعقيو  
ألنييي  حعييين القاميييرب يعميييو وجهيييه نيييوع يعيييرف يف وجهيييه  يييوع  عجييين عبييييؤ حعييين الوجيييه عميييا ا

، اخلشومل ي ر  إىل احلمر ، مال  هن تعرضون هييا  ممسيا  ل. ميال  هييا إ اعيين جيد ن ييةم 
: ضييت  اباب  آريير ضاسييتخرم مسييه حرييير  بي يياء ضيي ما ضيهييا  ييوع    ييوع  آد   ييةن وجهييه الشييما 

 ضيت  اباب  آرير ضاسييتخرم مسيه حرييير  ، :ضقيال  هين تعرضييون هييا  ممسيا  ل. مييال  هييا يوسيي  
بي اء ض ما ضيها  وع  عجن ع ر    العامل عرفي  العيسيل ضيخم الي نن عبعيرب متقميد سييفا ، 

، : ضييت  اباب  آرييير ضاسييتخرم مسيييه حريييير  ضقييال  هييين تعرضييون هييييا  ممسييا  ل. ميييال  هييييا داود 
ضقيال  هين تعرضيون هييا  ممسيا   بي اء ضيها  وع  عجن ضخم األليتل .وين الرجمل عا ب ضرسيا  

ل. مييال  هيييا سييميمان بيين داود عميهمييا العييل ، : ضييت  اباب آريير ضاسييتخرم مسييه حرييير  سييوداء 
ضيها  وع  بي اء وإما شا  شديد سواد الم يرب   يري الشيعر حعين العيسيل حعين الوجيه ضقيال  

ليك هييو ال يوع  ألو . ممسيا  مين عيين هن تعرضون هيا  ممسيا  ل. ميال  هييا عيعيال ابين ميرمي 
م مييه. ضقييال  إن  نعمييم عهنييا عمييال مييا  ييوع  عميييه األن ييياء عميييهم العييل  ألو ععيسييا  ييوع  ن يسييا 

عسييد  سييةل عبييه عن يريييه األن ييياء ميين ولييدو ضييةنةل عميييه  ييوعهم، ضةانييط يف رةانييرب آد   آد  
ميال  عميا و   م,ر  الشما، ضاستخرجها مو القرنل من م,ر  الشما ضدضعها إىل دانييال :
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إن نفعيييي .ابيييط ابخليييروم مييين ممةيييي  وإين  سيييط ع يييدا  ألشييير م ممةيييرب حيييىت عميييو  : عجيييازو 
ض د ساو أا ععاو وأا مال لسيا وميا عجيازو.  ضةحعن جالةتسا وسرحسا؛ ضمما عتيسا عاب بةر ال ديق 

عهنيم  عسيول    مال ض ةال عبو بةير وميال   معيةل ليو ععاد   بيه ريريا  لفعين : ميال  عري و
 عسدهم.  واليهود جيدون نعط حممد 

مييال ابيين   ييري  وهةيييا عوعدو احليياضظ الة ييري ال يهقييي ع ييه   يف  تييا  "دلليين الس ييو " عيين 
 .(297)احلا م إجاز  ضي رو  وإسسادو ل اخ به

ن ومال ابن حجر  وومم يف "عماىل" احملاممي عوايرب األ  هانيل مين .رييق هشيا  بين عيرو  عي
عبيييه عيين عيب سييفيان  عن  يياحب ب ييرل عريييو ووسييا  معييه وهييم يف ليياع  ضييي ر الق ييرب خمت يير  
دون الةتيا   وميا ضييه وزاد يف آررهيا. ميال  ضيةر ين هين تعيرف  يوعته إما ععيتهيا  مميط  نعيم. 
ضةدرمط  سيعرب هلم ضيها ال وع ضمم ععو : عدرمط عررى؛ ض ما عو ب وع  حممد و يوع  عيب بةير 

ه دونه. ويف "دللن الس و " أليب نعيم إبسساد ضعي   عن هرمن عررم هلم سيفنا  مين مهيب إل عن
عميييه مفيين ميين مهييب؛ ضييةررم مسييه حرييير  منويييرب ضيهييا  ييوع ضعرضييها عميييهم إىل عن  ييان آررهييا 

 .(298) وع  حممد ضقمسا امجعسا  هيو  وع  حممد ضي ر هلم عهنا  وع األن ياء
وعسييدو  عنييه بيسمييا هييو جييالا عسييد عسييول     ل عيين عبيييهابيين عيب  مييرب األن يياع عيين  -247

 .((هللا أعلـم))  ة حمميد هين تيتةمم هييو اجلسياز   ضقيال السي    عجن من اليهيود مير جبسياز  ضقيال
مـــا حـــدثكم أهـــل الكتـــاب فـــل ُصـــدقوهم و  ))  ضقيييال عسيييول    .إهنيييا تيييتةمم  ميييال اليهيييودل

 .(299)((مل ُكذبوه مل ُصدقوه وإن كان حقا   ن كان ابطل  فإ ؛ُكذبوهم وقولوا آمنا ابهلل ورسله
ضقيال  ة حمميد إو جنيد عن  مال  جاء ح  من األح اع إىل عسيول    عن ع د    -248

  جيعيين العييماوا  عمييال إ يي م واألعضييل عمييال إ يي م والشييجر عمييال إ يي م وامليياء وال ييرى عمييال 
حييييىت بييييد  نواجيييييو  ملمييييك. ض يييي ك السيييي  إ يييي م وسييييالر اخلللييييق عمييييال إ يييي م ضيقييييول  عو ا

                                                

 .(2/335"تفعري القرآن العظيم" ) (297)
 (.8/219"ضت  ال اعل" ) (298)
مييال عسييه ابيين  ابيين عيب  مييربدو ضييعي ، ،  تييا  العمييم، اب  عوايييرب حييديث عهيين الةتييا   وإسييسا(3644عبييوداود ) (299)

 حجر   مق ول عل عسد املتابعرب  ومل يتابم.
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رِِه َوا  ت ييديقا  لقيييول احليي ، : ميييرع عسييول    َم ألَوَمـــا قَــَدُروا اللََّ َحـــقَّ قَـــدإ ـــوإ يع ــا قَـبإَضـــُتُه يـَ رإُض َجَِ
رُِكونَ  ٌت بَِيِميِنِه ُسبإَحانَُه َوُـََعاَ  َعمَّا ُيشإ  .(300)[67]الةمر  الإِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمطإِوايَّ

عن .اعإل بن شها  مال  مالط اليهود لعمر  لو عميسا معشير يهيود نةليط هييو اآلييرب   -249
ــَلَم ِوين ــا َُ َلُكــُم اإِلسإ َِ َوَرِضــي ــ َم َُ َعَلــيإُكمإ نِعإ ــ َمإ ــَنُكمإ َوَأمتإ َُ َلُكــمإ ِوي ــ َملإ َم َأكإ ــوإ نعمييم اليييو  اليييل  ،الإيَـ

عمييير  ضقيييد عمميييط الييييو  الييييل عنةليييط ضييييه عنةليييط ضييييه لختييييو مليييك الييييو  عييييدا . ميييال  ضقيييال 
 .(301)بعرضا  حل نةلط، نةلط ليمرب مجم ومن مم عسول    والعاعرب وعين عسول   

نةم تسددون وإنةيم تشير ون إضقال   عتال الس   عن يهودة    عن متيمرب امرع  من جهيسرب -250
إما ععادوا عن حيمفييوا عن يقولييوا  ضييةمرهم السيي   ،وتقولييون والةع ييرب  مييا شيياء   وشيياط  تقولييون

  .(302)وع  الةع رب ويقولون ما شاء   : شاط

عيين حييفييرب بيين اليمييان  عن عجييل  ميين املعييممل ععى يف السييو  عنييه لقييي عجييل  ميين عهيين  -251 
الةتا  ضقال  نعم القيو  عنيتم ليول عنةيم تشير ون، تقوليون ميا شياء   وشياء حمميد  وم ير مليك 

 .(303)((أما وهللا إن كنَ ألعرفها لكم  قولوا ما شاء هللا مث شاء حممد))ضقال   لمس  
وعو معيييه حيييىت درمسيييا  سيعيييرب اليهيييود  يوميييا   عييين عيييوف بييين ماليييك ميييال  اننميييق السييي   -252

اي معشـر اليهـوو أنبـأان اثنـا ))  ضقيال هليم عسيول    .ابملديسيرب ييو  عييد هليم ضةرهيوا درولسيا عمييهم
رسول هللا َيبط هللا عن كل يهووي َتَ أومي السـماء  ه   إله إ  هللا وأن حممدا  يشهدون أن عشر رجل  

ضاسةتوا ميا جياء بيه ميسهم عحيد : عد عمييهم ضميم جي يه عحيد :   مال. ((الغضب الذي غضب عليه
عبيتم ضيو  إين ألو احلاشير وعو العاميب وعو السي  امل ينفال آمسيتم عو    ضقال . مث ضمم جي ه عحد

  : ان رف وعو معه حىت إما  دو عن خنرم ودى عجين مين رمفسيا  ميا عنيط حمميد ميال ،تم يب
و  ميا نعميم عنيه  يان   ميالوا  عل عجين تعمميون ضييةم ة معشير اليهيود  ضةم ن ضقال مليك الرجين

 .ضقييه مسييك ول ميين عبيييك م مييك ول ميين جييدك م يين عبيييكعضيسييا عجيين ععمييم بةتييا    مسييك ول 
   يييبط : عدوا عميييه مولييه   مييالوا. شييهد لييه اب, إنييه نيي    اليييل لدونييه يف التييوعا ضيي ين ع  مييال

                                                

(،  تيييا   يييفرب 2786(،  تيييا  التفعيييري، اب  موليييه  اوميييا ميييدعوا   حيييق ميييدعو{، ومعيييمم )4811ال خييياعل)  (300)
 .القيامرب واجلسرب والساع

 .  التفعري(  تا3017(،  تا  امميان، اب  زةد  امميان ونق انه، ومعمم )45ال خاعل) (301)
 .احلم  ابلةع رب وإسسادو   ي (، اب  7/6)السعالي (302)
 .(،  تا  الةفاعا ، اب  السهي عن يقال ما شاء   وشاط  وإسسادو   ي 2118ابن ماجه يف "سسسه" ) (303)
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كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفـا فتثنـون عليـه مـن اخلـا مـا أثنيـتم ))  مال عسول    ،ومالوا ضيه شرا  
 عسيول     ضخرجسيا ومين  ل يرب  ميال . ((فلن يقبل قـولكم؛ وملا آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم

ـُتمإ ِإن َكـاَن ِمـنإ ِعنـِد اللَِّ وََكَفـرإمُت بِـِه َوَشـِهَد   نيةل   عية وجين ضييهعوعو وع د   بن سيل  و  قُـلإ َأرَأَيـإ
َم الظَّـــــــاِلِميَ  ـــــــوإ ـــــــِدي الإَق َاإمتُإ ِإنَّ اللََّ َ  يـَهإ ـــــــَتكإ ـــــــآَمَن َواسإ ـــــــِه َف ـــــــى ِمثإِل ـــــــَرائِيَل َعَل ـــــــن بَـــــــِن ِإسإ  َشـــــــاِهٌد مِ 

 .(304)[10]األحقاف 

ررم ليميرب هياجر مين مةيرب اىل املديسيرب هيو وعبيو  عن عيب مع د اخلةاعي   عن عسول    -253
بةيير وعييامر ابيين ضهييري  مييوىل عيب بةيير ودليييمهم ع ييد   بيين ععيقيي  المي ييي؛ ضمييروا  يميي  ع  مع ييد 

م وتعيقي ضعيةلوها هين اخلةاعيرب و انط ع  مع د امرع  برز  جمد   ت  ولميا بفسياء اخليميرب ضيتنع
عسدها حلم عو لنب يشرتونه مسها؛ ضمم جيدوا عسدها شيء من ملك  ومالط  لو  ان عسدو شييء 

ضيي ما شييا  يف  عيير ريمتهييا  مييا ععييوم م الِقييرى وإما القييو  مرممييون معييستون؛ ضسظيير عسييول   
فهـل ِبـا مـن ))ل  . ضقاليط  شيا  رمفهيا اجلهيد عين ال,يسم. ميا((مـا هـذه الشـاة اي أم معبـد؟))ضقال  
.مالييط  إن  ييان هبييا حمييب ((أتذنــي يل أن أحلبهــا؟)). مالييط  هييي عجهييد ميين ملييك. مييال  ((لــ ؟

ابلشييا  ضمعييي ها  وم ييير اسيييم   ومعيي  ضيييرعها وم ييير اسيييم    ضاحم هييا. ضيييدعا عسيييول   
عيقاها ض [وععسمه إليهيا]ودعا إبوء هلا يربؤ الره  ضتفاجط واجرت  ض مب ضيها لا حىت م و 
. ((ساقي القوم آخـرهم))وسقال ع  ابه ضشربوا عمل  بعد هنن حىت إما عووا شر  آررهم. ومال  

: حمب ضيه اثنيا  عودا  عميال بيدء ض,يادعو عسيدها : اع ميوا ميال   ضقمميا ل يث عن جياء زوجهيا عبيو 
ب وميال  مع د يعوإل ععسةا  عجاضا  يتعياو ن هيةىل ل نقيي هبين خمهين مميين؛ ضمميا ععى المينب عجي

ميين عييين هيييا الميينب ة ع  مع ييد ول حموبييرب يف ال يييط والشييا  عيياز   ضقالييط  ل و  إنييه ميير بسييا 
عجين م ياعك  ييان مين حدي يه  يييط و ييط ضقييال   يفيه يل ضيو  إين ألعاو  يياحب ميري  اليييل 
تنمييب. ضقالييط  ععيييط عجييل  ريياهر الوضيياء  حعيين اخلمييق ممييي  الوجييه مل تع ييه  جمييرب ومل تييةع بييه 

 .(305)عمرب معيم وسيم يف عيسيه دعد ...  

                                                

 .(، وإسسادو   ي 6/25يف "معسدو" ) ع د (304)
( والني اين  مييا يف 3/9 م )إسيسادو حعين، ووعد مين حيديث هشيا  بين ح ييي  وجيابر عي يا ، واحليديث عررجيه احليا  (305)

 .(3/192(، واحلديث حعَّن إسسادو ابن   ري يف "ال دايرب والسهايرب" )6/58"ا مم" )
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وعبو بةر معتخفل مروا بع د يرعال  سميا   عن ميا بن السعمان مال  ملا اننمق الس   -254
ضاستعيييقياو المييينب. ضقيييال  ميييا عسيييدل شيييا   ميييب  يييري عن ههسيييا عساميييا   ميييط عول الشيييتاء  وميييد 

ومعيي  ضييرعها  عتقمهييا السيي  . ضييدعا هبييا ضا((اوع ِبــا))عرييدجط ومييا بقييي هلييا ميين ليينب. ضقييال  
ودعا حىت عنةلط، وجاء عبو بةر أجن ض مب ضعقال عاب بةر : حميب ضعيقال الراعيي : حميب 
ضشيير  ضقييال الراعييي   اب, ميين عنييط ضييو  مييا ععيييط م مييك ميي . مييال  عوتييراك تةييتم عمييي حييىت 

عنه  ابئ  مال   . ضقال  عنط اليل تةعم مري ((فإ  حممد رسول هللا))عر ك. مال  نعم. مال  
إهنييم ليقولييون ملييك. مييال  ضيي ين عشييهد عنييك نيي  وعشييهد عن مييا جاييط بييه حييق وعنييه ل يفعيين مييا 
ضعمييط إل نيي  وعو مت عييك. مييال  إنييك ل تعييتنيم ملييك يومييك هيييا ضيي ما بم,ييك عين مييد رهيير  

 .(306)ضةتسا
 التهاوي معهم  وقبول هداايهم

 ابتم   لمس  ضقال ت امل عجن عمال حمرب عمر ععى  مال عسهما   عضي عمر ابن عن -255
 يف له خلق   من هذا يلبس إمنا))  ضقال. الوضد جاءك وإما اجلمعرب يو  تم عها احلمرب هيو

 ومد عل عها  ي    عمر ضقال حبمرب مسها عمر إىل ضةعسن حبمن مسها    عسول ضةيت. ((اآلخرة
 عري إىل عمر هبا ضةعسن. ((ُكسوها أو هاُبيع لتلبسها أكسكها مل إ ))  مال ضيها  ممط ما ممط
 .(307)يعمم عن م ن مةرب عهن من له

 يف مشيير رب وهييي عمييي عمييي مييدمط  مالييط عسهمييا   عضييي بةيير عيب بسييط ع يياء عيينو  -256
  ميال عميي  عضة ن عا  رب وهي مدمط عمي إن  ممط    عسول ضاستفتيط    عسول عهد

 . (308)((كأم ملي نعم))

 السيياخ ضعجييب احلرييير عيين يسهييال و ييان سييسدخ ج ييرب  لمسيي  عهييدل  مييال  عنييا عيين -257
 . (309)((هذا من أحسن اجلنة يف معاذ بن سعد ملناويل بيده حممد نفس والذي))  ضقال مسها

                                                

عواو النيي اين وعجاليييه  ، ومييال اهلي ميييي (6/72عواو ال ييةاع وعجاليييه عجييال ال ييي ي  . "جممييم الةواليييد" )مييال اهلي ميييي   (306)
 .(8/548عجال ال  ي . "جممم الةوالد" )

 .لممشر ل اهلديرب اب  (،  تا  اهل رب2619ال خاعل ) (307)
 .لممشر ل اهلديرب اب  (،  تا  اهل رب2620ال خاعل ) (308)
 .لممشر ل اهلديرب اب  (،  تا  اهل رب2615ال خاعل ) (309)
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عل جيييييواز مليييييك و ةنييييه عشييييياع إىل ضيييييع  احليييييديث اليييييواعد يف عد هدييييييرب مييييال ابييييين حجييييير  
 .(310)املشرك
 .(311) الس  إىل عهدى دومرب يدعع  إن  عنا عن متاد  عن سعيد ومال -258
   ضقاليييط. ضوه يييط هليييا عالشيييرب عييين عالشيييرب  درميييط يهودييييرب عميهيييا ضاسيييتوه تها شيييياا  و  -259

 ضومييم يف نفعييي ميين ملييك حييىت جيياء عسييول     مالييط عالشييرب . عجيياعك   ميين عيييا  القيي 
 .(312)((ُسمعه البهائم إَّنم ليعذبون يف قبورهم عذااب  ))  ضقال .ضي ر  ملك له

: جيياء عجيين   سييا مييم السيي   عيين ع ييد اليير ن بيين عيب بةيير عضييي   عسهمييا مييال -60 2
. ميال ل بين بييم ((بيعـا  أم عطيـة؟ أو قـال هبـة))  مشرك مشعان .وين ب,سم يعيومها ضقيال السي  

 ضاشرتى مسه شا  ...
ضيييه ويف هييا احلييديث م ييول هديييرب املشيرك ألنييه سييةله هين ي يييم عو يهييدل  و ميال ابيين حجيير  

 .(313)ضعاد مول من  ن عد اهلديرب عمال الو   دون الةتايب ألن هيا األعرايب  ان و سيا  
 وبوَّ  عبو داود 

 ابب يف اإلمام يقبل هدااي املشركي، مث ذكر:
حيد     !ة بيلل  ضقميط .حبميب ميلمن عسيول    لقيط بيلل    ع د   اهلوزين مال -261

 سيط عو الييل عيل مليك مسيه مسيي بع يه   ،ما  ان ليه شيالء  ال  م ي   انط نفقرب عسول   
؛ أيمييييرين ضييييةننمق ضةسييييتقر  ضييييرآو عيييياعة   و ييييان إما عاتو امنعييييان معييييمما      تعيييياىل إىل عن تييييويف

إن عسيدل  ،ة بيلل  ضقيال .ضةشرتل له ال د  ضة عوو وع.عمه حىت اعرتضي  عجين مين املشير ل
ضممييا عن  ييان ما  يييو  توضيية  : ممييط أل من  ؛عمييطسييعرب ضييل تعييتقر  ميين عحييد إل ميي  ضف

ة   ممييط ،ة ح شييي  ضممييا عن عآين مييال ؛ضيي ما املشييرك مييد عم يين يف ع ييابرب ميين التجيياع ؛ابل ييل 
عتيدعل  يم   وميال يل . ميظيا   وميال يل ميول    ل او )يرييد ل ييك( ضتجهمي  )عل تمقياين بوجيه  رييه(

                                                

 .(5/230"ضت  ال اعل" ) (310)
 .لممشر ل اهلديرب اب  (،  تا  اهل رب2616ال خاعل ) (311)
(  تيا  األشيربرب، اب  إ يرا  2056احلر ، ومعمم ) (،  يف اب  الشراء وال يم مم املشر ل وعهن2216ال خاعل) (312)

 .ال ي  وض ن إي اعو
 .(5/232"ضت  ال اعل" ) (313)
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ا بيسيك وبيسيه ععبيم ضآرييك ابلييل عمييك ضيةعدك إ ي  ميال .مريب  ممط  بيسك وبل الشهر  مال
حييىت إما  ييميط  ،ضةرييي يف نفعييي مييا أيرييي يف عنفييا السيياخ؛ ترعييال ال,ييسم  مييا  سييط م يين ملييك

ةعسيييول   ايب عنيييط   ضقميييط . إىل عهميييه ضاسيييتةمنط عمييييه ضيييةمن يل العتميييرب عجيييم عسيييول   
ول   يا عسييدك مييا تق ييي عيي وليي  إن املشييرك اليييل  سييط عتييدين مسييه مييال يل  يييا و يييا !وعمييي
ضييةمن يل عن آبييق إىل بعييؤ هييللء األحييياء اليييين مييد عسييمموا حييىت يييرزإل  .ضيي ياوهييو ض ،عسيدل

ضخرجط حىت إما عتيط مسةيل ضجعميط سييفي وجيرايب ونعميي ؛ ما يق ي ع    تعاىل عسوله 
ما إنعييان ضيي ؛ حييىت إما انشييق عمييود ال يي   األول ععد  عن عننمييق ،وجميي  )الييرتخ( عسييد ععسييي

ضييي ما ععبيييم ع اليييب مساريييا   ؛ضاننمقيييط حيييىت عتيتيييه عجيييب عسيييول    ،يعيييعال ييييدعو ة بيييلل
:  .((أبشــر فقــد جــاءك هللا ُعــا  بقضـــائك))  ضاسييتةمنط ضقييال يل عسييول    ،عميييهن ع يياهلن

فــإن ؛ إن لــك رقــاِبن ومــا علــيهن))  ضقييال .بمييال  ضقمييط .((أمل ُــر الركائــب املناخــات األربــع؟))  مييال
.. ضيي ر احليديث  .ضفعميط. ((عظيم فدك فاقبضـهن واقـض وينـك أهداهن إيل   عليهن كسوة وطعاما  

مــا فعــل مــا ))  ضقييال .ماعييد يف املعييجد ضعيممط عميييه : اننمقيط إىل املعييجد ضيي ما عسيول   
  مييال .ضمييم ي ييق شييالء مييد م ييال   تعيياىل  يين شييالء  ييان عمييال عسييول     ممييط .((قبلــك؟

فـإ  لسـَ بـداخل علـى أحـد مـن أهلــي  ؛أنظـر أن ُـرَين منــه))  نعيم ميال  مميط .((ء ؟أفضـل شـى))
  مييال .((مـا فعـل الـذي قبلـك))  ضقيال .العتميرب دعيياين ضمميا  يمال عسيول    .((هحـن ُـرَين منـ

يف املعيييجد ومييي  احليييديث حيييىت إما  يييمال  ض يييا  عسيييول    ،هيييو معيييي مل أيتسيييا عحيييد  مميييط
ــذي قبلــك؟))  مييال .دعيياينالعتمييرب يعيي  ميين ال,ييد  مييد ععاحييك   مسييه   ممييط  مييال .((مــا فعــل ال

: ات عتيييه حيييىت إما جييياء  ،مييين عن يدع يييه امليييو  وعسيييدو مليييك ضةييي  و يييد   شيييفقا  . ةعسيييول  
 .(314)عزواجه ضعمم عمال امرع  امرع  حىت عتال م يته ضهيا اليل سةلت  عسه

حميرب عرييها ب ل يرب و ل يل  ىل السي  عن عنيا بين ماليك  عن مميك مل ييةن عهيدى إ -262
 .(315)بعريا عو  لث و ل ل ومرب ضق مها

                                                

  وإسيييييسادو ا املشييييير لياب  يف اممييييا  يق ييييين هداييييي  تييييا  اخليييييرام وامميييياع  والفييييييء،  ،(3055) يف "سيييييسسه" عبييييوداود (314)
 .  ي 

عي  يف إسيييسادو عميييي بييين زييييد بييين (، تيييا  الم ييياخ، اب  لييي ا املرتفيييم مييين ال ييييا . وإسيييسادو ضييي4034عبييو داود ) (315)
 جدعان وهو ضعي .
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ع   [ماعييييرب]جييياعيتل إحيييدامها  وعييين برييييد  ميييال  عهيييدى املقيييوما الق نيييي لرسيييول    -263
حلعييان بيين اثبييط وهييي ع  ع ييد اليير ن    واألرييرى وه هييا عسييول   إبييراهيم ابيين عسييول   
 .(316)ملك مرب ضق ن عسول   بن حعان وعهدى له ب,

  جيييير  ميييين امليييين وعيييين عنييييا بيييين مالييييك   عن ممييييك مل يييييةن عهييييدى إىل عسييييول    -264
 .(317)ضق مها

مة ميييرب  وعييين عالشيييرب ماليييط  عهيييدى املقيييوما  ييياحب امسيييةسدعيرب إىل عسيييول    -265
 .(318)عيدان شاميرب ومرآ  ومشنا  

ميييييييد، ميييييييواعير  ضيييييييي ر    وعييييييين ابييييييين ع ييييييياخ ميييييييال  عهيييييييدى املقيييييييوما إىل عسيييييييول  -266
 .(319)احلديث

مييال   سيط عجيل  ضاعسيييا  مين عهين ع ي هان ميين عهين مرييرب مسهييا  عين سيممان الفاعسيي  -267
يقييال هلييا جييال  و ييان عيب دهقييان مريتييه  و سييط عحييب رمييق   إليييه ضمييم يييةل بييه ح ييه إةل حييىت 

وسييرب حيىت  سيط منين السياع ح ع  يف بيته عل ميلز  السياع  ميا  ي ا اجلاعييرب  وعجهيد  يف ا 
اليل يومدها ل يرت ها خت و ساعرب مال  و انط أليب ضيعرب عظيمرب مال  ضش,ن يف بسيان له يوميا  
ضقييال يل  ة بيي  إىن مييد شييي,مط يف بسيييان هيييا الييييو  عيين ضيييع  ضامهيييب ضة.معهييا وعمييرين ضيهيييا 

عط ع ييوامم بيي عؤ مييا يريييد. ضخرجييط ععيييد ضيييعته ضمييرع  بةسيعييرب ميين  سييالا الس يياعى ضعييم
ضيها وهم ي مون  و سط ل عدعل ما عمر الساخ حل ا عيب إةل يف بيته؛ ضمما مرع  هبم و عط 
ع يوامم درميط عميييهم عنظير ميا ي ييسعون ميال  ضممييا ععييتهم ععج ي   ييلمم وع  يط يف عمييرهم. 

 يط وممط   هيا و  رري من اليدين الييل مين عمييه ضيو  ميا تير تهم حيىت  ربيط الشيما وتر 
ضيييعرب عيب ومل آمييا. ضقمييط هلييم  عييين ع يين هيييا الييدين  مييالوا   ابلشييا . مييال  : عجعييط إىل عيب  
ومييد بعييث يف .ميي  وشيي,مته عيين عممييه  مييه. مييال  ضممييا جاتييه مييال  عل بييا عييين  سييط عمل ع يين 
عهيد  إلييك مييا عهيد   مييال  مميط  ة عبييط ميرع  بسياخ ي ييمون يف  سيعيرب هلييم ضيةعج   مييا 

                                                

 (.4/270جممم الةوالد" )مال اهلي مي  عواو ال ةاع والن اين يف األوس  وعجال ال ةاع عجال ال  ي . " (316)
 (.4/270"جممم الةوالد" )مال اهلي مي  عواو ال ةاع وضيه عمي بن زيد بن جدعان وضيه ضع  ومد و ق .  (317)
 (.4/271"جممم الةوالد" )ين يف "األوس " وعجاله  قا . مال اهلي مي  عواو الن ا (318)
 (.4/271"جممم الةوالد" )مال اهلي مي  عواو ال ةاع وضيه مسدل بن عمي ومد و ق وضيه ضع .  (319)
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م؛ ضو  ما زلط عسدهم حىت  ربط الشما. مال  عل با لييا يف مليك اليدين ععيط من ديسه
رري ديسك ودين آابلك رري مسه. مال  ممط    ل و  إنه رري من ديسسا. مال  ضخاض  ضجعن 
يف عجمييي ميييدا  : ح عيي  يف  بيتييه مييال  وبع ييط إىل الس يياعى ضقمييط هلييم  إما مييد  عميييةم ع ييب 

 اعى ضةر وين هبم. مال  ضقد  عميهم ع ب من الشا  لاع مين الس ياعى من الشا  لاع من الس
مييال  ضييةر وين هبييم. مييال  ضقمييط هلييم   إما م ييوا حييوالجهم وععادوا الرجعييرب إىل بلدهييم ضييآمنوىن 
هبيييم. ميييال  ضمميييا ععادوا الرجعيييرب إىل بلدهيييم عرييي وين هبيييم ضةلقييييط احلدييييد مييين عجميييي : ررجيييط 

ا ميدمتها ممييط  مين عض ين عهين هيييا اليدين  ميالوا   األسييق  يف معهيم حيىت ميدمط الشييا ؛ ضممي
الةسيعرب. مال   ضجاته ضقمط   إىن ميد ع  يط يف هييا اليدين وعح  يط عن ع يون معيك عريدمك 
يف  سيعيييتك وعتعميييم مسيييك وع يييمال معيييك. ميييال  ضادرييين ضيييدرمط معيييه ميييال  ضةيييان عجييين سيييوء 

ياء ا تسيةو لسفعيه ومل يعنيه املعيا ل حيىت أيمرهم ابل دمرب وير  هم ضيها؛ ض ما مجعوا إليه مسهيا عشي
مجييييم سيييي م مييييلل ميييين مهييييب ووعإل. مييييال  وعب, ييييته ب, ييييا  شييييديدا  ملييييا ععيتييييه ي ييييسم. : مييييا  
ضاجتمعييط إليييه الس يياعى ليييدضسوو ضقمييط هلييم  إن هيييا  ييان عجيين سييوء أيميير م ابل ييدمرب وييير  ةم 

. مييالوا  ومييا عممييك بيييلك  ضيهييا ضيي ما جاتمييوو هبييا ا تسةهييا لسفعييه ومل يعيي  املعييا ل مسهييا شييياا  
مال  ممط  عو عدلةم عمال  سةو. مالوا  ضدلسا عميه. مال  ضةعيتهم موضعه. مال  ضاسيتخرجوا مسيه 
سيييي م مييييلل امييييوء  مه ييييا ووعمييييا . مييييال  ضممييييا ععوهييييا مييييالوا  و  ل ندضسييييه عبييييدا ض ييييم وو : عمجييييوو 

مان  ضميا ععيييط عجييل  ل ي ييمي ابحلجياع  : جييا وا برجيين آرير ضجعمييوو أةانييه. ميال   يقييول سييم
اخلمييا ععى عنييه عض يين مسييه عزهييد يف الييدنيا ول عع ييب يف اآلريير  ول آدا  ليييل  وهنيياعا مسييه مييال 
ضةح  تييه ح ييا  مل عح ييه ميين م مييه وعممييط معييه زميياو  : ح ييرته الوضييا  ضقمييط لييه  ة ضييلن إىن  سييط 

مير   ضي ىل مين تو يال يب وميا معك وعح  تك ح ا  مل عح ه من م مك  ومد ح رك ميا تيرى مين ع
 مييرين   مييال   عل بييا و  مييا ععمييم عحييدا  اليييو  عمييال مييا  سييط عميييه لقييد همييك السيياخ وبييدلوا 
وتر وا ع  ر ما  انوا عميه ال عجل  ابملو ن وهيو ضيلن ضهيو عميال ميا  سيط عمييه ضياحلق بيه. ميال   

و  عو يياين عسييد موتييه عن ضممييا مييا  و يييب حلقييط ب يياحب املو يين ضقمييط لييه  ة ضييلن إن ضييل
احلق بك وعر ين عنك عمال عمرو. مال   ضقال يل   عمم عسدل ضةمميط عسيدو ضوجدتيه ريري عجين 
عمال عمر  اح ه؛ ضمم يم ث عن ما  ضمما ح رته الوضيا . مميط ليه  ة ضيلن إن ضيلو  عو يال يب 

يب وما  ميرين   إليك وعمرين ابلم وإل بك  ومد ح رك من   عة وجن ما ترى ض ىل من تو ال
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مال  عل با و  ما ععمم عجيل  عميال م ين ميا  سيا عمييه إل عجيل  بس يي ل وهيو ضيلن ضياحلق بيه. 
مييال  ضممييا مييا  و يييب حلقييط ب يياحب ن ييي ل ضجاتييه ضةر تييه  يي ل ومييا عمييرين بييه  يياح . 

ل يث  مال  ضةمم عسدل ضةممط عسدو ضوجدته عميال عمير  ياح يه ضةمميط ميم ريري عجين ضيو  ميا
عن نةل به امليو ؛ ضمميا ح ير مميط ليه  ة ضيلن إن ضيلو   يان عو يال يب إىل ضيلن : عو يال يب 
ضييلن إليييك ضيي ىل ميين تو ييال يب ومييا  مييرىن  مييال   عل بييا و  مييا نعمييم عحييدا  بقييال عمييال عمييرو 

ال عميرو. آمرك ان  تيه ال عجل  بعموعيرب؛ ض نه أ ين ميا مين عمييه ضي ن عح  يط ضةتيه ميال  ض نيه عمي
مال   ضمما ما  و يب حلقط ب احب عموعيرب وعر ته ر ل.  ضقال  عمم عسيدل ضةمميط ميم 
عجن عمال هدى ع  ابه وعميرهم ميال  وا تعي ط حيىت  يان يل بقيرا  و سيميرب. ميال  : نيةل بيه 
عمر   ضمما ح ير مميط ليه  ة ضيلن إىن  سيط ميم ضيلن ضةو يال يب ضيلن إىل ضيلن وعو يال يب 

ضييلن : عو يال يب ضييلن إليييك ضي ىل ميين تو يال يب ومييا  مييرين  ميال   عل بييا و  مييا ضيلن إىل 
ععمميه ع يي   عمييال مييا  سييا عمييه عحييد ميين السيياخ آمييرك عن  تيييه، ولةسيه مييد عرمييك زمييان نيي  هييو 
م عوث بدين إبراهيم  رم اع  العر  مهاجرا  إىل عع  بل حرتل بيسهما خنن بيه علميا  ل 

يرب ول أي ن ال دمرب بل  تفيه را  الس و ، ض ن استنعط عن تم ق بتمك ال لد ختفال أي ن اهلد
ضاضعيين. مييال  : مييا  و يييب ضمة ييط بعموعيييرب مييا شيياء   عن عمةييث : ميير يب نفيير ميين  مييب 
لييياعا ضقميييط هليييم   مميييوىن إىل عع  العييير  وععنييييةم بقيييرايت هييييو و سيمييي  هييييو  ميييالوا  نعيييم 

إما مدموا يب وادل القيرى رمميوين ض ياعوين مين عجين مين يهيود ع يدا ؛ ضةعنيتهموها و موين حىت 
ضةسيييط عسيييدو وععييييط السخييين وعجيييو  عن تةيييون ال ميييد الييييل و ييي  يل  ييياح  ومل حييييق يل يف 
نفعي ض يسما عو عسدو مد  عميه ابن عم له من املديسرب من با مريظيرب؛ ضابتياع  مسيه ضياحتمم  إىل 

عيتهييا ضعرضتهييا ب ييفرب  يياح  ضةممييط هبييا  وبعييث   عسييوله ضةمييا  املديسييرب؛ ضييو  مييا هييو إل عن ع 
أةيرب ميا عميا  ل ع يم ليه بييي ر ميم ميا عو ضييه مين شيي,ن اليرإل : هياجر إىل املديسيرب ضيو  إىن لفييي 
ععخ عيإل لعيدل ععمن ضيه بعؤ العمين وسييدل جيالا إم عم ين ابين عيم ليه حيىت ومي  عمييه 

 إهنم اآلن  تمعون بق اء عمال عجن مد  عميهم من مةرب الييو  ضقال ضلن  ماتن   با ميمرب و 
يةعمون عنه ن  مال  ضمما  عتها عريت  العرواء حىت رسسط سةسق  عمال سيدل مال  ونةليط 
عن السخمرب ضجعمط عمول لبن عمه ملك ماما تقول ماما تقول  ميال   ض, يب سييدل ضمةمي  

ال عممييييك. ميييال  ممييييط  ل شييييء إ ييييا ععد  عن لةميييرب شييييديد  : ميييال  مالييييك وهلييييا عم يييين عمييي
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اسييت  ط عميييا مييال. وميييد  يييان عسييدل شييييء ميييد مجعتييه؛ ضمميييا عمعييييط عريتييه : مه يييط بيييه إىل 
وهو بق اء ضدرمط عميه ضقمط له  إنه مد بم,  عنك عجين  يا  ومعيك ع ي ا   عسول   

 م. ميال  ضقربتيه لك  رابء موو حاجرب  وهيا شيء  ان عسدل لم دمرب ضرعيتةم عحق به من  يري 
أل يي ابه   مييوا وعمعييك يييدو ضمييم أي يين. مييال  ضقمييط يف نفعييي  هيييو  إليييه ضقييال عسييول   

إىل املديسييرب : جاييط بييه ضقمييط إىن  واحييد  : ان ييرضط عسييه ضجمعييط شييياا  و ييول عسييول   
به مسهيا وعمير ع ي ا ععيتك ل   ن ال دمرب وهييو هدييرب ع رمتيك هبيا. ميال  ضة ين عسيول   

وهو ب قيم ال,رميد ميال   ضة موا معه. مال   ضقمط يف نفعي  هااتن ا ستان : جاط عسول   
ومد ت م جسياز  مين ع ي ابه عمييه مشمتيان ليه وهيو جيالا يف ع ي ابه ضعيممط عمييه : اسيتدع  

اسيتدعته عيرف  عنظر إىل رهرو هن ععى اخلا  اليل و   يل  اح ؛  ضمميا عآين عسيول   
ت  ط يف شيء و   يل. مال  ضةلقال عداءو عن رهرو ضسظر  إىل اخلا  ضعرضتيه ضانة  يط عين عس

   ول ضت ولط ضق  ط عميه حدي ي  ما حيد تك ة عميه ام مه وعبةال ضقال يل عسول   
عن يعييمم مليك ع ي ابه. : شيي,ن سيممان اليرإل حييىت  ابين ع ياخ. مييال   ضةعجيب عسيول   

   اتيييب ة سيييممان ضةات يييط وعحيييد ميييال   : ميييال يل عسيييول    بيييدع ضاتيييه ميييم عسيييول   
أل ييي ابه     ييياح  عميييال  لمثاليييرب خنميييرب عحييهيييا ليييه ابلفقيييري واعبعيييل عومييييرب. ضقيييال عسيييول   

ععيسيييوا عريييا م، ضةعيييانوىن ابلسخييين الرجييين ب ل يييل ودييييرب والرجييين بعشيييرين والرجييين  ميييا عشييير  
  حيىت اجتمعيط يل  لمثاليرب ودييرب ضقيال يل عسيول    والرجن بعشر يعا الرجن بقدع ما عسدو

امهيييب ة سيييممان ضفقييير هليييا؛ ضييي ما ضر يييط ضيييالت  ع يييون او عضيييعها بييييدل، ضفقييير  هليييا وععيييان  
معييي إليهييا ضجعمسييا نقيير  لييه  ع يي ايب حييىت إما ضر ييط مسهييا جاتييه ضةر تييه، ضخييرم عسييول   

بييدو ميا ماتيط مسهيا ودييرب واحيد  ضةدييط  بيدو ضواليل نفا سيممان الودل وي عه عسول   
أ يين بي ييرب الدجاجييرب ميين مهييب ميين بعييؤ امل,ييازل  السخيين وبقييال عمييال املييال ضييةتال عسييول   

ضقيييال  ميييا ضعييين الفاعسيييي املةاتيييب  ميييال  ضيييدعيط ليييه. ضقيييال  ريييي هييييو ضييياد هبيييا ميييا عمييييك ة 
 عة وجين سييلدى هبيا سممان. ضقمط  وعين تقم هيو ة عسول   اا عمال  مال  ريها ض ن  

عسيك. مييال   ضةرييما ضوزنييط هليم مسهييا واليييل نفيا سييممان بييدو ععبعييل عومييرب ضييةوضيتهم حقهييم 
  .(320)اخلسدإل : مل يفتا معه مشهد وعتقط ضشهد  مم عسول   
                                                

 .( وإسسادو حعن5/441ع د يف "معسدو" ) (320)
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 وع  ابه  ع موا من هديرب سممان وهو مشرك م ن عن يعمم. ضوالد احلديث  عن الس  
 لقريبملة  الرحم للمشرك ا

، [23]الشيييوعى  الإَمـــَووََّة يف الإُقـــرإََب     إِ عييين ابييين ع ييياخ عضيييي   عسهميييا يف موليييه تعييياىل   -268
مل يةين بنين مين ميري  إل وليه ضييه  ضقال  إن السي   مال  ضقال سعيد بن ج ري  مر  حممد 

 .(321)مرابرب ضسةلط عميه إل عن ت موا مرابرب بي  وبيسةم
جهيياعا   ييري سيير يقييول   از  عن عمييرو بيين العيياص مييال   عييط السيي  ميييا بيين عيب حيي -269 
  .((إن آل أيب ليسوا ِبوليائي إمنا وليي هللا وماحل  املامني))

  زاد عس عرب بن ع د الواحد عن بيان عين مييا عين عميرو بين العياص ميال   عيط السي  
 .(322). يع  ع مها ب متها((ولكن َلم رحم أبلها ببلَلا))

ن حجر  وال لل أعا ال مين وهيو السيداو  وع.ميق مليك عميال ال يمرب  ميا ع.ميق اليي ا مال اب
عمييال القنيعييرب، ألن السييداو  ميين شييةهنا لميييم مييا حي يين ضيهييا و ليفييه  ييلف الييي ا ضميين شييةنه 

 .(323)التفريق  ومال اخلنايب و ريو  بممط الرحم بل  وبمل  وبلل عل نديتها ابل مرب
إل مال  حد   من  م ع د   بن احلاعث بن نوضن واستةتم  عن حممد بن إس ا -270

َوأَنِذرإ   ا ه عن ابن ع اخ عن عمي بن عيب .الب مال  ملا نةلط هيو اآليرب عمال عسول   
َرِبيَ ألَعِشاَََُك ا ِمِنيَ  * قـإ ِفضإ َجَناَحَك ِلَمِن اَُـّبَـَعَك ِمَن الإُماإ  إن   عرضط عين، مال عسول   َواخإ

ضقال  ة حممد إن مل تفعن ما  ابدع  هبا مومي ععيط مسهم ما ع رو؛ ض مط ضجاءين ج ين 
عمرك به عبك عيبك ابلساع. مال  ضدعاين ضقال  ة عمي إن   مد عمرين عن عنيع عشرييت 
األمربل؛ ضا سم لسا ة عمي شا  عمال  امل من .عا   وععد لسا ععن ولنب، : امجم يل ب  ع د 

ملنمب ضفعمط؛ ضاجتمعوا له يوماي وهم ععبعون عجل  يةيدون عجل  عو يسق ون؛ ضيهم ععمامه ا
عبو .الب و ة  والع اخ وعبو هلب الةاضر اخل يث ضقدمط إليهم تمك اجلفسرب؛ ضةري عسول   

  مسها حييرب ضشقها اسسانه : عمال هبا يف نواحيها  ومال    موا بعم   ضة ن القو  حىت

                                                

يا السَّياُخ ا(  تا  املسامب، اب  مول   تعياىل  3497ال خاعل يف "  ي ه" ) (321) يٍر و عُن  يال ة  ع ييُّه  ِإوَّ ر م ْقس ياُ م مِ ين م   
 .و ج ع ْمس اُ ْم ُشُعواب  و مي   اِلن  لِتي ع اع ضُوا ِإنَّ ع ْ ر م ُةْم ِعسد  اللَِّ ع تْيق اُ ْم{

 (،  تا  األد  اب  ت ن الرحم ب لهلا.5990ال خاعل ) (322)
 (.10/422"ضت  ال اعل" ) (323)
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  موا عسه ما نرى إل آاثع ع ابعهم، و  إن  ان الرجن لية ن م مها، : مال عسول   هن
اسقهم ة عمي. ضجاط بيلك القعب ضشربوا مسه حىت هنموا مسه مجيعا   وعمي   إن  ان الرجن 

رب  مم  -عن يةممهم بدعو عبو هلب لعسه   ضقال  هلد ما  ليشر  م مه؛ ضمما ععاد عسول   
؛ ضمما  ان من ال,د مال عسول س ر م  اح ةم ضتفرموا  ومل يةممهم عسول    -تعجب 

   ة عمي عد لسا أ ن اليل  سط  سعط ابألما من النعا  والشرا ؛ ض ن هيا الرجن  
 ما  سم   مد بدعين إىل ما  عط م ن عن ع مم القو . ضفعمط : مجعتهم له ض سم عسول   

موا حىت هنموا عسه : سقيتهم من ملك القعب حىت هنموا  وعمي   إن  ان الرجن ابألما ضة 
  ة ب  ع د املنمب إين و  ما ععمم شااب  لية ن م مها وليشر  م مها، : مال عسول   

 .(324)من العر  جاء مومه اض ن من ما جاتةم به إين مد جاتةم امر الدنيا واآلرر 
 عيب بةييير عضيييي   عسهميييا ماليييط  عتتييي  عميييي عا  يييرب يف عهيييد السييي   عييين ع ييياء بسيييط -271

ُ َعـِن   . مال ابين عييسيرب ضيةنةل   تعياىل ضيهيا  ((نعم))آ مها  مال   ضعةلط الس   َهـاُكُم اللَّ يـَنـإ
ينِ   .(325)[8]املمت سرب  الَِّذيَن ملَإ يـَُقاُُِلوُكمإ يف الدِ 

ن ع  وماص مال  نةلط يف  ععبم آة  من  تيا  عن م عب بن سعد عن عبيه سعد ب -272
؛ ضةنةل   عية وجين    تعاىل،  انط عمال حمفط عن ل   ن ول تشر  حىت عضاعإل حممدا 

َيا َمعإُروف ــا نـإ ُهَما يف الــدُّ ــا َوَمــاِحبـإ ُهَم ــَل ُُِطعإ ــٌم َف ــِه ِعلإ ــَك ِب ــيإَس َل ــا َل ــِرَك يب َم ــَداَك َعلــى َأن ُُشإ   َوِإن َجاَه
ــأَُلوَنَك وال انييرب إين  سيط عرييي  سييفا  ععج ييا ضقميط  ة عسييول   هيب يل هيييا   ضسةليط   َيسإ

ضقمييط  ة عسييول   إين ععيييد عن عمعيييم  وال ال ييرب إين مرضييط ضيييةاتين عسييول    ،َعــِن األَنَفــالِ 
ابعيرب مايل عضةو ال ابلس    ضقيال  ل. ضقميط  ال ميث. ضعيةط. ضةيان ال ميث بعيدو جيالةا ، والر 

ضيةنةل  إين شربط اخلمر مم مو  من األن اع ض ر  عجن مسهم عنفال بم   مجن ضةتيط الس  
  . (326)  عة وجن  رمي اخلمر

                                                

 .مل يعم ( ويف إسسادو من2/179"دللن الس و " لم يهقي ) (324)
(اب   يييمرب األري املشيييرك، وم ييير 5981وبيييو  ) (،  تيييا  األد ، اب   يييمرب الواليييد املشيييرك،5978ال خييياعل)  (325)

 .حديث عمر ملا ععى حمرب سرياء
( 1748واحليديث عررجييه معييمم يف " يي ي ه" ) .(، اب  بيير الوالييد املشيرك وإسييسادو  يي ي 24"األد  املفيرد" ) (326)

 ل.خمت را ،  تا  اجلهاد والعري اب  األنفا
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تييةوم ميمونييرب بسييط احليياعث يف سييفرته يف هيييو العميير    عيين ابيين ع يياخ  عن عسييول   -273
اث  ضيييةاتو حوينيييب بييين و يييان الييييل زوجيييه الع ييياخ بييين ع يييد املنميييب؛ ضةميييا  عسيييول   أةيييرب  يييل

ع ييدالعةى بيين عيب ميييا بيين ع ييد ود بيين ن يير بيين مالييك بيين حعيين يف نفيير ميين مييري  يف اليييو  
من مةرب. ضقالوا له  إنيه ميد انق يال عجميك  ال الث  و انط مري  مد و مته إبررام عسول   

.عامييا   ومييا عميييةم لييو تر تمييوين ضةعرسييط بييل عرهيير م و ييسعسا لةييم ضياررم عسييا. ضقييال السيي  
ورمييي  عاب عاضيييم  ض  يييرمتوو. ميييالوا  ل حاجيييرب لسيييا يف .عاميييك ضييياررم عسيييا. ضخيييرم عسيييول   

 هساليك : ان يرف عسييول    ميولو عميال ميمونيرب حيىت عاتو هبيا بعييرف؛ ض يا هبيا عسيول   
 .(327)إىل املديسرب يف مل احلجرب

 موافقة أهل الكتاب

حييب مواضقيرب عهين الةتيا  ضيميا مل ييلمر  سي   يان ال   ابن ع اخ عضي   عسهما ميال -274
 و يييان املشييير ون يفرميييون ع وسيييهم ضعيييدل السييي    و يييان عهييين الةتيييا  يعيييدلون عشيييعاعهم  ضييييه

 .(328)و يته : ضرإل بعد
َِ الــرُّومُ * املاعين نييياع بيين مةيير  األسييممي مييال  ملييا نةلييط  -275 َ  ا*ُغِلَبــ ــن أليف َأوإ رإِض َوُهــم مِ 

ــِد َغَلــِبِهمإ  ــِع ِســِنيَ *َســيَـغإِلُبونَ  بـَعإ ضةانييط ضيياعخ يييو  نةلييط هيييو اآليييرب ميياهرين لمييرو   و ييان  ،{يف ِبضإ
َمئِـٍذ ااملعممون حي ون رهوع الرو  عميهم ألهنم وإةهم عهن  تيا ، ويف مليك ميول   تعياىل   َويـَوإ

ِمُنونَ  َرُ  الإُماإ ِر اللَِّ يَنُصُر َمن َيَشاء َوُهـَو الإَعزِيـزُ  *يـَفإ ضةانيط ميري   يب رهيوع ضياعخ ، {الـرَِّحيمُ  بَِنصإ
ألهنيم وإةهييم ليعيوا اهيين  تييا  ول إمييان ب عييث؛ ضمميا عنييةل   تعيياىل هييو اآليييرب ريرم عبييو بةيير 

ــــرُّومُ * املاي ييييي  يف نييييواحي مةييييرب   ال ييييديق  َِ ال ــــ َ  ا*ُغِلَب ــــِبِهمإ أليف َأوإ ــــِد َغَل ــــن بـَعإ ــــم مِ  رإِض َوُه
ميال وخ مين ميري  أليب بةير  ضييلك بيسيا وبييسةم زعيم  ياح ةم عن  ،{يَ يف ِبضإِع ِسـنِ *َسيَـغإِلُبونَ 

الرو  ست,مب ضاعسا  يف ب م سسل عضل نراهسك عمال ملك  مال  بمال، ومليك م ين  يرمي الرهيان 
ضاعمن عبو بةر واملشر ون وتواضعوا الرهان. ومالوا أليب بةر   م لعين  ال  يم  يلث سيسل إىل 

بيسيك وسينا تستهيي إلييه. ميال   ضعيموا بييسهم سيط سيسل ميال  ضم يط تعيم سيسل ضعيم بيسسيا و 
                                                

 .( وإسسادو حعن4/330"دللن الس و " ) (327)
(،  تييا  الف ييالن اب  يف سييدل السيي  2336  ومعييمم )(،  تييا  املسامييب اب   ييفرب السيي  3558) ال خيياعل (328)

 شعرو وضرمه. 
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العيط سييسل م ين عن يظهييروا ضةريي املشيير ون عهين عيب بةيير ضمميا درمييط العيسرب العييابعرب رهيير  
الرو  عمال ضاعخ ضعا  املعممون عمال عيب بةر تعيميرب سيط سيسل ألن   تعياىل ميال  يف ب يم 

 .(329)سسل. مال  وعسمم عسد ملك وخ   ري

 ُعزية غا املسلم وجواز وفنه
,    يعةل املعمم اليمي يقول  بن جريد وال وعل يقولنا عط   مالعن ع د الرزاإل  -276

 .(330)بن آد  ما عشط ل بد من املو االعمنان والعظمرب ع  ة 
وليا معه مين عهين ديسيه عحيد   لو  ان معي يهودل عو ن راين ضما   عن معمر مال -277

 .(331) عترك الع امل   مه ول ع عمه ول ع مي عميهاما عدضسه ومل
 .(332)وليت م الةاضر جساز  املعمم   مال يل عناء   بن جريد مال عن ا -278
 .(333)اي انوا يت عون جسالةن    ولي عط سميمان بن موسال يق   بن جريد مالعن ا -279
مييال . مييم املعييمملمييا  سييميمان بيين داود ضت عييه اليهييود والس يياعى   مييال ع ييد الييرزاإل -280
 .(334)ول اخ به  معمر
وممسيا ليه  عن جابر بن ع د   عضيي   عسهميا ميال  مير  بسيا جسياز  ضقيا  هليا السي   -281

 .(335)((إذا رأيتم اجلنازة فقوموا))ضقمسا  ة عسول   إهنا جساز  يهودل  مال  
سعد ماعيدين ابلقادسييرب  ع د الر ن ابن عيب ليمال مال   ان سهن بن حسي  وميا بن -282

ضمييروا عميهمييا جبسيياز  ضقامييا. ضقييين هلمييا  إهنمييا ميين عهيين األع  عل ميين عهيين اليمييرب. ضقييال   إن 
 .(336)((ً  أليسَ نفسا))به جساز  ضقا  ضقين له   إهنا جساز  يهودل ضقال    الس  

                                                

مال الرتميل  هيا حديث   ي  حعن  ريب من حديث نياع بين مةير  ل نعرضيه إل مين حيديث ع يد الير ن بين  (329)
 .، اب  ومن سوع  الرو (3194الرتميل ) عيب الةود.

 .( وإسسادو   ي 6/42ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (330)
 .( وإسسادو   ي 6/42ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (331)
 .( وإسسادو   ي 6/42ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (332)
 .( وإسسادو   ي 6/42ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (333)
 .( وإسسادو   ي 6/42ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (334)
 .(،  تا  اجلسالة اب  القيا  لمجساز 960،  تا  اجلسالة، اب  من ما  جلساز  يهودل، ومعمم )(1311ال خاعل ) (335)
 .( تا  اجلسالة اب  القيا  لمجساز 961( تا  اجلسالة اب  من ما  جلساز  يهودل  ومعمم )1312ال خاعل ) (336)
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   مهييب مجييم ميين العييم  إىل عن األميير ابلقيييا  مسعييوري حبييديث (337)مييال القاضييي عيييا 
  وتعق ييييه السييييوول ان السعييييخ ل ي يييياع إليييييه ال إما تعيييييع اجلمييييم  وهييييو هسييييا اةيييين. مييييال  عمييييي

 .(338)واملختاع عنه معت ب
 اإلرث والومية

 .(339)عن عامرالشع   مال  ل اخ عن يو ي لميهودل والس راين -283
ِليَـاِئُكم مَّعإُروف ـا    إِ عن متاد    -284 َعُلوا ِإَ  َأوإ ولييا ك مين عهين الةتيا  يقيول  ميال   ع، َأن ُـَفإ

 .(340)و يرب ول مرياث هلم
ِلَياِئُكم مَّعإُروف ا    إِ عن متاد  يف موله  -285 َعُلوا ِإَ  َأوإ مال   إل عن يةون ليك مو مرابيرب  ،َأن ُـَفإ

ليا عمال ديسك ضتو ي له ابلشيء، هو وليك يف السعب ولييا ولييك يف اليدين. وميال احلعين 
 .(341)م ن ملك

ابن جريد عن عناء مال   عه وهو يعةل عن الو ييرب ألهين الشيرك ميال  ل اخ  عن -286
 . (342)هبا

 .(343)ل جيوز لميمي و يرب إل ال مث  ومال احلعن -287
ــاِئُكم مَّعإُروف ــا    إِ عيين ابيين جييريد مييال  ممييط لعنيياء مييا مولييه   -288 ِلَي ــوا ِإَ  َأوإ َعُل مييال   ،َأن ُـَفإ

 .(344)الةاضر بيسهما مرابرب  مال  نعم عنا و إةو حيا وو يته له العناء. ممط  عناء امللمن
 .(345)ن  فيرب عو ط لسعيب هلا يهودلإبن عمر  اعن وضم عن  -289 

                                                

مليالةي   ياحب الت ياني  هو امما  احلاضظ القاضي عبو الف ن عيا  بن موسال بن عيا  الي    األندلعي ا (337)
 (.20/212، انظر ترمجته يف "سري ععل  الس لء" )544تويف سسرب 

 (.3/181"ضت  ال اعل" ) (338)
ويف إسيييسادو جيييابر اجلعفيييي وهيييو  (،10/353)يف "م ييسفه" ، وع يييد اليييرزاإل (6/212يف "م يييسفه" ) ابيين عيب شيييي رب (339)

 .ضعي 
 .(، وإسسادو   ي 6/212يف "م سفه" ) ابن عيب شي رب (340)
 .(، وإسسادو   ي 10/353)يف "م سفه"  زاإلع د الر  (341)
 .(6/213يف "م سفه" ) ابن عيب شي رب (342)
 .يف اب  اب  الو يرب ابل مث ،  تا  الو اة، معمقا  ال خاعل (343)
 .(، وإسسادو   ي 10/352)يف "م سفه" ع د الرزاإل  (344)
 .( وإسسادو   ي 2/517الداعمي يف "سسسه" ) (345)
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 الزواج من أهل الكتاب
ُتُمــوُهنَّ ُأُجــورَُهنَّ .. األ يين ضيييه   يـإ ــبإِلُكمإ ِإَذا آُـَ ُــواإ الإِكَتــاَب ِمــن قَـ َصــَناُت ِمــَن الَّــِذيَن ُأُو  ..َوالإُمحإ

 .[5]املالد  
 الرواية واحلديث عنهم

يوما  ضقال  هن معك من شعر  مال عدضط عسول    عن عمرو بن الشريد عن عبيه  -290
، : عنشيدته ((هيـه)). ضةنشيدته بيتيا ، ضقيال  ((هيـه))عميرب بن عيب ال يمط شيياا   مميط  نعيم. ميال  

 .(346)، حىت عنشدته مالرب بيط((هيه))بيتا ، ضقال  
 استسشد من شعر عميرب بن عيب ال مط وهو مشرك.   عن الس  د احلديثفوائ

 .(347)((حدثوا عن بن إسرائيل و  حرج))  ميال  ميال عسيول    عن عيب هريير   -291
حيد سا عن ب  إسرالين حىت ي ي   ميا يقيو   عن ع د   بن عمرو مال   ان ن     -292

 .(348)ظمه(  ل إل إىل عظم )عل  ع  رو ومع
 

 اإلحسان إ  غا املسلمي
 ساضروها سفر  يف  الس  ع  ا  من نفر اننمق  مال عسه   عضي سعيد عيب عن -293
 احلي ملك سيد ضمد  ي يفوهم عن ضةبوا ؛ضاست اضوهم العر  عحياء من حي عمال نةلوا حىت

 عن لعمه نةلوا اليين لره ا هللء عتيتم لو  بع هم ضقال ،شيء يسفعه ل شيء بةن له ضععوا
 ل شيء بةن له وسعيسا لد  سيدو إن الره  عيها ة  ضقالوا. ضةتوهم شيء بع هم عسد يةون
 لقد و  ولةن ألعمي إين و  نعم  بع هم ضقال شيء  من مسةم عحد عسد ضهن يسفعه

 من منيم عمال ض احلوهم؛جعل   لسا لعموا حىت لةم براإل عو ضما؛ ت يفوو ضمم است فسا م
 ميشي ضاننمق ؛عقال من نش  ضةة ا. {العاملي رب هلل احلمدا  ويقرع عميه يتفن ضاننمق ،ال,سم
 اليل ضقال .معمواع  بع هم ضقال ،عميه  احلوهم اليل جعمهم ضةوضوهم  مال. مم رب به وما
   عسول مالع ضقدموا أيمرو ما ضسسظر ؛ ان  اليل له ضسي ر  الس  أنيت حىت تفعموا ل ال عم

                                                

 .(،  تا  الشعر2255معمم ) (346)
 .وإسسادو   ي اب  احلديث عن ب  إسرالين،  تا  العمم(،  3662عبو داود) (347)
 .وإسسادو   ي اب  احلديث عن ب  إسرالين،  (،  تا  العمم3663عبو داود) (348)
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. ((سهما معكم يل واضربوا اقسموا أمبتم قد))  مال :. ((رقية أَّنا يدريك وما))  ضقال له ضي روا
 .(349)   عسول ض  ك
عهيييديتم جلييياعو   محبيييط ليييه شيييا  يف عهميييه ضمميييا جييياء ميييال عنيييهعن ع يييد   بييين عميييرو   -294

مـا زال جايـل يومـين ابجلـار حـن ))  يقيول اليهودل عهديتم جلاعو اليهودل   عيط عسيول   
 .(350)((ظننَ أنه سيورثه

ملا هياجر  ومليك م يين عن عسيمم ض ميب يل  عن عيب ب ر  ال,فاعل مال  عتيط الس   -295
  ن يييط شييويهرب  ييان حيم هييا ألهمييه ضشييربتها؛ ضممييا ع يي  ط عسييممط، ومييال عيييال عسييول   

  شييا  ضشييربتها وعوييط ضقييال يل السيي   ل   الميميرب  مييا بتسييا ال اعحيرب جياعييا . ض مييب يل عسيو 
  . ممط   ة عسول   مد عويط ما ش عط ول عوييط م ين الييو . ضقيال عسيول   ((أرويَ؟))
 .(351)((إن الكافر أيكل يف سبعة أمعاء وإن املامن أيكل يف معاء واحد))

عيت ابألسيييياعى وعيت عييين جييييابر بييين ع ييييد   عضيييي   عسهمييييا ميييال  ملييييا  يييان يييييو  بيييدع  -296
ليه ممي يا  ضوجيدوا مميي  ع يد   بين عيب يقيدع عمييه  ابلع اخ ومل يةن عميه  و  ضسظر السي  

 .(352)ممي ه اليل عل عه إةو؛ ضميلك نةمل الس   ضةعاو الس  
  يد ضةحب عن يةاضاه. مال ابن عييسرب   انط له عسد الس  

مييري  حيل عتييوا املديسييرب يف ضييداء عسييراهم  ييانوا عين ع مييان بيين عيب سييميمان  عن مشيير ي  -297
 .(353)ي يتون يف املعجد مسهم ج ري بن منعم. مال ج ري  ضةسط ع م مراء  الس  

                                                

( خمت يرا ،  تيا  2201(،  تا  امجياع ، اب  ميا يعنيي يف الرمييرب عميال عحيياء العير   ومعيمم )2276ال خاعل ) (349)
 .قرآن واألم اعالعل  اب  جواز عري األجر  عمال الرميرب ابل

اب  ي ييييدع  (1/50، وال خيييياعل يف "األد  املفييييرد" )مييييا جيييياء يف حييييق اجلييييواع( اب  1943الرتميييييل يف "سييييسسه" ) (350)
 .ابجلاع

 .(5/36جممم الةوالد" )مال اهلي مي  عواو ع د وعجاله عجال ال  ي ، وعوى الن اين يف "األوس " بع ه. " (351)
( تييييا   ييييفا  املسيييياضقل 2773  ومعييييمم )عييييو  ل سيييياعى(،  تييييا  اجلهيييياد والعييييري اب  الة3008ال خيييياعل ) (352)

 .وعحةامهم
(،  تيا  اجلهياد والعيري اب  ضيداء املشير ل، 3050(، وع ن احليديث يف ال خياعل )1/21الشاضعي يف "معسدو" ) (353)

 .( تا  ال ل  اب  القراء  يف ال   463ومعمم )
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يف معييري ضييةدجلوا ليمييتهم حييىت إما  ييان وجييه  عمييران بيين ح ييل  عهنييم  ييانوا مييم السيي   -298
سييتيقظ مييين مسامييه عبيييو ال يي   عرسييوا ض,م يييتهم ععيييسهم حيييىت اعتفعييط الشيييما؛ ضةييان عول مييين ا

مين مساميه حيىت يعيتيقظ، ضاسيتيقظ عمير ضقعيد عبيو بةير عسيد  بةر  و يان ل ييومظ عسيول   
ضسييةل و ييمال بسييا ال,ييدا  ضيياعتةل عجيين ميين  ععسييه ضجعيين يةيي  ويرضييم  ييوته حييىت اسييتيقظ السيي  

 يابت  جسابيرب . مال   ع((اي فلن ما مينعك أن ُصلي معنا))القو  مل ي ن معسا؛ ضمما ان رف مال  
يف ع يو  بييل يديييه وميد عنشييسا عنشييا  ضيةمرو عن يتيييمم ابل ييعيد :  يمال وجعميي  عسييول   

ا من ابمرع  سادلرب عجميها بيل ميةادتل ضقمسيا هليا  عيين املياء  ضقاليط  شديدا ؛ ض يسما من نعري إم
 إنيه ل ميياء ضقمسييا   ييم بييل عهمييك وبييل امليياء  مالييط  يييو  وليمييرب، ضقمسييا  اننمقييي إىل عسييول   

ض د ته أ ن الييل حيد تسا  مالط  وما عسول    ضمم نةممها من عمرو حىت استق مسا هبا الس  
 تيه عهنيا ملمتيرب، ضيةمر أةادتيهيا ضمعي  يف العيةلوين ضشيربسا عناشيا  ععبعيل عجيل  حيىت  ري عهنيا حد

عويسييا ضمييي و  يين مربيييرب معسيييا وإداو   ييري عنيييه مل نعييق بعيييريا   وهيييي تةيياد تيييسؤ ميين املييينء : ميييال   
. ضجمم هلا من الةعر والتمر حىت عتط عهمها. مالط  لقيط عس ر الساخ عو ((هاُوا ما عندكم))

 .(354)   ما زعموا ضهدى   ملك ال ر  بتمك املرع  ضةسممط وعسممواهو ن

وع ييي ابه ميييابموا إحعيييان امليييرع  إبحعيييان ضميييم يتعرضيييوا هليييا ول    عن السييي  فوائـــد احلـــديث
 لقومها.

 قبول وعوة غا املسلمي
وميد   إىل ر ية شيعري وعهاليرب سيسخرب ضةجابيه دعيا عسيول    عن عنا  عن يهودة  -299

 . (355)عن ريا.ا    ابن عي ا  مال ع
أليب سيممرب واليةبري   سيط مير  يف عع  منعهيا السي  عن ع اء بسط عيب بةير ماليط     -300

  ولسييييا جيييياع ميييين اليهييييود ضيييييب  شييييا  ضن خييييط يف عع  الس ييييري ضخييييرم الييييةبري مييييم عسييييول   
تييدعال  ضوجيد  عحيهيا ضيدرم  مين عيي  الم يم مييا مل ييدرم  مين شييء مي   وعو حامين اببسيرب يل

                                                

( ابريييتلف 682ه ميين امليياء  ومعييمم )اب  ال ييعيد النيييب وضييوء املعييمم يةفييي(،  تييا  التيييمم 344ال خيياعل ) (354)
 يعري اب  م اء ال ل  الفالترب واست  ا  تعجين م الها.

اب  جييييييواز ع يييييين املييييييرإل (  تييييييا  األشييييييربرب 2041(  تييييييا  األ.عمييييييرب اب  املييييييرإل، ومعييييييمم )5436ال خيييييياعل ) (355)
 حب النعا .واست  ا  ع ن اليقنل وإي اع عهن املالد  بع هم بع ا  وإن  انوا ضيفاو  إما مل يةرو ملك  ا
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ردجيييرب، ضمييم ع يي  ضاننمقييط ضييدرمط عمييال امرعتييه عمتيي ا مسهييا وعا  لعمهييا تنعميي ، ومييا يب ميين 
حاجرب إىل الساع؛ ضمما مشمط عحيه وععيته ازدد  شرا  ضة.فةته : جاط ال انييرب عمتي ا م ين مليك، 
 : ال ال ييرب، ضممييا ععيييط ملييك معييد  عبةييي وعدعييو   ضجيياء زوم اليهوديييرب ضقييال  عدريين عميييةم

العربييييرب درميييط تقتييي ا وعا . ميييال  ضيييل آ ييين مسهيييا عبيييدا عو ترسيييمي إليهيييا  [ل إل]عحيييد  ماليييط  
ميال ابيين  .(356)مسهيا. ضةعسيمط إيل بقدحييرب ومل يةين يف األع  شيييء عدعيال إيل ميين تميك األ مييرب

 . بةري  القدحرب عرمرب
 املن عليهم ابلعتق

الصـلة اُقـوا هللا فيمـا ملكـَ الصـلة ))  ميال   يان آرير  يل  عسيول    عن عميي  -301
  .(357)((أميانكم

 .(358)له ن رانيا   عن عمر بن ع د العةية ععتق  لما    عن إ اعين بن عيب حةيم -302
عين ابين عمير  عنيه ععتيق  لميا  ليه ن ييرانيا   يان وه يه لي عؤ عهميه ضرجيم إلييه يف مييرياث  -303
 .(359)ضةعتقه
 .(360)ه جموسيا  عن راعجرب بن زيد عن عابو ععتق  لما ل -304

 العفو عنهم
لقيط ع يد   بين عميرو بين العياص    عن عناء بن يعاع مال جاء يف و   الس   -305

يف التيوعا . ميال  عجين و  إنيه ملو ييوف  عضيي   عسهميا مميط  عري ين عين  ييفرب عسيول   
ا  ونييييييرا ،  وحييييةعا يف التييييوعا  بيييي عؤ  ييييفته يف القييييرآن  ة عيهييييا السيييي  إو ععسييييمساك شيييياهدا  وم شيييير 

ول ل ميل عنط ع دل وعسيويل  يتيك املتو ين، لييا بفيظ ول  مييظ ول سيخا  يف األسيواإل، 

                                                

 .(8/303مال اهلي مي  عواو الن اين وضيه ابن هليعرب وحدي ه حعن وبقيرب عجاله عجال ال  ي  ."جممم الةوالد" ) (356)
 .وإسسادو   ي  تا  األد  اب  يف حق املمموك   (،5156عبو داود ) (357)
( 6/285(، وابيييين عيب شييييي رب يف "م ييييسفه" )6/18(، وع ييييد الييييرزاإل يف "م ييييسفه" )1085مالييييك يف "مو.اييييه" ) (358)

 .وإسسادو   ي 
 .(، وإسسادو   ي 3/108ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (359)
 .(6/124ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (360)
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  ولن يق  ه   حيىت يقييم بيه املميرب العوجياء ان يقوليوا ل يدضم ابلعيارب العيارب ولةن يعفو وي,فر
 .(361)إله إل    ويفت  هبا ععيسا  عميا  وآماو   ما  وممواب   مفا  

ل ضيظ ول  مييظ ول  يخا  ابألسيواإل  ومال  عيب  جنيدو مةتيواب  حمميد عسيول    -306
، وعمته احلمادون يةي ون   عية وجين عميال  ين جنيد ول جيةئ ابلعيارب العيارب ولةن يعفو وي,فر

وحيمدونه يف  ن مسةليرب  ويتيةزعون عميال عن ياضهم ويتوضيلن عميال ع.يراضهم مسياديهم يسيادل يف جيو 
ء  فهم يف القتال و فهم يف ال ل  سواء  هلم ابلميين دول  يدول الس ين  وموليدو أةيرب العما

 .(362)ومهاجرو بني رب  وممةه ابلشا 
يهودل من يهود ب  زعيق يقال ليه  ل ييد بين األع يم  عن عالشرب مالط  س ر الس   -307

يييو  عو ما  ليمييرب   ييين إليييه عنييه يفعيين الشيييء ومييا يفعمييه، حييىت إما  ييان ما  حييىت  ييان السيي  
اي عائشة أشعرت أن هللا جل وعل قد أفتا  فيما استفتيته؟ قد جاء  )): دعا : مال   دعا الس  

رجلن فجلس أحدمها عند رأسي, وجلس اآلخر عند رجلي فقال الذي عند رجلي للـذي عنـد رأسـي: 
ال: يف أي شـيء؟ قـال: يف ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بـن األعصـم، قـ
. ماليط  ضةاتهيا عسيول   ((مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال: وأين هو؟ قـال: يف بئـر ذي ذروان

   اي عائشــة فكــأن ماءهــا نقاعــة احلنــاء ولكــأن  لهــا رؤوس ))يف عوخ ميين ع يي ابه : جيياء ضقييال
ا أان فقـد عافـا  هللا وكرهـَ أمـ)). ضقميط  ة عسيول   ضهيل عحرمتيه عو عررجتيه  ميال  ((الشياطي

((أن أثا على الناس منه شيئا  .(363)، ضةمر هبا ضدضسطً 
 .(364)ي سعه ومل شياا  سم عنه إليه  ين  ان  حىت س ر  الس  عن  عالشرب عن -308
ي مين ععميال  سيان شيها  ابين عن يونا عر ين  وهب ابن ومال -309  العهيد عهين مين  رس 

 عهييين مييين و يييان   يييسعه مييين يقتييين ضميييم مليييك ليييه  يييسم ميييد    عسيييول عن بم,سيييا   ميييال تييين م  
  .(365)الةتا 

 عفا عن اليهودل  و ان إبمةانه المت اص مسه.   عن الس  فوائد احلديث
                                                

 .،(  تا  ال يومل، اب   راهيرب العخب يف العوإل2125ال خاعل ) (361)
 .(1/16الداعمي  يف "سسسه" ) (362)
 .( اب  الع ر2189(،  تا  النب، اب  هن يعتخرم الع ر، ومعمم )5765ال خاعل ) (363)
 . س ر إما اليمي عن يعفال هن اب (،  تا  اجلةيرب واملوادعرب 3175اعل)ال خ (364)
 . س ر إما اليمي عن يعفال هن اب ال خاعل  تا  اجلةيرب واملوادعرب،  (365)
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وعيب بةير  عن سرامرب بن رعشيم ميال  جياءو عسين  فياع ميري  جيعميون يف عسيول    -310
ا يف جممييا ميين جمييالا بيي  مييد  عم يين ديييرب  يين واحييد مسهمييا مليين متمييه عو عسييرو؛ ض يسمييا عو جييال

عجيين مييسهم حييىت مييا  عميسييا وميين جمييوخ. ضقييال  ة سييرامرب إين مييد ععيييط آنفييا عسييود  ابلعيياحن 
ععاها حممدا  وع  ابه. مال سرامرب  ضعرضط عهنم هم ضقمط له  إهنم ليعوا هبم ولةسك ععيط ضلو 

ضيييدرمط ضيييةمر  جييياعي  عن ختيييرم  وضييلو  اننمقيييوا اعييسيييا، : ل  يييط يف ا ميييا سييياعرب، : مميييط
بفرسييييي  وهييييي ميييين وعاء ع مييييرب ضت  عييييها عمييييي وعرييييي  عحمييييي ضخرجييييط بييييه ميييين رهيييير ال يييييط 
ض ننط بةجه األع  ورف ط عاليه حيىت عتييط ضرسيي ضر  تهيا ضرضعتهيا تقير  يب حيىت دنيو  
مسهم ضع ر  يب ضرسي ضخرع  عسهيا ضقميط ضةهوييط ييدل إىل  سيان  ضاسيتخرجط مسهيا األزل  

قعمط هبا عضرهم ع  ل ضخيرم الييل ع يرو؛ ضر  يط ضرسيي وع ييط األزل  تقير  يب حيىت ضاست
  وهيييو ل يمتفيييط وعبيييو بةييير ية ييير اللتفيييا   سيييارط ييييدا ضرسيييي يف  عييط ميييراء  عسيييول   

األع  حىت بم,تا الر  تل ضخرع  عسها : زجرميا ضسه يط؛ ضميم تةيد ختيرم ييديها ضمميا اسيتو  
ع ييان سييا.م يف العييماء م يين الييدران؛ ضاستقعييمط ابألزل  ضخييرم اليييل مالمييرب إما أل يير يييديها 

ع رو ضساديتهم ابألميان ضومفيوا، ضر  يط ضرسيي حيىت جايتهم ووميم يف نفعيي حيل لقييط ميا لقييط 
. ضقميييط ليييه  إن موميييك ميييد جعميييوا ضييييك الدييييرب مييين احلييي ا عيييسهم عن سييييظهر عمييير عسيييول   

عميهم الةاد واملتامل ضمم يرزآين ومل يعيةلين إل عن ميال   وعر مم عر اع ما يريد الساخ هبم وعرضوا
. ضعيةلته عن يةتيب يل  تيا  عمين ضيةمر عيامر بين ضهيري  ضةتيب يف عمعيرب مين عدمي : ((أخف عنا))

 .(366)م ال عسول   

 .عفا عن سرامرب مم عنه ععاد السين من الس     عن الس  فوائد احلديث
   الس  ضقال ،سم ضيها شا   لمس  عهديط ري  ضت ط ملا  مال  هرير  عيب عن -311

. ((عنه ماوقي أنتم فهل شيء عن سائلكم إ ))  ضقال له ضجمعوا. ((يهوو من هنا ها كان  من إيل اَجعوا))
. ((فلن أبوكم بل كذبتم))  ضقال .ضلن  مالوا.  ((أبوكم من))   الس  هلم مال .نعم  ضقالوا
 القاسم عاب ة نعم  ضقالوا.  ((عنه سألَ إن شيء عن ماوقي أنتم فهل))  مال . دمط  مالوا
 يعريا   ضيها نةون  مالوا. ((النار؟ أهل من))  هلم ضقال ،عبيسا يف عرضته  ما   يبسا  عرضط  يبسا  وإن
 أنتم هل))  مال :. ((أبدا فيها  لفكم   وهللا فيها اخساوا))   الس  ضقال .ضيها ختمفوو :

                                                

 .وع  ابه إىل املديسرب (،  تا  مسامب األن اع، اب  هجر  الس  396ال خاعل ) (366)
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 الشاة هذه يف جعلتم هل))  مال .القاسم عاب ة نعم  ضقالوا. ((عنه سألتكم إن شيء عن ماوقي
  سط  وإن نعرتي   اماب     سط  إن ععدو  مالوا. ((ذلك على َحلكم ما))  مال .نعم  مالوا.  ((مسا  
 .(367)ي رك مل ن يا  
ضجيييء  بشييا  معييمومرب ضة يين مسهييا عن يهوديييرب عتييط السيي    عيين عنييا بيين مالييك  -312  

 .(368). ضما زلط ععرضها يف هلوا  عسول   (( ))  عل نقتمها  مال  هبا ضقين
عمييال ع ييد   بيين عيب ابيين سييمول وهييو يف ريين  مييال  ميير عسييول    عيين عيب هرييير   -313

عمجرب ضقال  مد    عميسا ابن عيب   شيرب. ضقيال ابسيه ع يد   بين ع يد    والييل ع رميك والييل 
  ل ولةيين بيير عابك وعحعيين ك الةتييا  لييان شيياط آلتيسييك برعسييه. ضقييال عسييول   عنييةل عمييي
 .(369)   ته
عيين شييي رب مييال   سييط عمييول و  لييو آميين أ مييد مجيييم السيياخ مييا آمسييط بييه؛ ضممييا ضييت   -114

مةيييرب وريييرم إىل هيييوازن ررجييييط معيييه عجييياء عن عجييييد ضر يييرب آريييي ب يييةع مييييري   مهيييا مسيييه مييييال   
عين ب,متيه ضيدنو  مسيه وانت ي ط سييفال ألضيربه بيه؛  ةل عسيول   ضارتم  الساخ ما  يو  وني

اي شيبة اون مـىن فـدنوت )). ومال  ضرضم ىل شواظ من وع  اد مي ش ، ضالتفط إيل  عسول   
. ميال  ضيو  ميا عضيم ييدو حيىت هليو ((منه فوضـع يـده علـى مـدرى وقـال:  اللهـم أعـذه مـن الشـيطان

. مييال   ضتقييدمط إىل العييدو و  ((اذهــب فقاُــل))ى، : مييال  يوماييي عحييب إىل ميين  عييال وب يير 
لو لقيط ع  لقتمته لو  ان حيا ؛ ضمما تراجم السياخ ميال ىل  ة شيي رب الييى ععاد   بيك ريري ايا 
ععد  لسفعييييك : حييييد ا بةيييين مييييا  ييييان ا نفعييييال اييييا مل ينمييييم عميييييه عحييييد إل   عيييية وجيييين 

 . (370)((غفر هللا لك))ضتشهد . وممط  عست,فر   ضقال  
ومال ابن إسي اإل يف "امل,يازل"  حيد   عميرو بين شيعيب عين عبييه عين جيدو  عن وضيد  -315

ومد عسيمموا ميالوا  ة عسيول   إو عهين وعشيري  وميد ع يابسا مين الي لء ميا ل  هوازن عتوا الس  
 ييرد ضقييال  ة  فييال عميييك؛ ضييامسن عميسييا ميين   عميييك مييال  و ييان عجيين ميين هييوازن يةييا عاب 

                                                

 .عسهم يعفال هن ابملعممل  وناملشر   دع إما اب ، ،  تا  اجلةيرب واملوادعرب(3169ال خاعل ) (367)
 .(،  تا  العل  اب  العم2190(،  تا  اهل رب، اب  م ول اهلدييرب من املشر ل، ومعمم )2617ال خاعل ) (368)
 .(2/170امحعان" ) –ابن ح ان يف "  ي ه  (369)
 وليييه شييياهد  ميييا م يييروهيييو ضيييعي  جيييدا    (،5/145(، وال يهقيييي يف "دللييين الس يييو " )8/213"ال دايييرب والسهاييييرب" ) (370)

 .ال يهقي يف م,ازل ابن إس ق
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عسييول   إ ييا يف احلظييالر عماتييك ورالتييك وحواضييسك الييليت  يين يةفمسييك..  ضييي ر احلييديث 
 والشعر بنوله. 

مال ابن حجر ع ه    ومد ومم يل هيا احلديث وضيه الشعر عاليا  عشاعل امسيساد م رتيه 
وععيين بيين ع ييد اليي  إسييسادو يف "العشيير  العشيياعيرب" وعمميتييه ميين وجييه آريير يف "األعبعييل املت ايسييرب." 

 .(371)امر  ري ماد، مد عوض ته يف "لعان امليةان" يف ترمجرب زةد بن .اعإل  و  املعتعان
ضقييال عسييول    !العييا  عميييك  ضقييال ميير يهييودل برسييول   مييال  عنييا بيين مالييك  -316

  ((وعميك))   ضقال عسيول .  ((السام عليك :أُدرون ما يقول؟ قال))ة عسيول     لوا . ميا
 .(372)((  إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم))  عل نقتمه  مال

العيا    ضقيالوا استةمن عه  من اليهود عميال السي    عن عالشرب عضي   عسها مالط -317
 .((اي عائشة إن هللا رفيق َيـب الرفـق يف األمـر كلـه))  بن عميةم العا  والمعسرب ضقال  ضقمط .عميك
 .(373)((وعليكم :قلَ))  مال! عومل تعمم ما مالوا  ممط
 ضعيرإل معيد إما ضةيان  ميظيان منيرةن  يوابن    عسيول عميال  يان   ماليط عالشيرب عن -318
 إىل  ييوبل مسييه ضاشييرتيط إليييه بع ييط لييو  ضقمييط اليهييودل لفييلن الشييا  ميين بيية ضقييد ؛عميه  قييل

 عسيول ضقيال .بيدعامهي عو أيايل يييهب عن يرييد إ يا يرييد ما عممط مد  ضقال إليه ضةعسن امليعر 
    ((لألمانة وآواهم هلل أُقاهم من أ  علم قد كذب))(374). 

ملا درن مةيرب سير، اليةبري بين العيوا  وعاب ع ييد  بين اجليرا،    عن الس  عن عيب هرير   -319
ةوا هييا النرييق ضيل ورالد بن الولييد عميال اخليين  وميال  ة عاب هريير  اهتي  ابألن ياع ميال  اسيم
من وخـل وارا  ))  يشرضن لةم عحد إل ع تموو ضسادى مساد ل مري  بعد اليو ، ضقال عسول   

                                                

 .(2/573"ام ابرب يف متيية ال  ابرب" ) (371)
اب   (2163، ومعيمم )(،  تا  استتابرب املرتدين، اب  إما عر  اليمي و يريو بعيب السي  6926)ال خاعل  (372)

 .السهي عن ابتداء عهن الةتا  ابلعل  و ي  يرد عميهم
اب   (2165، ومعييمم )اليييمي و ييريو بعييب السيي   (  تييا  اسييتتابرب املرتييدين اب  إما عيير 6927)ال خيياعل  (373)

 .السهي عن ابتداء عهن الةتا  ابلعل  و ي  يرد عميهم
اب  مييا جيياء يف الرر ييرب يف الشييراء إىل عجيين، مييال عبييو عيعييال  حييديث عالشييرب  ،(،  تييا  ال يييومل1213الرتميييل ) (374)

 .املعمو (، اب  ال يم إىل األجن 7/294حديث حعن  ريب   ي ، والسعالي يف "سسسه" )
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  وعميد  يساديد ميري  ضيدرموا الةع يرب ض,ي  هبيم و.ياف ((فهو آمن ومن ألقى السـل  فهـو آمـن
 ال امسل .عم و مال رم  املقا  : عري جبس   ال ا  ضخرجوا ض ايعوا الس   الس  
زاد ضيييه القاسييم بيين سييل  بيين معييةل عيين عبيييه هبيييا امسييساد مييال   : عتييال الةع ييرب ضةرييي  

. مالوا  نقول ابين عري وابين عيم حمييم عحييم ميال  ((ما ُقولون وما ُظنون؟))بع اديت ال ا  ضقال  
ُ  َ ُـَثـإَريــَب َعَلــيإكُ ا   عمييول  مييا مييال يوسيي  ومييالوا ملييك  ييلاث . ضقييال عسييول    َم يـَغإِفــُر الل  ُم الإيَـــوإ

 .(375)مال  ضخرجوا  ة ا نشروا من الق وع ضدرموا يف امسل  .{َلُكمإ َوُهَو َأرإَحُم الرَّاَِحِيَ 
ميا  عميال اب  الةع يرب  مال حممد بن اس اإل  حد   بعؤ عهن العميم عن عسيول    -320
عبده وهزم ا حزاب وحده أ  كـل مـأثرة    إله إ  هللا وحده   شريك له مدق وعده ونصر))ضقيال  

أو وم أو مال يدعى؛ فهو موضوع َتَ قدمي هاُي إ  سدانة البيـَ وسـقاية احلـاج, أ  وقتيـل اخلطـأ 
شبه العمد ابلسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة مـن ا بـل أربعـون منهـا يف بطوَّنـا أو وهـا. اي معشـر 

عظمهــا ابآلابء النــاس مـن آوم وآوم مــن ُــراب مث ُــل قـريش, إن هللا قــد أذهــب عــنكم  ـوة اجل اهليــة ُو
َناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنَثى{}هذه اآلية:  اآلية كلها مث قال: اي معشر قريش ما ُرون أ  فاعل  اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلقإ

 .(376)((اذهبوا فأنتم الطلقاء)). مالوا  رريا  عري  رمي وابن عري  رمي .مال  ((فيكم؟

 مفن ضمما؛ جند م ن    عسول مم  ةا عنه  عسهما   عضي   ع د بن جابر عن -321
 يف الساخ وتفرإل     عسول ضسةل او الع   ري  واد يف القالمرب ضةدع تهم؛ معه مفن    عسول
 ربنوم ضسمسا  جابر مال. سيفه هبا ضعمق  ر   ط    عسول ونةل ابلشجر يعتظمون الع او

 هذا نإ))     عسول ضقال جالا ععرايب عسدو ض ما؛ ضجاساو يدعوو    عسول إما :
 ذا هو فها هللا :قلَ من؟ مينعك من: يل فقال ملتا يده يف وهو فاستيقظَ انئم وأان سيفي اخَتط
  .(377)   عسول يعام ه مل :. ((جالس
زد شسوء  و ان يرمي من هيو الري  عن ابن ع اخ  عن ضمادا  مد  مةرب  ان من ع -322

ضعمم سفهاء من عهن مةرب يقولون إن حممدا  جمسون. ضقال  لو عين ععيط هيا الرجن لعن   
يشفيه عمال يدل. مال  ضمقيه ضقال  ة حممد إين ععمي من هيو الري  وإن   يشفي عمال يدل 

                                                

 .(، وإسسادو   ي 9/118ال يهقي يف "الة ى" ) (375)
 .(1163( مرسل    وانظر "العمعمرب ال عيفرب" )4/301"ال دايرب والسهايرب" لبن   ري ) (376)
(،  تييا  اجلهيياد العييري، اب  تفييرإل السيياخ عيين اممييا  عسييد القالمييرب والسييتظلل ابلشييجر، ومعييمم 2913ال خيياعل ) (377)

 .اب   ل  اخلوف( (843)
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ستعينه من يهده هللا فل مضل له إن احلمد هلل حنمده ون))  من يشاء ضهن لك  ضقال عسول   
ومن يضلل فل هاوي له وأشهد أن   إله إ  هللا وحده   شريك له وأن حممدا  عبده ورسوله أما 

 لث مرا  مال   . مال  ضقال  ععد عمي   مماتك هللء ضةعادهن عميه عسول   ((بعد
 عط م ن  مما  هللء  ضقال  لقد  عط مول الةهسرب ومول الع ر  ومول الشعراء؛ ضما 

ولقد بم,ن وعوخ ال  ر. مال  ضقال  ها  يدك عابيعك عمال امسل  مال  ض ايعه ضقال 
سريرب ضمروا بقومه ضقال  ، وعمال مومك، مال وعمال مومي مال  ض عث عسول   عسول   

 احب العريرب لمجي   هن ع  تم من هللء شياا  . ضقال عجن من القو   ع  ط مسهم 
 .(378)منهر  ضقال  عدوها؛ ض ن هللء مو  ضماد

مييال ابيين إسيي اإل  وحييد   حممييد بيين جعفيير بيين الييةبري عيين عييرو  بيين الييةبري مييال  جمييا  -323
عمري بن وهب اجلم ي مم  فوان بن عميرب يف احلجر بعد م ا  عهن بدع بيعري  و ان عميري 

ع ي ابه ويمقيون مسيه عسياء و  بن وهب شيناو  من شيا.ل مري   واين  يان ييلمل عسيول   
وهييو أةييرب  و ييان ابسييه وهييب بيين عمييري يف عسيياعى بييدع. مييال ابيين هشييا   واليييل عسييرو عضاعييرب بيين 

 عاضم عحد ب  زعيق.
مييال ابيين إسيي اإل  ض ييد   حممييد بيين جعفيير عيين عييرو  ضييي ر ع يي ا  القميييب وم يياهبم  

مييا و  لييول دييين رييري مييال لييه عمييري   ييدمط ع [بعييدهم]ضقييال  ييفوان  و  مييا عن يف العييي  
عميَّ ليا عسدل م ا و وعيال عرشال عميهم ال يعرب بعدل لر  ط إىل حممد حيىت عمتميه ضي ن يل 
ضيييهم عمييرب ابيي  عسييري يف عيييديهم. مييال  ضا تسمهييا  ييفوان بيين عميييرب ضقييال  عمييي  ديسييك عو عم يييه 

  ضيا تم عسك وعياليك ميم عييايل عواسييهم ميا بقيوا ل يعيع  شييء ويعجية عيسهم. ضقيال ليه عميري
عمي  شةين وشةنك مال  سةضعن. مال   : عمر عمري بعيفه ضش ي ليه وسيم : اننميق حيىت ميد  
املديسرب ض يسما عمر بن اخلنا  يف نفر من املعممل يت د ون عن ييو  بيدع وييي رون ميا ع يرمهم 
  بيييه وميييا ععاهيييم يف عيييدوهم إم نظييير عمييير إىل عميييري بييين وهيييب وميييد عوري عميييال اب  املعيييجد 

شيي ا  العييي . ضقييال  هيييا الةمييب عييدو   عمييري بيين وهييب مييا جيياء إل لشيير  وهييو اليييل متو 
ضقييال  ة نيي    هيييا عييدو    حييرأ بيسسييا وحييةعو لمقييو  يييو  بييدع، : دريين عمييال عسييول   

. مال   ضةم ن عمير حيىت عريي حبماليرب  عمري بن وهب مد جاء متوش ا  سيفه. مال  ضةدرمه عمي 
                                                

 .(  تا  اجلمعرب اب  ختفي  ال ل  واخلن رب868معمم ) (378)
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ضاجمعييوا  م  ييه هبييا ومييال  مليين  ييان معييه ميين األن يياع عدرمييوا عمييال عسييول   سيييفه يف عسقييه ض
؛ ضمميا عآو عسدو واحيعوا عميه من هيا اخل يث؛ ض نيه  يري ميةمون، : درين بيه عميال عسيول   

عسول   وعمر آري حبمالرب سيفه يف عسقه مال  ععسمه ة عمر عدن ة عمري ضدو : ميال   عنعيم 
  ميييد ع رمسيييا   بت ييييرب ريييري مييين ييييرب عهييين اجلاهمييييرب بييييسهم. ضقيييال عسيييول    يي احا  و انيييط  

 يتك ة عمري ابلعل   يرب عهن اجلسرب. مال  عما و  ة حمميد إن  سيط هبيا حليديث عهيد ميال  
ضمييا جيياء بييك ة عمييري مييال  جاييط هليييا السييري اليييل يف عيييديةم ضةحعييسوا ضيييه. مييال   ضمييا ابل 

ل   م  هيييا   مييين سييييوف وهييين ع سيييط شيييياا . ميييال  ا يييدم  ميييا الييييل العيييي  يف عسقيييك. ميييا
جاط له. مال  ميا جايط إل لييلك. ميال  بين معيد  عنيط و يفوان بين عمييرب يف احلجير ضيي رمتا 
ع يي ا  القميييب ميين مييري  : ممييط  لييول دييين عمييي  وعيييال عسييدل خلرجييط حييىت عمتيين حممييدا  

تقتمي  ليه  و  حالين بيسيك وبيل ملييك.  ضت مين ليك  يفوان بين عمييرب بيديسك وعيالييك عميال عن
ضقييال عمييري   عشييهد عنييك عسييول   مييد  سييا ة عسييول   نةيييبك أييا  سييط  تيسييا بييه ميين ريي  
العييماء ومييا يسييةل عميييك ميين الييوحي  وهيييا عميير مل حي ييرو إل عو و ييفوان؛ ضييو  إين ألعمييم مييا 

م  هيييا املعيياإل : شييهد شييهاد  احلييق. عاتك بييه إل   ضاحلمييد , اليييل هييداين للسييل   وسييا
  ضقهوا عرا م يف ديسه وعمموو القيرآن وع.مقيوا عسيريو ضفعميوا : ميال  ة عسيول ضقال عسول   

  إين  سط جاهدا  عمال إ.فاء نوع   شديد األمى ملن  ان عمال ديين   وعو عحيب عن  من 
امسيل    يهيديهم وإل آمييتهم يف دييسهم  ميا   يل ضةمد  مةرب ضةدعوهم إىل   وإىل عسوله وإىل

ضم ييق أةييرب و ييان  ييفوان حييل رييرم   سييط عومل ع يي ابك يف ديييسهم، ضييةمن لييه عسييول   
عمري بن وهب يقول  عبشروا بومعرب  تيةم اآلن يف عة  تسعيةم ومعرب بدع  و يان  يفوان يعيةل 

  يةممه عبدا  ول يسفعه بسفم عبدا .عسه الر  ان حىت مد  عا ب ضةر و عن إسلمه ض م  عن ل
مال ابن إس اإل  ضمما مد  عمري مةرب عما  هبا يدعوا إىل امسيل  وييلمل مين رالفيه عمى  

 .(379)شديدا ضةسمم عمال يديه وخ   ري
عشر  عه  سيريرب عيسيا  وعمير عمييهم عا يم بين  مال  بعث عسول    عن عيب هرير   -324

ميير؛ ضييةننمقوا حييىت إما  ييانوا ابهلييدا  وهييو بييل ععييفان ومةييرب اثبييط األن يياعل جييد عا ييم بيين ع
م ييروا حلييي ميين هييييين يقييال هلييم بسيييو حليييان ضسفييروا هليييم مري ييا  ميين ميييال  عجيين  مهييم عا  ضامت يييوا 

                                                

 (.3/314"ال دايرب والسهايرب" ) (379)
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آاثعهييم حييىت وجييدوا ميية مهم متييرا  تييةودوو ميين املديسييرب ضقييالوا  هيييا متيير ي يير  ضامت ييوا آاثعهييم ضممييا 
ضدضد وعحا  هبم القو  ضقالوا هلم   انةلوا وععنوو ايديةم ولةم عآهم عا م وع  ابه جللوا إىل 

العهييد واملي يياإل ول نقتيين مييسةم عحييدا . مييال عا ييم بيين اثبييط عمييري العييريرب  عمييا عو ضييو  ل عنييةل 
اليو  يف ممرب  اضر المهم عر  عسيا ن ييك ضرميوهم ابلس ين ضقتميوا عا يما  يف سي عرب ضسيةل إلييهم  ل يرب 

ي اإل مسهم ر يب األن اعل وابن د سرب وعجن آرير؛ ضمميا اسيتمةسوا ميسهم ع.مقيوا عه  ابلعهد وامل
عواتع معييييهم ضييييةو قوهم ضقيييال الرجيييين ال اليييث  هيييييا عول ال,يييدع و  ل ع يييي  ةم إن يف هييييللء 
ألسييو  يريييد القتمييال ضجييرعوو وعيياجلوو عمييال عن ي يي  هم؛ ضيية  ضقتمييوو ضيياننمقوا   يييب وابيين د سييرب 

عييد ومعييرب بيدع ضابتييامل ر ي ييا  بسييو احليياعث بيين عيامر بيين نوضيين ابيين ع ييد مسيياف، حيىت ابعومهييا أةييرب ب
و ان ر يب هو متن احلياعث بين عيامر ييو  بيدع ضم يث ر ييب عسيدهم عسيريا ؛ ضيةر ين ع ييد   
بيين عيييا  عن بسييط احليياعث عر تييه عهنييم حييل اجتمعييوا اسييتعاع مسهييا موسييال يعييت د هبييا ضةعاعتييه 

 عاتو ماليط ضوجدتيه جممعيه عميال ضخييو واملوسيال بييدو ضفةعيط ضةعيرب ضةري ابسا يل وعو  اضميرب حيل
عرضها ر يب يف وجهي ضقال   ختشل عن عمتمه  ما  سط ألضعن ملك. و  ما ععييط عسيريا  مي  
رريا  من ر يب  و  لقد وجدته يوما  أي ين مين مني  عسيب يف ييدو وإنيه ملو يق يف احلدييد وميا 

 .(380)زإل من   عزمه ر ي ا  أةرب من مثر و انط تقول إنه لر 
  هيا احلديث من ععظم األحاديث ال  تدل عمال  احرب امسل  ضقد  يان فوائد احلديث

 عن يقتن ال,ل  وهو يعمم عهنم سيقتمونه  ومم ملك مل يتعر  له امى. إبمةان ر يب 
جعفير بين مال الوامدل  حيد   إبيراهيم بين جعفير عين عبييه وع يد   بين عيب ع ييد  عين -325

عمييرو بيين عميييرب ال ييمرل وع ييد   بيين جعفيير عيين ع ييد الواحييد بيين عيب  [الف يين بيين احلعيين بيين]
عوف مالوا   يان عبيو سيفيان بين حير  ميد ميال لسفير مين ميري  أةيرب ميا عحيد ي,تيال حمميدا  ض نيه 
ميشييي يف األسييواإل ضسييدعك أعو؛ ضييةاتو عجييين ميين العيير  ضييدرن عمييييه مسةلييه  ومييال لييه  إن عنيييط 

وررجط اليه حىت ع تاليه ضي ين هياد ابلنرييق ررييط معيي رسجير م ين راضييرب السعير. ميال   وضيت 
عنييط  يياح سا وععنيياو بعييريا  و قييه ومييال  ا.ييو عمييرك ضيي ين ل آميين عن يعييمم هيييا عحييد ضيسميييه إىل 
حممد مال  مال العريب  ل يعممه عحد ضخرم ليل  عمال عاحمته ضعاع لعا  و    رهر احلي ييو  

                                                

(  تا  اجلهاد والعري، اب  هين يعتةسير الرجين ومين مل يعتةسير ومين ع يم ع عتيل 3045ال خاعل يف "  ي ه" ) (380)
 عسد القتن .
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حيىت عتيال امل يمال ضقيال ليه مالين  ميد توجيه إىل بي  ع يد  عم ن يعةل عين عسيول   سادسه : 
األشهن ضخرم األعيرايب يقيود عاحمتيه حيىت انتهيال إىل بي  ع يد األشيهن ضعقين عاحمتيه : عم ين ييل  

 ضوجييدو يف مجاعييرب ميين ع يي ابه حيييدث يف معييجدو؛ ضممييا دريين وعآو عسييول    عسييول   
ا الرجن يرييد  يدعا  و  حالين بيسيه وبيل ميا يرييدو ضومي  وميال  عيةيم ابين مال أل  ابه  إن هي

 ةنيه     عو ابن ع د املنمب ضيهب يس ي  عميال عسيول   ع د املنمب  ضقال له عسول   
وجيي  بيدارن إزاعو ضي ما اخلسجير  يعياعو ضج ييو عسييد بين ح يري  وميال  تيس  عين عسيول   

 ادع ضةسق  يف يد األعرايب ومال  دمي دمي ة حممد وعريو عسييد بين ضقال  ة عسول   هيا 
   ا يييدم  ميييا عنيييط وميييا اميييدمك ضييي ن معيييه نفعيييك ال يييدإل وإن  ح يييري يم  يييه ضقيييال ليييه السييي  

 يبت  ضقد ا.معط عمال ما مهمط به. ميال العيريب  ضيةو آمين ميال  وعنيط آمين ضيةر و  ي  عيب 
عسييد بيين ح ييري :  يياعا مين ال,ييد ضقييال  مييد عمستييك سيفيان ومييا جعيين لييه ضيةمر بييه ض يي ا عسييد 

ضامهيب حيييث شيياط عو رييري ليك ميين ملييك مييال  وميا هييو   ضقييال  عن تشييهد عن ل إلييه إل   
وعين عسول   ضقال  عشهد عن ل إله إل   وعنيك عنيط عسيول   و  ة حمميد ميا  سيط عضيرإل 

ط : ا.معييط عمييال مييا مهمييط بييه؛ ضمييا ميين الرجييال ضمييا هييو إل عن ععيتييك ضيييهب عقمييي وضييعف
 .(381)س قط به الر  ان ومل ينمم عميه عحد ضعرضط عنك اسومل وعنك عمال حق

ومال ابن جرير  حد سا ع د بن  يد  سا سممرب  سا ابن إس اإل عن زيد بين عيب ح ييب  -326
مال  وبعث ع د   بن حياضرب بن ميا بن عدل بن سعيد بن سهم إىل  عرى بن هرمية مميك 
ضيياعخ و تييب معييه  )بعييم   اليير ن الييرحيم ميين حممييد عسييول   إىل  عييرى عظيييم ضيياعخ سييل  
عمييال ميين ات ييم اهلييدى وآميين اب, وعسييوله وشييهد عن ل الييه ال   وحييدو ل شييريك لييه وعن حممييدا  
ع ييدو وعسييوله وعدعييوك بييدعاء   ضيي ين عو عسييول   إىل السيياخ  اضييرب ألنيييع ميين  ييان حيييا  وحيييق 

لقييول عمييال الةيياضرين ضيي ن تعييمم تعييمم وإن عبيييط ضيي ن إ: ا ييوخ عميييك(. مييال  ضممييا مييرعو شييقه ا
ومييال   يةتييب إيل هبيييا وهييو ع ييدل مييال  :  تييب  عييرى إىل ابما  وهييو ول ييه عمييال اليييمن عن 
ابعيث إىل هييا الرجين ابحلجياز عجميل مين عسييدك جميدين ضميةتيياين بيه ض عيث ابما  مهرمانيه و ييان  

 ا  بةتييا  ضييياعخ  وبعييث معييه عجيييل  ميين الفييرخ يقييال ليييه ررريير  و تييب معهميييا إىل  ات ييا  حاسيي
أيمييرو عن يس ييرف معهمييا اىل  عييرى ومييال ألابمويييه  إيييط بييلد هيييا الرجيين و ممييه  عسييول   

                                                

 (، 4/69(، و"ال دايرب والسهايرب" )3/333"دللن الس و " لم يهقي ) (381)
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والتيي   يي و؛ ضخرجييا حييىت مييدما النييال  ضوجييدا عجييل  ميين مييري  يف عع  النييال  ضعييةلوو عسييه 
ر عهن النال  يع  ومري  هبميا وضرحيوا وميال بع يهم لي عؤ  عبشيروا ضقال  هو ابملديسرب واست ش

ضةممييه  ضقييد ن ييب لييه  عييرى ممييك املمييوك  فيييتم الرجيين ضخرجييا حييىت مييدما عمييال عسييول   
عابمويه. ضقال  شاهسشاو ممك املموك  عرى مد  تيب إىل املميك ابما  أيميرو عن ي عيث إلييك مين 

ضيي ن ضعمييط  تييب لييك إىل ممييك املمييوك يسفعييك ويةفييه أيتيييه بييك  ومييد بع يي  إليييك لتسنمييق معييي 
عسك  وإن عبيط ضهو من مد عممط ضهو مهمةيك ومهميك موميك وخمير  بيلدك  ودريل عميال 

ومييد حمقييا حلامهييا وععفيييا شييواعهبما؛ ضةييرو السظيير اليهمييا ومييال  ويمةمييا ميين عمر مييا  عسييول   
ولةين عيب عميرين إبعفياء حليي  ومي    هبيا  مال  عميرو عبسيا يعسييان  عيرى.  ضقيال عسيول   

اخليي  ميين العييماء ان   مييد  شيياعيب : مييال   اعجعييا حييىت  تييياين  ييدا  مييال  وعتييال عسييول   
سم  عمال  عرى ابسه شيريويه ضقتميه يف شيهر  ييا و ييا مين ليميرب  ييا و ييا مين الميين سيم  عمييه 

تييدعل مييا تقييول إو مييد نقمسييا عميييك مييا ابسيه شييريويه ضقتمييه. مييال   ضييدعامها ضةر مهييا، ضقييال  هيين 
هو عيعر من هيا ضسةتب عسك هبيا  وخن  املمك ابما  ميال  نعيم عري او ماك عي  وميول ليه  إن 
دي  وسمناين سيي مغ ميا بميغ  عيرى  ويستهيي اىل اخلي  واحلياضر وميول ليه  إن عسيممط ععنيتيك 

سنقيرب ضيهيا مهيب وض يرب  يان ما  ط يديك وممةتك عمال مومك من األبساء : ععنال رررير  م
عهداها له بعؤ املموك ضخرجا من عسدو حىت مدما عمال ابما  ضةر او اخل . ضقيال  و  ميا هييا 
بةل  ممك وإين ألعى الرجن ن يا   ما يقول  وليةونن ما مد مال؛ ضمان  يان هييا حقيا  ضهيو ني  

ه  تيا  شيريويه عميا بعيد ضي ين مرسن  وإن مل يةن ضعسرى ضييه ععة؛ ضميم يسشيب ابما  عن ميد  عميي
مد متمط  عرى وما عمتمه إل    ا  لفاعخ ملا  ان است ن من متن عشراضهم ومرهم يف  ,يوعهم؛ 
ض ما جاءك  تايب هيا ضخي يل الناعرب ان م ميك واننميق إىل الرجين الييل  يان  عيرى ميد  تيب 

ما  مييال  إن هيييا الرجيين ضيييه ضييل مجييه حييىت أيتيييك عمييرل ضيييه ؛ضممييا انتهييال  تييا  شييريويه إىل اب
 .(382)لرسول ضةسمم وعسممط األبساء من ضاعخ من  ان مسهم ابليمن

مل يتعر  لرسويل  عرى مم عهنم جاءا لمق ؤ والسيين مين السي      عن الس  فوائد احلديث
 .بن وعفا عسهم 
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  مين معييممرب عسيول عن ابن إس اإل   ان معييممرب بين ح ييب  تيب إىل عسيول    -327
إىل حممييد عسييول   سييل  عميييك عمييا بعييد ضيي ين مييد عشيير ط يف األميير معييك ضيي ن لسييا ن يي    

األمر ولقري  ن   األمر  ولةن مريشا  مو  يعتيدون ضقيد  عمييه عسيولن هبييا الةتيا ؛ ضةتيب 
بسم هللا الرَحن الرحيم من حممد رسول هللا إ  مسيلمة الكـذاب سـلم علـى مـن ))  اليه عسول   

 . ((َلدى أما بعد فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباوه والعاقبة للمتقياُبع ا
مال ابن اس اإل  ض د   سعد بن .اعإل عن سممرب بن نعييم بين معيعود عين عبييه ميال  -328

حيل جياءو عسييول معييممرب الةييا  بةتابيه يقييول هلميا  وعنتميا تقيولن م يين   عيط عسيول   
 .(383)((أما وهللا لو  أن الرسل   ُقتل لضربَ أعناقكما))ما يقول  مال  نعم. ضقال  

 العدل مع غا املسلمي
ماتيين عهيين رييي  حييىت عجلييةهم إىل م ييرهم ض,مييب عمييال  عيين ابيين عميير  عن عسييول    -329

ال يفراء  األع  والةعمل والسخن ض احلوو عمال عن جيموا مسها وهلم ما  مط ع ياهبم ولرسيول   
ن مسها، ضاشرت  عميهم عن ل يةتموا ول ي,ي يوا شيياا  ضي ن ضعميوا ضيل مميرب هليم ول وال ي اء و رجو 

ع مرب، ض,ي وا معةا  ضيه مال وحمي حلييي بين عرنيب  يان احتمميه معيه إىل ريي  حيل عجمييط 
. ضقيال  ((ما فعل مسك حيـي الـذي جـاء بـه مـن النضـا؟))  لعم حيي  الس ري، ضقال عسول   

 ، ضدضعييه عسييول   ((العهــد قريــب املــال أكثــر مــن ذلــك))  احلييرو . ضقييال عمه تييه السفقييا  و 
إىل الةبري بن العوا  ضمعيه بعييا   وميد  يان حييي م ين مليك ميد درين رربيرب ضوجيدوا املعيك يف 

حقييييق وعحييدمها زوم  ييفيرب بسيييط حيييي بييين عرنييب وسييي   [عيب]عبيي   رربييرب ضقتيين عسيييول   
م عمواهلم لمسةث اليل نة وا، وععاد عن جيمييهم مسهيا ضقيالوا   نعاءهم ومعاعيهم ومع عسول   

ول أل ي ابه  ة حممد دعسا نةون يف هيو األع  ن م ها ونقو  عميها، ومل يةن لرسيول   
 ممان يقومون عميها؛ ضةانوا ل يتفر ون عن يقوموا ضةعنياهم ريي  عميال عن هليم الشينر مين  ين 

  و يان ع يد   بين عواحيرب أيتييهم  ين عيا   ر يها عمييهم  زعمل وخنن وشيء ميا بيدا لرسيول  
شيد  حر يه وععادوا عن يرشيوو ضقيال  ة ععيداء  : ي مسهم الشنر مال  ضشةوا إىل عسول   

  عتنعموين الع ط و  لقد جاتةم من عسد عحب الساخ إيل  وألنتم عب,ؤ إيل من عدتةم 
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ي إايكم وح  إايه على أن   أعـدل علـيكم. فقـالوا: ِبـذا قامـَ و َيملن بغضمن القرد  واخلسيازير  
 .(384)السماوات واألرض

  بن عيب حدعد األسممي  عنه  ان ليهودل عميه ععبعرب دعاهم ضاستعدى عمييه ضقيالاعن  -330
واليييل بع ييك   ععنييه حقييه مييال  ضقييال. ة حممييد عن يل عمييال هيييا ععبعييرب دعاهييم ومييد  م يي  عميهييا

واليييل نفعييي بيييدو مييا عمييدع عميهييا مييد عر تييه   مييال  .ععنييه حقييه  مييال .ميهيياابحلييق مييا عمييدع ع
 و يان السي    ععنيه حقيه ميال  م يه ميالةإنك ت ع سا إىل ريي  ضيةعجو عن ت,سمسيا شيياا ضيةعجم ض

وهيو متيةع بي د   بين عيب حيدعد إىل العيوإل وعميال ععسيه ع يابرباضخرم بيه  ،مل يراجم إما مال  لاث  
عشييرت مييي  هييييو اليي د  ض اعهيييا مسيييه اعبعيييرب   عسييه ضيييةتةع هبيييا ونييةمل الييي د  ضقيييالضسييةمل العماميييرب عييين ع 

هيا دونيك هيييا   ضةر هيا ضقاليط ماليك ة  ياحب عسيول     اليدعاهم ضمير  عجيوز ضقاليط
 .(385)ب د عميها .رحته عميه

ن عن عمر بن اخلنا  ارت م إليه معمم ويهودل ضرعى عمر ع عن سعيد بن املعيب  -331
و  لقيد م ييط ابحلييق ض يربه عميير بين اخلنييا    ضقييال ليه اليهييودل. يهيودل ضق ييال ليهاحليق لم

ل  يان عين إنه ليا ما  يق يي ابحليق عو جند   إضقال له اليهودل  وما يدعيك  ابلدع  : مال
مييسيييه مميييك وعييين مشاليييه مميييك يعيييددانه ويوضقانيييه لم يييق ميييا دا  ميييم احليييق ضييي ما تيييرك احليييق عرجيييا 

 .(386)وتر او
الةهرل  عن يهودة  جاء إىل ع د املميك بين ميروان ضقيال  إن ابين هرمية رممي ؛ ضميم  عن -332

يمت  إليه : ال انيرب : ال ال رب ضمم يمتفط إليه، ضقال له اليهودل  إو جند يف  تا    عة و جين 
شيرك يف "التوعا "  عن امما  ل يشرك يف رمم و ل جيوع حيىت يرضيم إلييه؛ ضي ما عضيم إلييه ضميم ي,يري 

 .(387)يف اجلوع و الظمم. مال  ضفةمل هبا ع د املمك و ععسن إىل ابن هرمة ضسةعه

                                                

 (، وإسسادو   ي .11/607ابن ح ان يف "  ي ه" ) (384)
عواو ع ييد و النيي اين يف "ال يي,ري" و"األوسيي " وعجالييه  قييا  إل عن (   4/233مييال اهلي مييي يف "جممييم الةوالييد" ) (385)

 حممد بن عيب حي  مل عجد له عوايرب عن ال  ابرب ضيةون مرسل   ي ا .
 .(، وسعيد عن عمر مرسن2/719) "املو.ة" (386)
 ( وإسسادو   ي .11/326ع د الرزاإل يف "م سفه" ) (387)
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عييين ع يييد   بييين عيب سيييفيان يعييي  ابييين احلييياعث بييين ع يييد املنميييب ميييال  جييياء يهيييودل  -333
مـا قـدس هللا أو قـال: مـا ))  ضهم به ع  ابه، ضقال عسيول    ضة مظ لمس   يتقاضال الس  

 .(388)((خذون للضعيف منهم حقه غا متعتعيرحم هللا أمة   أي
وله شاهد   ي  عسد ابن ماجه، إل عنه مال ععرايب بدل يهودل  ضعن عسد ابن ماجه  -334

يتقاضاو ديسا   ان عمييه؛ ضاشيتد  (  عن عيب سعيد اخلدعل مال  جاء ععرايب إىل الس  2426)
ه ومييالوا وحيييك تييدعل ميين تةمييم  عميييه حييىت مييال لييه  عحييرم عميييك إل م يييت    ضييانتهرو ع يي اب

، : ععسين إىل رولييرب بسييط ((هلمــع مــاحب احلـق كنــتم؟))  ميال  إين ع.مييب حقيي. ضقييال السي  
، ضقالط  نعم. ايب عنط ة ((إن كان عندك متر فأقرضينا حن أيُينا متران فنقضيك))ميا ضقال هلا  

أولئـك ))ضيط  عوا   لك. ضقال  عسول  . مال  ضةمرضته  ضق ال األعرايب وع.عمه. ضقال  عو 
 .(389)((خيار الناس  إنه   قدسَ أمة   أيخذ الضعيف فيها حقه غا متعتع

من حلف على ميي وهو فيها فـاجر ليقتطـع ِبـا ))  مال عسيول     مال عن ع د    -335
 يان بيي    ؛ن مليكو   يا يف    ضقيال األشيعث  . مال((مال امرئ مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان

. ((؟ألـك بينـة))  ضقيال يل عسيول    وبل عجن من اليهود عع  ضج دين ضقدمته إىل السي  
؛ حيميي  وييييهب أييايل ة عسييول   إما    ممييط  . ميال((احميي ))  مييال ضقييال لميهييودل ،ل  مميط

ُون  ِبع ْهِد الل ِ و ع مْي اا  ضةنةل   تعاىل  .(390)إىل آرر اآليرب ،{هِنِْم مث  س ا م ِميل  ِإنَّ الَِّيين  ي ْشرت 
ضمميا انق يط احلير  ؛ ليه مليا توجيه عميي اىل حير  معاوييرب اضتقيد دععيا    عين شيري  ميال -336

ة يهيودل هييو   ضقيال ليه عميي .وعجم اىل الةوضرب ع ا  الدعمل يف ييد يهيودل ي يعهيا يف العيوإل
ىل القاضييي إن ييري   دل ضقييال عميييدععييي ويف ييي  ضقييال اليهييودل .الييدعمل دععييي مل عبييم ومل عهييب

ليول عن   يهيودل بيل يدييه ضقيال عمييالىل جسيب شيري  وجميا إ يىل شيري  ضجميا عميإضتقيدما 
 ي,روا هبيم  ميا  ي,ر     يقيول   عيط عسيول    ،ر مي مميي لسيتويط معيه يف ا ميا

اليهيودل دععييي مل  ن هييو الييدعمل الي  يف يييدإ ،نعيم  مين ة عمييري امليلمسل ضقييال  ضقيال شييري  .هبيم

                                                

 (  عواو الن اين يف "الة ري" وعجاله عجال ال  ي .4/250مال اهلي مي يف "جممم الةوالد" ) (388)
 (.2426ابن ماجه يف "سسسه" )  (389)
اب  وعييد مين امتنيم  ،(138م )(  تا  املعاما ، اب  اخل ومرب يف ال ار والق ياء ضيهيا، ومعيم2356ال خاعل ) (390)

 حق معمم بيمل ضاجر  ابلساع.
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ة عميري   ضقيال شيري  .دععيي ويف ييدل  ضقيال  ميا تقيول ة يهيودل  ضقيال شيري  . عبم ومل عهب
شييهاد  البيين ل لييوز   مييال .مسيي  واحلعيين يشييهدان عن الييدعمل دععييي ،نعييم  مييال .بيسييرب ،املييلمسل
عيييين احل)  يقييييول  عييييط عسييييول    ،عجيييين ميييين عهيييين اجلسييييرب ل لييييوز شييييهادته  ضقييييال. ليييي  

ىل ماضييه وماضييه م يال إعمري امللمسل ميدم    ضقال اليهودل (.واحلعل سيدا ش ا  عهن اجلسرب
وعن اليييدعمل دععيييك    عسيييول   عشيييهد عن هييييا لم يييق عشيييهد عن ل إليييه إل   وعن حمميييدا   ،عمييييه

ضةرييييما وريييرم ؛ ىل  يييفل ضومعيييط مسيييك لييييل  إ سيييط عا  يييا عميييال مجميييك األوعإل وعنيييط متوجيييه 
 .(391)عمي الشرا  ابلسهروان ضقتن يقاتن مم
عيين حيييي  بييين حمميييد يقيييول  ح ييير  ابليييرل جمميييا موسيييال بييين إسييي ق يف اجليييامم وميييد  -337

جمييا لم ةييم ضقييد  إليييه يهييودل ض ييا، اليهييودل  عيهييا القاضييي عو عجيين يهييودل ل ميةسيي  عن 
ه؛ عدرن املعجد؛ ضقا  موسال من جمما احلةم و اع إىل اب  املعجد ض ةم بيسه وبل  ياح 

 .(392)ضمم يةل ابليهودل حىت عسمم
ـآئِِنَي موله تعاىل   -338 َْ ُ َوَ  َُُكـن لِ لإ َ النَّـاِس مبَـا َأرَاَك الل  ُكَم بَـيإ َقِ  ِلَتحإ ِإانَّ أَنَزلإَنا ِإَليإَك الإِكَتاَب اِبحلإ
ا عييرمط يف بعييؤ  ةواتييه ض وملييك عن نفييرا  ميين األن يياع  ييةوا مييم السيي  . [105]السعيياء  َخِصــيم 

ضقييال  إن .عمييرب  دعمل ألحييدهم ضييةرن هبييا عجييل  ميين األن يياع ضييةتال  يياحب الييدعمل عسييول   
؛ ضمما ععى العياعإل مليك عميد إليهيا ضةلقاهيا يف بييط بن عبريإل سرإل دععي ضةيت به عسول   

عجن برلء. ومال لسفر مين عشيريته  إين ميد  ي يط اليدعمل وعلقيتهيا يف بييط ضيلن وسيتوجد عسيدو 
ليييل  ضقييالوا  ة نيي    إن  يياح سا بييرلء وإن سيياعإل الييدعمل ضييلن  ومييد  وا إىل نيي    ضيياننمق

عحنسيييا بييييلك عمميييا  ضةعييييع  ييياح سا عميييال ع وخ السييياخ وجيييادل عسيييه ض نيييه إل يع يييمه   بيييك 
ـــَك الإكِ ضييي عو وعييييعو عميييال ع وخ السييياخ ضيييةنةل     يهميييك! ضقيييا  عسيييول    ـــا ِإَليإ ـــاَب ِإانَّ أَنَزلإَن َت

ا ــآئِِنَي َخِصـيم  َْ ُ َوَ  َُُكــن لِ لإ َ النَّــاِس مبَـا َأرَاَك الل  ُكَم بَـيإ َـقِ  لِــَتحإ ، يقييول  احةيم بيييسهم أيا عنييةل   اِبحلإ
ـاإليك يف الةتيا ،  تَـغإِفِر اللِ  ِإنَّ الل َ َكـاَن َغُفـور ا رَِّحيم    أَنُفَسـُهمإ َوَ  جُتَـاِولإ َعـِن الَّـِذيَن خَيإتَـانُونَ   *َواسإ

ُفوَن ِمـَن الل ِ اآليرب، : مال لميين عتوا عسول   عميه العل  ليل    ْإ َت ُفوَن ِمَن النَّاِس َوَ  َيسإ ْإ َت  َيسإ
ــيإِهمإ وَِكــيل  إىل مولييه   ــن َيُكــوُن َعَل معييتخفل جيييادلون عيين  يعيي    اليييين عتييوا عسييول   ، َأم مَّ

                                                

 عمي بن ع د   بن معاويرب له ترمجرب يف "المعان" ومل يي ر ضيه جرحا  ول تعديل .( و 4/140أليب نعيم )احلميرب  (391)
 .(412"املعجم" لبن املقرلء )ص (392)
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تَـغإِفِر الل َ جيَِِد الل َ َغُفور ا رَِّحيم اَوَمن يـَعإ اخلالن : مال   َسُه مثَّ َيسإ يع    اليين  ،َملإ ُسوء ا َأوإ َيظإِلمإ نـَفإ
ــِد معييتخفل ابلةييي  : مييال   عتييوا عسييول    ــِه بَرِيئ ــا فَـَق ــرإِم ِب ــة  َأوإ ِإَثإ ــا مثَّ يـَ ِســبإ َخِطيَئ َوَمــن َيكإ

َتَمَل ُِبإَتاان  َوِإَثإ ا مُّ   يعا  العاعإل واليين جيادلون عن العاعإل. ،ِبين ااحإ
 ومال ابن جرير الن ل 

ـــَك حيييد   ييييونا ميييال عرييي و ابييين وهيييب ميييال  ميييال ابييين زييييد  يف موليييه    -339 ـــا ِإَليإ ِإانَّ أَنَزلإَن
َ النَّــاِس مبَــا َأرَاَك الل ُ  ــيإ ُكَم َب ــَتحإ َــقِ  ِل ــاَب اِبحلإ دععييا  ميين حديييد يف ، اآليييرب مييال   ييان عجيين سييرإل الإِكَت

و.رحه عمال يهودل ضقال اليهودل  و  ميا سيرمتها ة عاب القاسيم  ولةين .رحيط  زمان الس  
عمي! و ان لمرجن اليل سرإل جريان ي لونه وينرحونه عميال اليهيودل ويقوليون  ة عسيول   إن 

 عؤ القول ضعات يه ب هيا اليهودل اخل يث يةفر اب, وأا جاط به! مال  حىت مال عميه الس  
ُ َوَ  َُُكـن   عة وجن يف ملك ضقال   َ النَّـاِس مبَـا َأرَاَك الل  ُكَم بَـيإ َـقِ  لِـَتحإ ِإانَّ أَنَزلإنَـا ِإَليإـَك الإِكتَـاَب اِبحلإ

ا آئِِنَي َخِصيم  َْ تَـغإِفِر الل ِ  *لِ لإ ، : عم ن عمال يم اِإنَّ الل َ َكاَن َغُفور ا رَّحِ ، أا ممط هليا اليهودل، َواسإ
َياجريانييه ضقييال   نـإ ــاِة الــدُّ ََي ُهمإ يف احلإ ــن َيُكــوُن َعَلــيإِهمإ ضقييرع حييىت بمييغ   َهــاأَنُتمإ َهــُا ء َجــاَولإُتمإ َعــنـإ َأم مَّ

ـتَـغإِفِر الل َ جيَِـدِ مال  : عر  التوبرب ضقيال   وَِكيل   َسـُه مثَّ َيسإ  الل َ َغُفـور ا َوَمـن يـَعإَمـلإ ُسـوء ا َأوإ َيظإِلـمإ نـَفإ
ِسهِ  * رَِّحيم ا ِسُبُه َعَلى نـَفإ َا َيكإ ِسبإ ِإَثإ ا َفِإمنَّ ضما عدرمةم عنتم عيها السياخ عميال رنيايرب هييا  ،َوَمن َيكإ

ييان  تةممييون دونييه،  ــاو    ــا َحِكيم  ُ َعِليم  ــرإِم بِــِه بَرِيئ ــا*  الل  ِســبإ َخِطيَئــة  َأوإ ِإَثإ ــا مثَّ يـَ  وإن  ييان ،َوَمــن َيكإ
َتَمــَل ُِبإَتــاان  َوِإَثإ ــا مُِّبين ــامشيير ا    ــَواُهمإ ، ضقييرع حييىت بمييغ  فَـَقــِد احإ ــن جنَّإ ضقييرع حييىت  ، َّ َخــاإَ يف َكِثــٍا مِ 
ُـَدىبمغ   ـِد َمـا ُـَبَـيََّ لَـُه اَلإ ميال  ع  عن يق ين التوبيرب الي  عير    ليه  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسـوَل ِمـن بـَعإ

 ل أةرب ضسقب بيتيا  يعيرمه ضهدميه   عمييه ضقتميه، ضييلك ميول   ت ياعك وتعياىل  وررم إىل املشر 
َُدى ِمِنَي نـَُول ِـِه َمـا ضقرع حىت بمغ   ،َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بـَعإِد َما ُـََبيََّ َلُه اَلإ َ َسـِبيِل الإُمـاإ َويـَتَِّبعإ َغاإ

ِلِه َجَهنََّم َوَساءتإ   .(393)، ويقال  هو .عمرب بن عبريإل و ان وزل  يف ب  رفرَمِصا اُـََو َّ َوُنصإ

 مظاهر التسامح يف اجلهاو
يو ييي هبييا مادتييه  اجلهيياد يف امسييل  م ييون احةييا  ومواعييد وآدا  شييرعيرب  ييان السيي   

 .(394)حيسما يوجههم ليجاهدوا يف س ين    ما يف حديث بريد 
                                                

 ( لبن جرير.4/265"جامم ال يان" ) (393)
 (.50نقديرب" )صدعاسرب  -"تعام  ال,ر  مم املعممل  (394)
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 .السهي عن القتال م ن الدعو  .1

 متن السعاء وال  يان ومن ل يقاتن  الره ان والقعاوسرب ومن ضيي حةمهم.  السهي عن .2

 السهي عن ال,دع وامل مرب. .3

 األمر ابلوضاء ابلعهود والوا يق. .4

 سريرب عو جي  عمال ا  عمري  عمر إما    رسول   انمال عبيه عن بريد  بن سميمان عن -340
 هللا سبيل ويف هللا ابسم اغزوا))  مال : رريا   املعممل من معه ومن   بتقوى را ته عو او
 من عدوك لقيَ وإذا وليدا   ُقتلوا و  متثلوا و  ُغدروا و  ُغلوا و  اغزوا ابهلل كفر  من قاُلوا

 اوعهم مث عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك ما فأيتهن( خلل أو) خصال ثلث إ  فاوعهم املشركي
, املهاجرين وار إ  وارهم من التحول إ  اوعهم مث ،عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك فإن؛ اإلسلم إ 

 اـمنه يتحولوا أن أبوا فإن؛ املهاجرين على اـم وعليهم للمهاجرين ما فلهم ذلك فعلوا إن أَّنم وأخاهم
 يكون و , املامني على ريـجي الذي هللا حكم عليهم جيري املسلمي كأعراب  يكونون أَّنم فأخاهم

 أجابوك هم فإن؛ اجلزية فسلهم أبوا هم فإن؛ املسلمي مع دواـجياه أن إ  شيء والفيء مةالغني يف َلم
 .(395)((وقاُلهم ابهلل فاستعن أبوا هم فإن عنهم وكف منهم فاقبل
ومال عبيو بةير ال يديق يف و ييته جلييوأ املعيممل ميال  ل ختونيوا ول ت,ميوا ول ت,يدعوا  -341

,ريا  ول شيييخا    ييريا  ول امييرع  ول تعقييروا خنييل  ول  رمييوو ول تقنعييوا ول مت مييوا ول تقتمييوا .فييل   يي
شجر  م مر  ول تييحبوا شيا  ول بقير  ول بعيريا  إل ملة ميرب  سيوف متيرون اميوا  ميد ضر يوا عنفعيهم 

 .(396)يف ال وامم ضدعوهم وما ضر وا عنفعهم له
ضيل ت,ميوا ول ت,يدعوا ول مت ميوا ول ويف و يرب عمر  يلك جليوأ املعممل  ض ن ماتمو م  -342

 .(397)تقتموا وليدا  
 يبع عن القتال م ن الدعو  يف جاء ما(  تا  العري يف 1548وعررم الرتميل) -343

 م وع من م را   حا روا الفاعسي سممان عمريهم  ان  املعممل جيوأ من جيشا   عن  ال خرتل
    عسول  عط  ما  عدعهم دعوين  لما إليهم  نسهد لع   ع د ابع ة  ضقالوا ضاعخ

 سممتمع ض ن ينيعون  العر  ترون ضاعسي مسةم عجن عو إ ا  هلم ضقال سممان ضةاتهم يدعوهم
                                                

 اب   مري امما  األمراء عمال ال عوث وو يرب إةهم ادا  ال,ةو و ريها. ،(1731معمم ) (395)
 (.2/246"اتعيخ األمم واملموك" ) (396)
 (.2/577"اتعيخ األمم واملموك" ) (397)
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 اجلةيرب وععنوو عميه تر سا م ديسةم إل عبيتم وإن  عميسا اليل م ن وعميةم لسا اليل م ن ضمةم
 عمال وبيو م عبيتم وإن حممودين  ري عنتمو  ابلفاعسيرب إليهم وع.ن مال.  ا رون وعنتم يد عن
 إليهم  نسهد عل   ع د عاب ة  ضقالوا نقاتمةم ولةسا اجلةيرب نعني ابليل من ما  مالوا. سواء
 ملك ضفت سا إليهم ضهسدو   مال إليهم اهندوا  مال : هيا م ن إىل عة   ل رب ضدعاهم ،ل  مال

 .(398)الق ر
عمييي بيين عيب .الييب إىل مييو  يقيياتمهم :    بعييث عسييول   وعيين عنييا بيين مالييك مييال -344

 .(399)((  ُدعه من خلفه وقل له:   ُقاُلهم حن ُدعوهم))بعث إليه عجل  ضقال   

 .(400)موما  حىت يدعوهم عن ابن ع اخ مال  ما ماتن الس   -345 

ل  ضقيييال اسيياعى ميين الييل  والعييةى مييا مييال  عتييال عسيييول    عيين عيب بيين  عييب  -346
  هيين دعييوهم إىل امسييل   ضقييالوا  ل ضقيال هلييم  هيين دعييو م إىل امسييل   ضقييالوا  عسيول   

اَي أَيُـَّهــا النَّــِ ُّ ِإانَّ هيياتل اآليتييل   ل، مييال  رمييوا سيي يمهم حييىت ي م,ييوا مييةمسهم : مييرع عسييول   
ر ا َونَِذير ا ا َوُمَبشِ  َوُأوِحَي ِإيَلَّ َهَذا الإُقرإآُن ألُنـِذرَُكم ، ِإَ  اللَِّ  ِِذإنِِه َوِسَراج ا مُِّنا ا َوَواِعي ا*َأرإَسلإَناَك َشاِهد 

َرى َهُدوَن َأنَّ َمَع اللِ  آَِلَة  ُأخإ  .(401)إىل آرر اآليرب ،ِبِه َوَمن بـََلَغ أَئِنَُّكمإ َلَتشإ
مـن لقيـَ مـن العـرب ))إىل الييمن ضقيال   عن راليد بين سيعيد ميال  بع ي  عسيول    -347 

فســمعَ فــيهم األذان فــل ُعــرض َلــم, ومــن مل ُســمع فــيهم األذان فــاوعهم إ  اإلســلم فــإن مل جييبــوا 
 .(402)((فجاهدهم

وعيين عيب واليين مييال   تييب رالييد بيين الوليييد إىل عهيين ضيياعخ يييدعوهم إىل امسييل   بعييم    -348
  ضاعخ؛ سيل  عميال مين ات يم اهليدى عميا بعيد  الر ن الرحيم من رالد بن الوليد إىل عسيم ومهران وم

                                                

ال يا  ميال الرتمييل  ميال ويف  .، وإسيسادو ضيعي القتيال م ين اليدعو  يف جياء ميا(  تا  العري يف 1548الرتميل ) (398)
حيديث عنيياء بيين  عين بريييد  والسعميان بيين مقييرن و ابين عميير و ابين ع يياخ  وحييديث سيممان حييديث حعين ل نعرضييه إل ميين
 العالب  و عط حممدا  يقول  عبو ال خرتل مل يدعك سممان ألنه مل يدعك عميا  و سممان ما  م ن عمي.

وعجاله عجال ال  ي   ري ع ميان بين حيي   (   عواو الن اين يف "األوس "5/553مال اهلي مي يف "جممم الةوالد" ) (399)
 .القرمعاين وهو  قرب

(، 5/552مييال اهلي مييي  عواو ع ييد وعبييو يعمييال والنيي اين اسييانيد وعجييال عحييدها عجييال ال يي ي  "جممييم الةوالييد" ) (400)
 .(6/331و"إ اف اخلري " )

 .( وإسسادو ضعي   ما م ر ال يهقي9/107ال يهقي يف "سسسه" ) (401)
 .(  عواو الن اين وضيه حي  بن ع د احلميد احلماين وهو ضعي 5/557م الةوالد" )مال اهلي مي يف "جمم (402)
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ضي و نييدعو م إىل امسييل ؛ ضيي ن عبيييتم ضيةعنوا اجلةيييرب عيين يييد وعنييتم  يا رون؛ ضيي ن عبيييتم ضيي ن معييي مومييا  
 .(403)حي ون القتن يف س ين    ما  ب ضاعخ اخلمر  والعل  عمال من ات م اهلدى

   عسييول ضييةنةر مقتولييرب    ولعسيي م,ييازل بعييؤ يف وجييد  امييرع  عن  ع ييد  عيين -349 
 (404)وال  يان السعاء متن. 

مليا بعي هم إىل    عن عسيول   عن الةهرل عين ابين عريي  عيب بين ماليك عين عميه  -350
 .(405)ابن عيب احلقيق هناهم عن متن السعاء وال  يان

بســم هللا ))إما بعييث سييريرب مييال   عين جرييير بيين ع ييد   ال جمييي مييال   ييان عسييول    -351
  .(406)((ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا   ُغلوا و  ُغدروا و  متثلوا و  ُقتلوا الولدان

أخرجــوا ابســم هللا ))  عنييه  ييان إما بعييث جيوشيه مييال  عين ابيين ع يياخ  عيين عسييول    -352
الولــــدان و  أمــــحاب فقـــاُلوا يف ســــبيل هللا مــــن كفـــر ابهلل   ُغــــدروا و  متثلــــوا و  ُغلـــوا و  ُقتلــــوا 

 .(407)((الصوامع
ضقييال   عيين األسييود بيين سييريم مييال  عض ييال هبييم القتيين إىل عن متمييوا اليعيييرب ض مييغ السيي   -353

أوليس خياركم أو و املشركي ما مـن مولـوو يولـد إ  علـى فطـرة اإلسـلم حـن يعـرب فـأبواه يهووانـه ))
 .(408)((وينصرانه وميجسانه

أميـا رجـل أمـن رجـل علـى ومـه مث ))يقيول    عط عسول    عن عمرو بن احلمق مال  -354
 .(409)((قتله؛ فأان من القاُل بريء و وإن كان املقتول كافرا  

                                                

وبييو  عميال مليك اهلي مييي يف  .(  عواو الني اين وإسييسادو حعين عو  ي ي 5/561ميال اهلي ميي يف "جممييم الةواليد" ) (403)
 "جممم الةوالد"   اب  عر  امسل  والدعاء إليه م ن القتال.

  اجلهيييياد والعييييري، اب  متيييين ال يييي يان يف احليييير  واب  متيييين السعيييياء يف احليييير ، (  تييييا315( و)314ال خيييياعل ) (404)
 اب   رمي متن السعاء وال  يان يف احلر . ،(1744ومعمم )

( وعيةاو مسي ق، وميال ال و يريل   عواو ع يد وعجاليه عجيال ال ي ي . "إ ياف اخليري " 2/149املنالب العالييرب" )" (405)
(6/377.) 

(، ويف إسيييسادو ابييين هليعيييرب وهيييو خميييتم ، لةييين هييييو مييين 13/414وعيييةاو أليب يعميييال ) (2/150"املناليييب العالييييرب" ) (406)
 عوايرب ابن وهب  وهو ان عوى عسه م ن الرتل .

( وإسسادو ضعي  يف إسسادو إ اعين بن عيب عويا  دوإل عرنة يف عحاديث مين حفظيه وداود 4/422عبو يعمال ) (407)
 بن احل ل  قرب إل يف عةرمرب وهيو الروايرب عسه.

 (.1/341ن ح ان يف "  ي ه" )اب (408)
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انطلقـوا ابسـم هللا وابهلل وعلـى ملـة رسـول هللا ))مال   عن عنا بن مالك  عن عسول    -355
ِسـنُـَواإ ِإنَّ ا ُغلوا وضموا غنائمكم وأمـلحوا:و ُقتلوا شيْا  فانيا  و  طفل  و مغاا  و  امرأة و   َوَأحإ

ِسِنيَ   . (410)(({الل َ َيُِبُّ الإُمحإ
يف  يةو  ضيرعى السياخ جمتمعيل عميال شيالء  عن عاب، بن عبيم مال   سيا ميم عسيول    -356

ميا  انيط ))، ضجياء ضقيال عميال اميرع  متيين ضقيال  ((انظـر عـلم اجتمـع هـا ء))ض عث عجيل  ضقيال  
قـل خلالـد   ُقـتلن امـرأة ))، مال  وعمال املقدمرب رالد بن الولييد ض عيث عجيل  ضقيال  ((و لتقاتنهي

 .(411)((و  عسيفا  
 اب  ما جاء يف متن الره ان والشمامعرب  وبو  سعيد بن مس وع 

عن بةر بن سواد  عنه مال مل نر اجليوأ يهيجيون الره يان الييين عميال األعميد  ومل نيةل  -357
 .(412)هم إل عن يقاتموانسهال عن متم

عيين اثبييط بيين احلجييام الةييليب مييال  مييا  عبييو بةيير يف السيياخ ض مييد   وع ييا عميييه :  -358
 .(413)مال  عل ل يقتن الراهب يف ال ومعرب

عين جماهيد ميال  ل يقتين يف احلير  ال ي  ول اميرع  ول الشييخ الفياين ول حييرإل النعيا   -359
 .(414)يقنم الشجر امل مر ول السخن ول ختر  ال يو  ول

عين حيي  بيين سيعيد مييال  حيد ط عن عاب بةيير بعيث جيوشييا  إىل الشيا  ضخييرم يت يم يةيييد  -360
بن عيب سفيان ضقال  إين عو يك بعشر ل تقتمن   يا  ول امرع  ول   ريا  هرما  ول تقنعن شيجرا  
                                                                                                                                          

  عواو ع ييد والنيي اين وعجالييه (6/444يف "جممييم الةوالييد" )(. ومييال اهلي مييي 13/320ابيين ح ييان يف " يي ي ه" ) (409)
  قا .

(،  تا  اجلهاد اب  يف دعاء املشر ي  وإسيسادو ضيعي ، يف إسيسادو راليد بين الفيةع وهيو معيتوع  2613عبو داود ) (410)
 . ما مال ابن حجر يف "التقريب"

(،  تيا  اجلهياد اب  ال,ياع  2842اب  يف متن السعاء  وابن ماجه يف "سسسه" )(،  تا  اجلهاد 2669عبو داود ) (411)
وال يييا  ومتيين السعيياء وال يي يان  وإسييسادو  يي ي . ولييه شيياهد عيين حسظمييرب الةاتييب عررجييه وابيين ماجييه يف "سييسسه" 

 .وإسسادو   ي . (،  تا  اجلهاد اب  ال,اع  وال يا  ومتن السعاء وال  يان 2842)
 .وإسسادو   ي  (2/2سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (412)
(، وإسييسادو  يي ي  إن  ييان اثبييط  ييم ميين عيب بةيير ضقييد عوى عيين عيب هرييير  6/484ابيين عيب شييي رب يف "م ييسفه" ) (413)

 وزيد بن اثبط.
 (ويف إسسادو ليث بن عيب سميم وهو خمتم .6/484ابن عيب شي رب يف "م سفه" ) (414)
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 ت,يرمن خنيل  ول  رمسيه ول ت,مين ول م مرا  ول ختربن عامرا  ول تعقيرن شيا  ول بعيريا  إل املا ميرب ول
 .(415)لنب

عن حيي  بين حيي  ال,عياين ميال   ت يط إىل عمير بين ع يد العةيية عسيةله عين هييو اآلييرب   -361
 َـــِدين َت ـــبِ  الإُمعإ َتـــُدواإ ِإنَّ الل َ َ  َيُِ ميييال     .[190]ال قيير   َوقَـــاُُِلواإ يف َســـِبيِل اللِ  الَّـــِذيَن يـَُقـــاُُِلوَنُكمإ َوَ  ُـَعإ

 .(416)ضةتب إيل عن ملك يف السعاء واليعيرب  ومن مل يس ب ملك احلر  مسهم
 .(417)عن امل مرب رالد بن معدان مال  هنال عسول    -362
 .(418)هنال جيوشه عن مي موا احد من الةفاع  عن مة ول عن عسول   -363
ألسيرى ييو  بيدع ضقيال وعن عيب عةية بن عميري عريي م يعب بين عميري ميال   سيط يف ا -364

. و سيط يف نفير مين األن ياع ضةيانوا إما ميدموا  يداءهم ((استوموا ابألسارى خاا  ))  عسيول   
 .(419)وعشاءهم ع موا التمر وع.عموين ال  لو يرب عسول   

   ابب اإلشارة إ  املشركي والوفاء ابلعهد، مث روى بسندهوبوب سعيد بن منصور يف "سننه": 

  و  لييو عن عحييد م عميير بيين عيب سييممرب عيين عبيييه مييال  مييال عميير بيين اخلنييا   عيين -365
 .(420)عشاع إب  عه إىل العماء إىل مشرك ضسةل إليه عمال ملك ضقتمه لقتمته به

عيين .م ييرب بيين ع ييد   بيين  رييية اخلةاعييي مييال  مييال عميير بيين اخلنييا   عميييا عجيين ميين  -366
 مين املشيير ل ضسييةل ضي ن مييال  و  ألمتمسييك ضهييو املعيممل عشيياع إب يي عه إىل العيماء ضييدعا عجييل  

 .(421)آمن إ ا يسةل بعهد   ومي امه
عين عيب والين شييقيق بين سييممرب ميال  عاتو  تييا  عمير بيين اخلنيا  وميين  يانقل هلييلل  -367

عم يييان مسيييا ال يييالم ومسيييا املفنييير؛ ضميييم يعيييب ال يييالم عميييال املفنييير ول املفنييير عميييال ال يييالم  إن 
                                                

 ( ويف إسسادو من مل يعم.6/483"م سفه" )ابن عيب شي رب  يف  (415)
 .وإسسادو   ي  (6/484ابن عيب شي رب  يف "م سفه" ) (416)
( وعييةاو لبيين عيب عميير، ووعد احلييديث عيين يعمييال بيين عميييرب و عم ييرب بيين احلةييم  وزيييد بيين 7/2"املنالييب العاليييرب" ) (417)

 .(6/39رالد اجله  مرضوعا ،  انظر  "إ اف اخلري " )
 .(6/39( وعةاو لم اعث  وهو مرسن  ويف إسسادو عي ا ابن هليعرب. انظر "إ اف اخلري " )7/2"املنالب العاليرب" ) (418)
 (  عواو الن اين يف "ال ,ري" و"الة ري" وإسسادو حعن.6/86مال اهلي مي يف "جممم الةوالد" ) (419)
 ميا م ير ( وعمر بين عيب سيممرب  يدوإل  نييء وعبيو سيممرب عين عمير مسقنيم  2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (420)

 ال خاعل.
 (.10/318(ويف إسسادو موسال بن ع يد  وهو ضعي  له ترمجرب يف "مييب التهييب" )2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (421)
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ع  من بعؤ؛ ض ما ععيتم اهليلل هنياعا  ضيل تفنيروا حيىت يشيهد شياهدان عهنميا ععةو  األهمرب بع ها
ابألمييا وإما حا يير  عهيين ح يين ضييةعادو م عمييال عن تسةلييوهم عمييال حةييم   ضييل تسةلييوهم عمييال 
حةم    ض نةم ل تدعون ما حةم   ضيهم  ولةن عنةلوهم عمال حةمةم : احةموا ضييهم ميا 

 .(422)ل اخ عو ل تدهن عو مرتخ ضقد عمستموهم؛ ض ن   يعمم األلعسرب شاتم  وإما ممتم
عييين شيييقيق هبييييا احليييديث ميييال  وإما ميييال الرجييين لمرجييين ل ختييي  ضقيييد عمسيييه  وإما ميييال  -368

 .(423)منرخ ضقد عمسه وإما مال  ل تدحن ضقد عمسه؛ ض ن   يعمم األلعسرب
اليي  والفيياجر، العهييد تفييي بيييه إىل اليي   عيين ميمييون بيين مهييران ميييال   ييلث يييلدين إليييال -369

 .(424)والفاجير، والرحم ت مها بر   انط عو ضاجر ، واألمانيرب تلديها إىل ال  والفاجر
عيين ع ييد اليير ن بيين يةيييد مييال  ررجييط يف جييي  ضيييه سييممان ض ا ييرو م ييرا  ضةمسيياهم  -370

 جييي  ميين عهيين ال  يير  ومل وضت سييا الق يير ورمفسييا ضيييه  يياح ا لسييا مري ييا ، : اع مسييا ضجيياء بعييدو
يعممييوا امانسييا ضقييال هلييم  إن ع يي ابةم مييد آمسييوو ضمييم يق مييوا ملييك مييسهم ضفت ييوا الق يير عسييو   
ومتموا الرجين امليريؤ، :  ميوا اليعييرب حيىت عتيوا هبيم سيممان الفاعسيي الععيةر ضقيال هليم سيممان  

 .(425)ا موا اليعيرب ضردوها إىل الق ر، وعما الد  ضيق ي ضيه عمر
عيين ابيين سييرامرب  عن عاب ع يييد  بيين اجلييرا،  تييب ألهيين دييير .ييياة  هيييا  تييا  ميين عيب  -371 

ع يد  ألهن دير .ياة إين مد عمستةم عمال دميالةم وعميوالةم و سالعيةم عن تعيةن عو ختير  ميا 
مل  ييد وا عو  ووا حمييداث  م,يمييه؛ ضيي ما عحييد تم عو آويييتم حمييداث م,يمييه ضقييد برلييط مييسةم اليمييرب  وإن 

ةم إمراء ال ي   ل رب عة   وإن ممتسا بريرب من معير  اجليي  شيهد راليد بين الولييد ويةييد بين عمي
 .(426)عيب سفيان وشرح ين بن حعسرب و م اعي بن عامر

                                                

(وهيا إسساد حعن من عجن عيب شها  وهو ع يد عبيه بين وضيم الةسياين  وميد 2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (422)
 اتبعه عبو معاويرب  ما يف احلديث اليل بعدو.

 (، وإسسادو   ي .2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (423)
 (، وإسسادو   ي .2/231سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (424)
 (، وإسسادو   ي .2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (425)
( ابن سرامرب له ترمجرب يف "اجلر، والتعدين" لبن عيب حا ، ومل يي ر ضييه جرحيا  2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (426)

 ..ول تعديل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

133 

عيين حممييد بيين سييومرب مييال   سييط جالعييا عسييد عنيياء بيين عاب، ضييةاتو عجيين ضقييال  ة عاب  -372
ميين املييال بةيييا و يييا  وإل عجييم إليييهم حممييد عجيين عسييرته الييديمم ضةريييوا عميييه عهييدا  عن أيتيييهم 

 .(427)ضةعسموو ضمم جيد. مال  يفي هلم ابلعهد. مال  إهنم مشر ون ضة  إل عن يفي هلم ابلعهد
 تييب  إن مييرتخ عمييان ضهيين ممتموهييا   عيين عيب عنيييرب اهلمييداين  عن عميير بيين اخلنييا   -373

 .(428)ضهو آمن
هم ض  يرو مريييرب عامهرمية ضةتييب عين ض يين الرماشييي ميال  جهيية عمير جيشييا   سيط ضييي -374 

ع د عماو  يف   يفرب شدها مم سهم عمال به إىل اليهود؛ ضخرجوا امانيه ضةتيب إىل عمير ضقيال   
 . (429)الع د املعمم عجن من املعممل ممته ممتهم

 مظاهر التسامح يف اجلزية
 عيين عيب عجيياء اخلراسيياين عيين جعيير مييال  شييهد   تييا  عميير بيين ع ييدالعةية ع ييه   -375

تعاىل إىل عدل بن عع.ا  مرلء عميسا ابل  ر   عما بعد ضي ن   سي  انه إ يا عمير عن تلريي اجلةييرب 
ايين ع ييب عيين امسييل  وارتيياع الةفيير عتيييا ورعييراو م يسييا ؛ ض ييم اجلةيييرب عمييال ميين ع.يياإل  مهييا 
وريين بيييسهم وبييل عميياع  األع ؛ ضيي ن يف ملييك  ييلحا ملعاشيير املعييممل ومييو  عمييال عييدوهم : 

ظر من م ميك مين عهين اليميرب ميد  ي   سيسه وضيعفط موتيه ووليط عسيه املةاسيب؛ ضيةجر عمييه ان
مييين بييييط ميييال املعيييممل ميييا ي يييم ه، ضميييو عن عجيييل  مييين املعيييممل  يييان ليييه اميييوك  ييي   سيييسه 
وضييعفط موتييه وولييط عسييه املةاسييب  ييان ميين احلييق عميييه عن يقوتييه حييىت يفييرإل بيسهمييا مييو  عو 

ميير بشيييخ ميين عهيين اليمييرب يعييةل عمييال عبييوا   املييلمسل عميير  عتييق  وملييك عنييه بم,يي  عن عمييري
الساخ ضقال  ميا عن يفساك عن  سيا عرييو مسيك اجلةييرب يف شي ي تك : ضييعساك يف  ي ك، ميال   : 

 .(430)عجرى عميه من بيط املال ما ي م ه
و انيط ليه  ي  رب وماتيين ميم عةرميرب بيين  -وعين  عيب بين عمقمييرب عن عرضيرب بين احليياعث  -376

مر به ن راين من عهين م ير يقيال ليه  املسيدمون ضيدعاو إىل امسيل   -ليمن يف الرد  عيب جهن اب

                                                

 (، وإسسادو   ي .2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (427)
 (، وإسسادو   ي .2/233سعيد بن مس وع يف "سسسه" ) (428)
 (.4/122(، وسسدو   ي ،  ما مال ابن حجر . "التمخي  احل ري" )8/194عررجه ال يهقي يف "سسسه" ) (429)
 (.40(، وم رو ابن القيم يف عحةا  عهن اليمرب )48"األموال" أليب ع يد ) (430)
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ضتساوله ضرضم ملك إىل عمرو بن العاص ضةعسن إليهم ضقال  مد ععنيسياهم  ضي ر الس راين الس  
العهييييد. ضقييييال عرضييييرب  معييييام   عن تةييييون العهييييود واملوا يييييق عمييييال عن يييييلموو يف   وعسييييوله إ ييييا 

اهم عمال عن  مال بيسسا وبييسهم وبيل  سالعيهم ضيقوليون ضيهيا ميا بيدا هليم  وعن ل مممهيم ميا ععنيس
ل .امرب هلم به  وعن نقاتن من وعالهم و مال بيسهم وبل عحةامهم إل عن أيتوو ضس ةم بيسهم أيا 

  .(431)عنةل  ، ضقال عمرو بن العاص   دمط
 . (432)متسا ضدمه  دمسا وديسه  ديسساعن عيب اجلسو  مال عمي  من  انط له م -377

  عنه  تب إىل امراء عهن اجلةييرب عن ل ي يربوا اجلةييرب إل عميال مين جير  عن عمر -378
عميه املواسي، مال  و ان ل ي ر  اجلةييرب عميال السعياء وال ي يان ميال حيي . وهييا املعيروف عسيد 

 .(433)ع  ابسا
 
 
 

                                                

(  عواو الن اين يف األوسي  وضييه ع يد   بين  يا   اتيب المييث وميد و يق 5/635ال اهلي مي يف "جممم الةوالد" )م (431)
 وضيه ضع   وبقيرب عجاله  قا .

 .( وضعفه الداعمن  ايب اجلسو 7/3(، والداعمن  يف "سسسه" )/3عررجه الشاضعي يف "معسدو"  ) (432)
 (.9/198بةر بن عيب شي رب  و عررجه ال يهقي يف "سسسه" ) ( وعةاو أليب7/11"إ اف اخلري " ) (433)
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 الثا  الباب

 واب السلوكية لسماحة اإلسلم واآل الفقهيةوالضوابط   القواعد
 مناذج ُطبيقية مع

  التسامح ُعريف
العيما، والعيماحرب اجليود.  ي  بيه يعيم  ابلفيت  ضيهيا  احيا   مينيف ل,يرب العير    التعيام 

وتعيياحموا تعيياهموا. وام ييا، ل,ييرب يف  املعيياهمربواملعيياحمرب  ععنيياو علو احيرب  عل جيياد و يي  لييه 
 .(434) ر  وسخاء  عنععنال العما، يقال    ع   إما جاد و 

عي يييا معييياين مري يييرب مسيييه م ييين  الر يييرب، العفيييو، وامل,فييير ، وال يييم ،  بيييهالتعيييام  وييييراد  وينميييق
 435هيو املعاين ويراد هبا التعام . تنمقوال ف ، و يلك 

 العمو يرب لعماحرب امسل   واآلدا وال واب  الفقهيرب  القواعدإىل  أنيت واآلن
  آ ياع ول ع يلل ول  ضييه ععير ضيل واملشيقرب احليرم وعضم اليعر دين انه امسل  دينمتية  -1

ُهمإ  َوَيَضـعُ   تعيياىل مييال  ميا.  آريير ديين ضيهييا يشيياع ه ل لإلسيل  مييية  وهييو ــَرُهمإ َعــنـإ َواأَلغإــَلَل  ِإمإ
َإ َعَليإِهمإ   .[157]األعراف  الََِّ َكاَن

 واألحةيييا  الق ييياة مييين   يييري  يف معهيييم ضتعيييام  املعيييممل  يييري وعضقيييه بيعيييرو امسيييل  مشييين -2
 .احلقوإل من   ريا    ومس هم

ََِ   تعاىل مال  ما  لإلسل  الواسعرب الر رب ملك مظاهر من -3 َإ   َوَرَحإ ءٍ  ُكلَّ َوِسَع  َشيإ
 .[156]األعراف 
ََِ     ع ه (36)الععدل العلمرب مال َإ   َوَرَحإ ءٍ  ُكلَّ َوِسَع  العمول العامل من ،َشيإ
 ض مه و مرو   ع رب إليه و مط مد إل خمموإل ضل والةاضر، امللمن  والفاجر  وال والعفمي،
 .(37)وإحعانه

                                                

 الفةر. داع(، 2/489العر " ) لعان" (1)
 .عن مومم التقوى عمال امنرتنط  حممدعمي مجعرب  لمد توعامسلمي"  التعام " (2)
الت يياني  الشييهري  وعمييال ععسييها التفعييري   يياحبالشيييخ العلمييرب عبييو ع ييد  ع ييد اليير ن بيين و يير آل سييعدل  هيو (3)

 .لمنياع  الق يممن حيا  علمرب"   ف ا ترمجته يف  تا  " انظر ،الةرمي الر ن" تيعريعمال "امل
 .(/35" )املسان  ل   تفعري يف الر ن الةرمي تيعري" (4)
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  والنري وال هالم الدوا  إىل تعد  حىت  اضرب  لمساخ امسل  ع رب مشمط ضقد ملك وعمال
 .معسا تقد   ما

 ر،والةاض امللمن ضيدرن اخلمق، جلميم الر رب استعمال عمال احلؤ ضيه  بنال ابن ومال
 يف والتخفي  والعقي ابم.عا  التعاهد الر رب يف ويدرن املمموك، و ري مسها املمموك وال هالم
 .(38)ابل ر  التعدل وترك احلمن

   املعممل  ري مم الر رب رمق عمال امسل  حث وليلك
يرحم مالوا  ة عسول    مسا  عحيمإل عمال  ع ته  ل ي م   عن عر   الس   عن تقد (  ع

امللمن والةاضر وال ,ري والة ري  تعممال  ليا بر رب عحد م  اح ه يرحم الساخ  اضرب. والساخ 
 والي ر واألن ال.

مال  إين مل  املشر لعسول   ادمل عمال  ة له مين ملا املشر ل عمال الدعاء  الس  عضؤ(   
ضمما  وا  ابه   ول  سعه املشر ون برس ماآرر   وم العبعث لعاو  وإ ا بع ط ع رب. 

 واملعاضاو. ابلرزإل مل ر دعا هلم الس   العقياجاء الرجن و.مب 
 اب  التوبرب والر رب. هلم  يفت  عن عي ا   .مب(  م
  وإن  انوا عهن حر  ع رب وشفقرب هبم  ما يف م رب مثامرب املشر لت دير النعا  إىل  جيوز(  د

 رب عن مري  ملا وشدوو ابلرحم.احلسن ميسممثامرب عن  من ضقد عضؤ الس  
- هداية وين اإلسلم  
عمال هدايرب الساخ مجيعا  وتر ي هم ضيه منقامهم من ال للرب إىل السوع  ومن  امسل حرص  -ع

"  )اب    ي هيف " ال خاعل ض و   ت هم،  يف العمماء بو  وعميه  إىل عضوانه.  عيا 
 ،وجن عة مموك الةفاع يدعوهم إىل   إىل  تب الس    اب )ووالس اعى(.  اليهوددعو  
امسل  والس و  وعن ل يتخي بع هم بع ا  ععاباب  من  إىل  دعاء الس   اب  يلك  )  وبو 

 يرشد املعمم عهن الةتا  عو يعممهم الةتا (. هن يلك يف  )اب    وبو دون  (.
رَبِ َك  َسِبيلِ ِإِ   اوإعُ تعاىل  مال  ما  واملل.فرب واحلةمرب ابلمل تةون املعممل  ري دعو  - 

ُم  َسَنِة َوَجاِوَلإ ِعَظِة احلَإ َمِة َوالإَموإ كإ َسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأعإَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه  اِبلََِّ اِبحلِإ َأعإَلُم  َوُهوَ ِهَي َأحإ
َتِدينَ   .[125]الس ن  اِبلإُمهإ

                                                

 .(/" )ال اعل ضت " (5)
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يدعو اخلمق إىل   ابحلةمرب، وهيو  عن له حممدا    يقول تعاىل آمرا  عسو (439)  ري  ابن مال
)واملوعظييرب احلعييسرب(  عل أييا ضييه ميين الةواجيير والومييالم ابلسيياخ  والعييسرب،ميا عنةلييه عميييه ميين الةتيا  

ُم)اخ   تعياىل، وموليه   لي يعوام رهم هبا  َِ  َوَجـاِوَلإ َسـنُ  اِبلَّـ   عل مين احتيام ميسهم إىل (ِهـَي َأحإ
 .(440)ن ابلوجه احلعن برضق ولل وحعن رنا وجدال ضمية مسارر 

ُر َأوإ خَيإَشى قَـوإ   َلُه  فَـُقو   تعاىلابن   ري عسد موله  ومال  اآليرب هيو  [44].ه  َليِ ن ا لََّعلَُّه يـََتذَكَّ
إم  رمقهضيها ع   عظيمرب  وهو عن ضرعون يف  ايرب العتو والستة اع وموسال  فو    من 

  ة من الرماشين ل  ا.ب ضرعون إل ابملل.فرب والمل، ما مال يةيد ماك، ومم هيا عمر ع
 .(441)يت  ب إىل من يعاديه ... ضةي  أن يتولو ويساديه

 بن مس ه  مول له إين إىل العفو وامل,فر  عمر  م  إىل ال, ب والعقوبرب. وهب ومال
 حىت عسمم. ل مامرب عمال ملك مل.فرب الس   األم مرب ومن

 ميرع األرلإل، ميا مةياع  مين إليه يدعو وما الدين هيا حماسن إببرازالدعو   يلك  تةون - م
 .{اِبْلع ْدِل و اِمْحع انِ  أي ُْمرُ الل    ِإنَّ االوليد بن امل,ري    عمال  الس 
 هليو ال,ايرب. خمالنتهم -إعسال العفراء  -وسالن الدعو  الةتابرب هلم  من  -د
ب يييان م يياعفرب األجيير هلييم  مييا يف حييديث  ) ل ييرب يلتييون  ل ابمسييتر يييب عهيين الةتييا   - هييي

 عجرهم مرتل(.
  عهييين الشيييرك بمفيييظ ضييييه تعظييييم وت جيييين لرت ي يييه ابمسيييل ،  ميييا ميييال السييي   خما. يييربجيييواز  -و

 عظيم الرو . هلرمن
 اب الدعاء لممشير ل ابهلداييرب وميد ضهيم مين مليك امميا  ال خياعل وعمييه ضقيد بيو    ) جيوز -ز

 لييدوخ  لممشير ل ابهليدى ليتيةلفهم(.  واألحادييث يف ملييك   يري   ميا يف دعياء السي   ءاليدعا
 .و قي 

                                                

 ،والسهايييرب" ربال داي يياحب الت يياني  الشييهري ،  ييي" الدمشييقياحليياضظ العلمييرب املفعيير إ اعييين بيين عميير بيين   ييري القرشييي  هييو (6)
 .(1/373الةامسرب" ) الدعع، انظر ترمجته يف "774سسرب  تويف  ،عمو  احلديث" ارت اع"والعظيم"  القرآن تفعري"و

 (.2/781القرآن العظيم" ) تفعري" (7)
 (.3/207القرآن العظيم" ) تفعري" (8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

138 

وضيييد جنيييران و يييريو   ميييم والتمنييي  معهيييم  ميييا  يييسم السييي   والعيييفراءجيييواز إ يييرا  الوضيييود  -،
 ومل.فتهم حىت عنه مةسهم من ال ل  يف املعجد.

تيياابمم ومراسيييمهم ميين  ييري عن يةييون يف ملييك عميييه  ييري املعييممل يف   تعيياعفأييا  األرييي جيييوز - 
 .خمتوما  اختي اخلا  خلتم الرسالن ملا بم,ه عهنم ل يقر ون إل  تااب  ملا  ما  سم الس    شرعيربخمالفرب 

ينِ ِإْ ر او  يف  ل    تعاىل مال  والعباوة ا عتقاو يف التسامح -5  .[256]ال قر   الدِ 
حييدا  عمييال الييدرول يف دييين امسييل ، ض نييه بييل واضيي  جمييي ع تةرهييواابيين   ييري  عل ل  مييال

الييدرول ضيييه. وسيي ب نييةول اآليييرب  مييا م يير  عمييال عحييد إىل عن يةييرو حيتييامدللمييه وبراهيسييه ل 
حييث عن امسيل  مل يعيم  لممعيممل عن أيرييوا  اليدين،املفعرون ي ل جان ا  مين إعجياز هييا 

مميميرب  -بين ع ياخ ميال   انيط امليرع  تةيون مقيل  عووا عين ا ضقيدعبساءهم اليين هودوهم  ي,اعا . 
إن عيياأ هلييا ولييد عن مييودو ) ييان يفعيين ملييك نعيياء األن يياع يف  نفعييهاضتجعيين عمييال  -السعيين 

آاب هييم  ل نييدمل عبسيياءو  ضقييال الس ييري  ييان ضيييهم مين عبسيياء األن يياع. بسييواجلاهمييرب(، ضممييا عجميييط 
يِن م ييد  يف ِإْ يير او   ل  عيية وجيين هيييو اآليييرب   يعتسقييون اليهوديييرب(، ضييةنةل   نييدعهم)يعسييون  ل  الييدِ 

 .(442)[256]ال قر   تيَّ  لَّ  الرُّْشُد ِمن  اْل, يِ  
 ضيييل ييييديسون؛ وميييا نيييرت هم عن لمييييميل ابلسعييي رب امسيييلميرب الشيييريعرب يف املقيييرع  القواعيييد مييين
  ميا   السي   تيا   يف جاء ضقد. لميميل م مون حق العقيد  ض ريرب عقالدهم؛ يف هلم نتعر 
 عميييواهلم عميييال   عسيييول السييي  حمميييد ومميييرب   جيييواع وحاشييييتها ولسجيييران  )جنيييران ألهييين  تقيييد 

 ل   يري  عو مميين مين عييديهم  يط ميا و ين وبييعهم وعشريمم وشاهدهم و اي هم وممتهم وععضهم
 ل  يي ومييط حييان وملييا(.  هانتييه  ميين  يياهن  ول عه انيتييه ميين عاهييب ول عسييقفته ميين عسييق  ي,ييري
     عسيييول ضقيييال ميييسعهم السييياخ ضيييةعاد  السييي  معيييجد يف ي يييمون مييياموا جنيييران ن ييياعى وضيييد

 . لمم ض موا املشرإل ضاستق موا دعوهم
  متةيل عهين وضيهيا .املعيمملدرول عهين الةتيا  معياجد  جواز  القيم ابن يقول هيا ويف

 .(443)ملك عاعضا    انالةتا  من  لمم حب ر  املعممل وا معاجدهم عي ا إما  

                                                

 (.1/416القرآن العظيم" ) تفعري" (9)
 .(3/638" )املعاد زاد" (10)
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بييط املقيدخ  هييا ميا ععنيال ع يد   -عهين إيميياء  إىل  تب  عهد عمر بن اخلنا   ويف
األميان ععنياهم عمياو ألنفعيهم وعميواهلم ولةسالعيهم و ييم اهنم  مينعمير عميري امليلمسل عهين إيميياء 

مين حيةهييا ممتهيا عنييه ل تعيةن  سالعيهم ول مييد  ول يسيتق  مسهييا ول  وسييالروسيقيمها وبرياهيا 
 ول من شيء من عمواهلم ول يةرهون عمال ديسهم.  مي همول من 
اليرو  وجياء يف هييا ال يم   عميال عن ل يهيد  هليم   يا  الشيا  ضيت  راليد بين الولييد  ومليا

يف عل سيياعرب شيياءوا ميين لييين عو هنيياع إل يف عومييا   نواميعييهمبيعييرب ول  سيعييرب وعمييال عن ي ييربوا 
والةسيالا يف الشيا   ال ييمتر يط  ضقيديف عة  عيدهم. وهبييا   ل م اناال موا  وعمال عن  رجوا 

مليك ال يم  عميال راليد بين الولييد  يردمل مد  ملا جرى من ال م  بل املعممل وعهن اليمرب ومل 
 .(444)عمجعل عسهمعبو بةر ول عدو عمر ول ع مان ول عمي عضي   

وعهييين دهعيييتان وسيييالر عهييين  زابنع بييين مقيييرن ليييرزابن  يييول بييين  سيييويد   ت يييه  ميييا مليييك وميين
يف  يين سييسرب عمييال مييدع .ييامتةم  اجلييةاءجرجييان  إن لةييم اليمييرب وعميسييا املسعييرب عمييال عن عميييةم ميين 

عوضيا  مين جةاليه  وهليم األميان عميال  معونتيهعمال  ن حامل  ومين اسيتعسا بيه ميسةم؛ ضميه جيةا و يف 
ميييا عدوا وععشيييدوا ابييين شييييء مييين مليييك هيييو إلييييهم  ي,يييريعنفعيييهم وعميييواهلم ومممهيييم وشيييرالعهم  ول 

ميسهم سين ول  ين  ومين عميا  ضييهم ضميه م ين ميا هليم ومين  ي دالع ين ون  وا ومروا املعممل ومل 
 .(445)ررم ضهو آمن حىت ي مغ مةمسه

الع ميياين سييميم األول .ييرد اليهييود والس يياعى ميين  العييمناناألم مييرب عمييال ملييك ملييا ععاد  وميين
 مين امسيل  ميا  يف وجهيه العممياء مين مشيايخ الدوليرب  ياضيرب إل ليجعمهياامةرب الدوليرب الع مانييرب 

بل حمااب   ليا لك عمال الس اعى واليهيود إل اجلةييرب ولييا ليك عن ختيرجهم  لهالع مانيرب  ومالوا 
 .(446)لمشرمل الشري  امت ال  ضيمت ن العمنان الع ماين ليلك   عو.اهنمعن 

و اليهييود اليييو  عمييدخ م ييرةمم يعتيي   اليييلحييال  امل ةييال  عناملعا يير   يييلك   األم مييرب وميين
(  23 ميييا جييياء يف عيييدد )  -اهلجيييرل  العاشييير -اسيييتعادوو يف عهيييد العيييمنان سيييميمان القيييانوين 

إسيرالين  حةومرب  من السشر  الر يرب ال  ت دعها 1967يوليو 1هي، املواضق 1387األول  عبيم

                                                

 .(66دعاسرب نقديرب" )ص - املعمملال,ر  مم  تعام "(، و146يوس  ) أليب" اخلرام" (11)
 .(2/538األمم واملموك" ) اتعيخ" (12)
 (76دعاسرب نقديرب" )ص -ال,ر  مم املعممل  تعام " (13)
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خمتفييييا  بيييل  بعييييدن يف بوم يييال بعسيييوان  )عر ييياع مييين إسيييرالين(؛ عن حيييال  امل ةيييال  يييان مسيييي زمييي
القيدخ الرت يي أيميرو  حيا ماألنقا  وع داخ القمامرب .. ضمما عميم العيمنان سيميمان ععسين إىل 

 .(447)إبزالرب ما عميه وتسظي  املسنقرب و   لميهود بةةعته
الشيييا  وم ييير و ريهيييا مييين بيييلد  بيييلد يفالةسيييالا الس ييياعى ومعابيييد اليهيييود   بقييياء و ييييلك
هليييو ع ييي  شييياهد عميييال  احيييرب امسيييل  وعدليييه  وتعييياحمه يف حرييييرب  هييييا الع ييير، إىلاملعيييممل  
 .العتقاد

  الذمة ِبهل الومية -6
 بيلك عمن ومد عمى عو بظمم هلم التعر  وعد  الةتا  اهن الو ا  عمال امسل  حث(  ع

 . بعدو من اخلمفاء هبا وعمن  .عن ملا عمر و يرب يف  ما     عسول بو يرب اخلمفاء
 امللمسل عمري ة يس ,ي ومد    ع هما الرشيد هاعون إىل يوس  عيب ربو ي ملك ومن

 هلم والتفقد  وسمم عميه    مال حممد عمك وابن ن يك ممرب اهن الرضق يف تتقد  عن   عيدك
 جيب حبق إل عمواهلم من شيء يلري ول  .امتهم ضوإل يةمفوا ول يلموا ول يظمموا ل حىت

 .(448)عميهم
 مويرب  راحرب يف عنةر األوزاعي امما  ع رو يف الشا  عهن إما  عن ملك يف م مرباأل ومن
 ج ن عهن إررام ععاد ملا عمي بن  ا  األمري عمال شياا   ابحلق اجلهر ختشال ل  ادمرب وعةميرب
 عجن من عررى بلد إىل وعو.اهنم بلدهم من و ويمهم دةعهم من - ممرب عهن وهم - ل سان

 .بع هم من ومم حادث
 تع ري م ص جةير  عمر يف  ا  بن املمك ع د األمري استفتاهم اليين األلمرب عسالن ويف 
 .(449)امسل  يف مةانرب من ابلعهد لموضاء أا العميق امميان عن  ادإل

  ري من األ مب يف وهم عسهم والعفو إليهم ابمحعان وعمر والع يد ابألعماء  الس  و ال(  
 عمر عن ملك عمال األم مرب ومن  وضاته عسد  الس  به و ال ما ررآ ملك  ان  بن املعممل،

  يرضق به. عنامل,ري  بن شع رب   مولومد عحعن إىل عيب لللل  ا وسي وهو ماتمه  وعمر   ان 
                                                

 (67دعاسرب نقديرب" )ص -ال,ر  مم املعممل  تعام " (14)
 (.2ص) يوس  أليب" اخلرام" (15)
 (./3" )امسل   احرب يف املوسوعرب" (16)
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 : ومائهم حرمة -7
 عحد ليلك تعر  إن اجلسرب بدرول ملك وعمق اليمرب وعهن املعاهدين دماء امسل  حر (  ع

 . القيامرب يو  له ر ما    الس  عمهوج بن حق ب,ري
 ممي عمال اعتدى من عمال الديرب ضر  عنه ملك ومن  اعت اعا   املعاهد لد  امسل  جعن(  

بةر وعمر عضي   عسهما  او جيعلن ديرب اليهودل والس راين  عاب عن وتقد   رنة عو عمدا
 إما  انوا معاهدين.احلر املعمم بن وضاعفوا الديرب يف ملك  ديربإما  او معاهدين 

 من ال,دع عن يلمن امنعان عحدا : يقتمه ولو  ان ملك مم احملاعبل. امسل  حيع( م
  العفراء،  وعمان، بعهد املعممل بلد درن من  ن  زمانسا يف ملك عمال يقاخ(  د

 . عواليمرب األمان بعهد امسل  بلد يدرن من و ن والتجاع، والدبموماسيل
 :وأعراضهمم حرمة أمواَل -8
في جميع  المسلمون ( حق غير المسلم في حرمة ماله وعرضه: اتفق أ

ومختلف العصور، على أن غير المسلمين لهم  األقطار، جميع المذاهب، وفي
في حماية المجتمع المسلم  وهم ,معصومة وأموالهم الخاصةحق الملكية 

  بجميع مؤسساته.
وحتى آخر الخالفات  ، محمدمن لدن نبينا   اإلسالمي والتاريخ
شاهد على أن اإلسالم كفل حق عصمة  خير "العثمانية الدولةاإلسالمية "

وعلى ذلك استقر عمل  اإلسالمية، المجتمعات أموال غير المسلمين في
 المسلمين طوال العصور.

ر،  سرق  فَمن    إلى المال وأعيدمال ذمي ُقطعت يده، وَمن غصبه ُعز ِّ
غني  وهوفعليه أن يقضي دينه، فإن مطله  صاحبه، وَمن استدان من ذمي

 يؤدي ما عليه، شأنه في ذلك شأن المسلم وال فرق. حتى الحاكم حبسه
 أمرااإلسالم أعدل القوانين في التعامل مع اآلخر، ولم يكن هذا  سن وبهذا

 تناديعلى أرض الواقع، كما هي أغلب المواثيق الدولية التي  يطبق لمنظريـا  
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 .(450) تطبقبحقوق اإلنسان وال
رمم معاهدا  عو  من ملك ما مرعو الس   مال   عميه وسمم  ما تقد  عن عمالاألم مرب  من
 عو  مفه ضوإل .امته عو عري مسه شياا  ب,ري .يب نفا ضهو ر مه يو  القيامرب.  انتق ه

ميين  ععظييم( مسييم امسييل  ميين التعيير  لمقنييرب املعاهييد واسييت لهلا  مييا تقييد  ضةييي  أييا هييو  
 لد  والعر .ملك  ا

ميف امو ه وهو برلء اا مال عميم عمييه  منالتعر  ألعراضهم وبل عن  حرمرب ( بل الس  م
 القيامرب. يو   احلد
 سمه ميم عنيه مشيرك وعضيؤ اسيت لل ماليه وعريي مسيه شيا   املشركي, ب  عن ( عضؤ الس  د

 شراء .
 حلديث. .. ا م يط له حبق معمم ضمن حديث ع  سممرب مرضوعا   عسد( هي

السييوول  هيييا التقيييييد ابملعييمم رييرم عمييال ال,الييب ولييييا املييراد بييه الحييرتاز مييين  اممييا  مييال
 .(451)ض ن مال اليمي واملعاهد واملرتد يف هيا  مال املعمم الةاضر؛

م رب امل,ري  بن شع رب ملا  يدع ابملشير ل  منابن حجر يف ضوالد حديث  م  احلدي يرب  ومال
مسييه عنييه ل حييين عرييي عمييوال الةفيياع يف حييال  ويعييتفاد املييال  عرييي السيي   ضييرضؤ عمييواهلموعرييي 
 ييييدعا  ألن الرضقييييرب ي يييين  ون عمييييال األمانييييرب واألمانييييرب تييييلدى إىل عهمهييييا معييييمما  ييييان عو   األميييين
 .(452) اضرا  

 :وظلمهم أذيتهم حرمة -9
ظمييو  دعييو  امل ابتقيياء  السيي  وعميير ودةومييم، عجساسييهم أختميي  املعييممل  ييري رمييم جييوز ل(  ع

  ما تقد .   اضرا  ولو  ان  
عسييوان )الواجييب   ييطامنرتنييط   عمييالالشيييخ ابيين ابز ع ييه    مييا يف مومعييه الر ييي  ومييال

 عوليياو  ييري املعييمم(  ل يظمميه ل يف نفييا ول يف مييال ول يف عيير  إما  ييان مميييا   املعييممعميال 

                                                

 مع غير المسلمين(. اإلسالممصرية بحث في )تسامح موقع دار اإلفتاء ال عن (17)
 .(12/7عمال   ي  معمم" ) السوول شر،" (18)
 .(5/341ال اعل" ) ضت " (19)
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ول ابل,ي   ابخليانيربل ابلعيرمرب ول  معتةمسا  عو معاهيدا ؛ ض نيه ييلدل إلييه حقيه ضيل يظمميه يف ماليه
 .(453)ول ابلقتن ابل ر ول يظممه يف بدنه  

ملييك بييو   وعمييالمييا يةرهيون  عيي هم عو النعيين هبييم،  املعاهييدينامسييل  ميين إ ييامل  حييع(   
)اب  م ر إجيا  درول الساع ملين ع يم عهين الةتيا  ميا يةرهونيه(  يف"   ي هابن ح ان يف "

. 
 ميا اهيتم شيرعسا احلسيي . يقيول الفقييه   األعيرا  حبفيظ اول ول ععضييتشيريم  ي يهيتم مل(  م

وليو بةمميرب  -عل  يري املعيممل  -  ضمين اعتيدى عمييهم القيرايف اليدين شيها األ ويل امليالةي 
 .(454)وممرب دين امسل  ،وممرب عسوله   ، ممرب سوء عو  ي رب، ضقد ضيَّم

 عشييد،ةمى املعيمم متامييا ، بين مييد يةيون عمى  يري املعييمم وليو بةمميرب  يي عن يعتيي  ضامسيل 
 ابن عابدين العلمربوهيا ما مرعو امسل  يف ضقهه السظرل وتن يقه العممي،  ما يقرع هيا عي ا  

 املعييمم لييه مييا لسييا، ضيي ما حرمييط  ي ييرب وجيبألنييه بعقييد اليمييرب »بقولييه   -ضقهيياء احلسفيييرب  مين -
   .(455)حرمط  ي ته، بن مالوا  إن رمم اليمي عشد

- واملواثيق ابلعهوو الوفاء: 
 هي .املا ال وع من  وع  ال نق ها من وحيع واملوا يق ابلعهود ابلوضاء امسل  عمر(  ع

 معه عهدا   الساخ مم العهد    ال ومد  العامرب امل ا  مم ومواضقرب وشرعه   ملسهد مواضقرب
 ملك ومم نق ها عن السهي  يقواملوا ابلعهود ابلوضاء األمر من ويمة   الوضاء عمال ليعت  هم

ُفواإ   تعاىل مال   يدا عسه ابلسهي القرآن  ر، ِد  َوَأوإ َاَن بـَعإَد  الل ِ ِبَعهإ ِإَذا َعاَهدمتُّإ َوَ  َُنُقُضواإ اأَلميإ
َعُلونَ  َجَعلإُتمُ ُـَوإِكيِدَها َوَقدإ   .[91]الس ن  الل َ َعَليإُكمإ َكِفيل  ِإنَّ الل َ يـَعإَلُم َما ُـَفإ
 شدد وهليا الساخ بل التعامن يف ال قرب جانب ت قي ال  األرلإل عهم من ابلعهد والوضاء

ُفواإ   تعاىل مال عبدا   ضيه يتعام  ضمم ابلعهد؛ الوضاء شةن يف امسل  ِد  َوَأوإ َد َكاَن  ِإنَّ اِبلإَعهإ الإَعهإ

                                                

 .(94ابل  هي عحعن" )ص وجادهلم تا  "  عن (20)
 (.3/14" )الفروإل" (21)
ابيين عابييدين"   حاشيييرب  "وانظييرامسييل  مييم  ييري املعييممل".  تعييام مومييم داع امضتيياء امل ييريرب حبييث " عيين (22)

 الفةر. داع(، 4/171)
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ُاو      تعاىل مال امللمسل،  فا  من ابلعهد الوضاء عن وجن عة املوىل وم ر .[34]امسراء  َمسإ
 َِدِهمإ  َوالإُموُفون َمَدُقوا  الَِّذينَ َعاَهُدواإ َوالصَّاِبرِيَن يف الإَبأإَساء والضَّرَّاء َوِحَي الإَبأإِس ُأوَلِئَك  ِإَذابَِعهإ

  ري ملاملعم  إروانسا نس ر عن تعاىل   لسا ي   ومل .[177]ال قر   َوُأوَلِئَك ُهُم الإُمتـَُّقونَ 
َتنَصُروُكمإ  َوِإنِ   تعاىل لقوله الةفاع من املعاهدين عمال حلةمسا اخلاضعل يِن فَـَعَليإُكُم  يف اسإ الدِ 

نَـُهم مِ يثَاٌق  َنُكمإ َوبـَيـإ ٍم بـَيـإ ُر ِإ َّ َعَلى قَـوإ  .[72]األنفال  مبَا ُـَعإَمُلوَن َبِصاٌ  َوالل ُ النَّصإ
جرى التفاإل عميها بيسسا وبيسهم ما  ال دهم إىل املد  هلم عميسا الوضاء بعه ضاملعاهدون 

مِ َن  َعاَهدمتُّ الَِّذيَن  ِإ َّ يعيسوا عحدا  عميسا، مال تعاىل   وملداموا مل  الفوا العهد ومل يسق وا شياا  
ئ ا َوملَإ يُظَاِهُرواإ  رِِكَي مثَّ ملَإ يَنُقُصوُكمإ َشيـإ ا َفَأمتُّ  َعَليإُكمإ الإُمشإ ِِتِمإ ِإنَّ الل َ َأَحد  َدُهمإ ِإَ  ُمدَّ  َيُِبُّ واإ ِإَليإِهمإ َعهإ

 .[72]األنفال  الإُمتَِّقيَ 
 التي بالعهودالوفاء بالعهود عامة، وعلى الوفاء  على  النبي حث وقد

األمم في تنظيم العالقات الدولية خاصة، قال عليه السالم :  رؤساء يعقدها
  .(456)((، وال دين لمن ال عهد لهله أمانة ال لمن إيمان ال))

ضي ر له بعؤ ال  ابرب  ما يف م رب حييفرب  به، ضوا بيسه وبل املشر ل عهد،  ان ومد
اب,  ونعتعل هلم، وضوا)) العل    عميهععنوا املشر ل عهدا عن ل يقاتموا، ضقال  عهنموعبيه  
ال,دع  ععظم يعت  الوضاء، و ان ما تقد ، و ان يسهال عن ال,دع أقداع ح ه عمال   ،((عميهم

له بقدع  دعته،  يرضم القيامرب  ادع لواء يو  لةن))  دع احلةا ، يقول عميه ال ل  والعل  
  .(457)((عل ول  ادع ععظم من عمري عامرب

تعتمد موما من ن و ها، بن من عةميرب عامديها عمال الوضاء،  ل املعاهدا   انط وإما
يف عس ا   عريا  وضاء، واعت  الوضاء ابلعهد واملي اإل مو ، والسةث ضيه ال عمال حث امسل  ض ن

  ال ع .
وبساها  تو يق، امسل  مد و ق ع ول القانون الدويل العا  امسلمي عحةم يةون وهةيا

بن يةون هيا  ضق  حيث ل يةون الوضاء ل موةء، امسلميرب؛عمال الوجدان الدي  لمدولرب 
  ل عفاء عمال العواء.الوضاء ل موةء وا

                                                

  عنا، وإسسادو حعن. حديث(من 3/135" )معسدويف " ع د (23)
 ال,دع من حديث عيب سعيد.  رمي(،  تا  اجلهاد والعري اب  1738" )  ي هيف " معمم (24)
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هيا املعتوى من القداسرب، ومد   إىل «العهد»عضم من شةن  مد تشريعا ، ديسا  ول نعمم ول
ع رها يف العمن عمال استقراع « يف العمم واحلر  ومدسيتها املعاهدا  حرمرب» ان لقاعد  

الدولرب  جهرب، وعمال   ين عو، ال قرب ضيمن يتعامن سياسيا  مم من الدوليل، واألمنالعمم 
الدويل من جهرب عررى، اا يعت  حبق من عهم ر ال  سياسرب  ال عيد عمال امسلميرب،
 .العادلرب اخلاعجيرب امسل 

 األررى، األدةن مد ت ل عن التعام  امسلمي مم  ري املعممل من عهن يةون وهبيا
مسي  السا م التاعيخ هبا وشهدحقيقرب اثبترب، شهد  هبا ن وص الوحي، من الةتا  والعسرب، 

و ريهم، يف  واملماليك والع مانيل والع اسيلعهد اخلمفاء الراشدين، ومن بعدهم من األمويل 
امسلمي  مه، حيث تعي   العامل بلد يف املا نشىت عمناع امسل ، وشهد هبا الوامم 

رب والدنيويرب، الديسي حقومها ااعسرب والستقراع واحلريرب يف ابألماناألمميا   ري املعممرب وعمرب 
يف   ري من دول  -األحيان  بعؤ يف األ  رة  بن -عمال حل تعي  األمميا  امسلميرب 

.(458)يقيموا ديس ا، عو ميمةوا دنيا عن هلم ل ُيعم  مقهوعين،آسيا وإضريقيا وعوعواب، م نهدين 
  

 لممشاعر والحرتا  الوضاء بعهد ممتةما   دا  ما  تايب  عمال يعتدل عن ملعمم جيوز ل(   
 وسوعة م ر م ن امسلميرب ال لد بعؤ احت سط الرعايرب هيو :   وبف ن امسلميرب،

 ا تمم برعايرب  ظال األمميا  هيو زالط وما مرون ملد  ون رانيرب يهوديرب ديسيرب عمميا 
  ن  من ععبم  ) الس   مول تقد   ما  املساضقل،  فا  من العهد نقؤ ض ن وهليا  امسلمي

 ...(.  ضيه
 .(459)حرا  ابتفاإل سواء  ان يف حق املعمم عو اليمي ال,دع ابن حجر يف احلديث  مال

  م  يف جرى ما  ملك من وموا يقه عهودو يف وضاله يف األم مرب ععومل  الس  ضر (  م
 سهين بن جسدل عبو جاء إم عمرو بن وسهين هو الةتا  يةتب    عسول ض يسما احلدي يرب،

 عاب سهين ععى ضمما الةفاع، من ضر ومد    عسول إىل انفمط مد احلديد يف يرس  عمرو بن

                                                

 امسل  مم  ري املعممل". تعام مومم داع امضتاء امل ريرب حبث يف " عن (25)
 .(6/28" )ال اعل ضت " (26)
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 م ن وبيسك بي  الق يرب جلط مد  حممد ة مال : بتلبي ه وعري وجهه ض ر  إليه ما  جسدل
 عبو وجعن  مري  إىل لريدو وجيرو بتلبي ه يسرتو ضجعن  دمط     عسول مال هيا أيتيك عن

 اله عسول ضقال دي  يف يفتسوين املشر ل إىل عععد املعممل معشر ة   وته اعمال ي رري جسدل
  وخمرجا   ضرجا   املعت عفل من معك وملن لك جاعن   ض ن واحتعب ا   جسدل عاب ة 
 .هبم ن,دع ل وإو   عهد وععنوو ملك عمال وععنيساهم  م ا القو  وبل بيسسا عقدو مد إو

ومم ملك  اجلاهميربالعهد  ان يف  ضهيا ؛املني ل وعهد حم  ملك عمال األم مرب ومن
 .امسل  عوىل ابحلرص عمال الوضياء هبا يفالوضاء به ؛ ضل شك عن العهود  عمال حرص الس  

 مجاعرب عو عقيد  عو جبسا  ت  ل إنعانيرب ِ ض يمرب ابعت اعو ابلعهد الوضاء إىل يسظر امسل (  د
 .(6)ال ديق مم ومداسته   رمته  العدو مم وهو املعمم مم مداستهو    رمته  الةاضر مم ضهو

 "   ي هال خاعل يف " بو  ومد
 وامل احلرب مم املشر ل أال و ريو وإ: من مل ي  ابلعهد(. املوادعرب)اب  
 الوضاء ابلعهد(. ض ن)اب  
 امما  عمال من نةث عهدا(. دعاء)اب  
 عسهم(.  دع املشر ون ابملعممل هن يعفال إما)اب  
 (.اهن ممرب عسول    الو اة)اب  
اليمييرب  عهيين عمييال عميير بيين اخلنييا    تييب  و ميياع ييه     تيميييربشيييخ امسييل  ابيين  مييال

هييو العيييدل  وهييياهيييو الشييرو  والتةموهييا عو ييال هبييم نوابييه ومييين أييت بعييدو ميين اخلمفيياء و ييريهم 
 اليل عمر   به وعسوله.

  وعو يييي وضاتيييهاخلنيييا  عنيييه ميييال يف رن تيييه عسيييد عمييير بييين  عييينال خييياعل"   ييي ي " ضفيييي
ول  وعاءهيييمييييويف هليييم بعهيييدهم وعن يقاتييين مييين  عن اخلميفيييرب مييين بعيييدل بيميييرب   ومميييرب عسيييوله 

عو   حقييه  )عل ميين رمييم معاهييدا عو انتق ييه ميين يةمفييوا إل .ييامتهم. وهيييا امت ييال لقييول السيي  
 .(6)حجيجه يو  القيامرب( مفه ضوإل .امته عو عري مسه شياا ب,ري .يب نفا ضةو 

 الرو  عن  بعسدو   ع ه  ع يد أليب" األموال"  تا   يف جاء ما ملك عمال األم مرب ومن
                                                

 (، حملمد  ادإل عرجون. 1/336سل " )يف  احرب ام املوسوعرب" (27)
 . (1/312ال  ي " ) اجلوا " (28)
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 إن : ب عم ك ضجعمهم عهسا ؛ مسهم معاويرب واعمن  مال   إليها يلدل عن عمال  معاويرب  احلط
 س يمهم ورمو هسهمع  من عيديهم يف من متن يعت موا عن واملعممون معاويرب ضة   دع  الرو 

 .(62)ب,دع  دع من رري ب,دع وضاء  ومالوا عميهم بيلك واستفت وا
ابيين القيييم  مييالهييم عمييال شييا متهم   وميينجيييوز التعيير  لمرسيين  العييفراء والدبموماسيييل  ل(  هييي

عمييال عداوتييه ضييل يهيييجهم ول يقييتمهم  وملييا مييد   وهييمتقييد  عميييه عسيين ععدالييه  و انييط   ع ييه 
  بين السواحيرب وابين عاثل ميال هلميا  ضميا تقيولن عنتميا   ع يدعييممرب الةييا   ومهيا عميه عسيول م

 ،((ل عن الرسييين ل تقتييين ل يييربط ععسامةمييييا ليييو))  عسيييول    ضقيييالميييال  نقيييول  ميييا ميييال. 
 ضجر  سسته عل يقتن عسول.

مين الم ياإل  ارتياع ديسيه ضيل ميسعيه إماعي ا   و ان هديه عي ا  عل حي ا الرسول عسيدو  ومال
وميييم يف ممييي   عتيتيييه ضمميييا ميييري  إىل السييي   بع تييي بقوميييه بييين ييييردو إلييييهم،  ميييا ميييال عبيييو عاضيييم  

 . ((ل عريا ابلعهد ول عح ا ال د إين))امسل  ضقمط  ة عسول  ! ل ععجم إليهم ضقال  
ميا عدو ملين ابلرسين منمقيا   وع  ت   ويف موله  )ل عح ا ال د( إشعاع ان هيا حةم مال

الشر   ما مال عبو داود  وعما الرسين ضمهيم  ممجاء إليه مسهم وإن  ان معمما ؛ ضهيا إ ا يةون 
  وميد ميال ليه يف وجهيه  نشيهد عن معييممرب عسيول معييممربحةم آرر عل تراو مل يتعر  لرسيويل 

.   
 ابلعهد ولو  ان ملك مم احملاعبل   ابلوضاءامسل   عمر  -و

إما عاهييدوا واحييدا  ميين ع يي ابه عمييال  ععييداءولقيييم ع ييه     ييان ميين هديييه عن ابيين ا يقييول
 ميييا عاهيييدوا حييفيييرب وعابو احلعيييين عن ل   هليييمعهيييد ل ي ييير ابملعيييممل مييين  يييري عضييياو عم ييياو 

  ان يييييرضا نفيييييي هليييييم بعهيييييدهم ونعيييييتعل   هلمييييياهليييييم مليييييك وميييييال  ضةم يييييال يقييييياتلهم معيييييه 
 .(63)عميهم

 بنمب ال م . ابتداءهملعل  مم األعداء وجيوز عقد اهلدنرب وا جيوز  -ز
 ملك م م رب عاج رب لممعممل. يف ان يف بعؤ الشرو  ضيم لممعممل إما  ان   ولو    

                                                

 (.62دعاسرب نقديرب" )ص -ال,ر  مم املعممل  تعام " (29)
 .(3/140املعاد" ) زاد" (30)
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الق ييرب دلييين عميال جييواز عقييد اهلدنييرب  ويف ابيين القيييم ع يه   يف ضوالييد  ييم  احلدي ييرب  يقيول
ك ميييا يسعيييخ هييييا احلةيييم ال تيييرب؛ بييين ميييا شييياء امميييا   ومل جيييييء بعيييد ملييي تومييييطمنمقيييا  مييين  يييري 
ومييد نيي  عميييه الشيياضعي يف عوايييرب املييةين ونيي  عميييه  ييريو ميين األلمييرب   و يي تهضال ييوا  جييوازو 
وحيييياعهبم حييييىت يعممهييييم عميييال سييييواء ليعييييتووا هيييم وهييييو يف العمييييم بييييسقؤ  إليييييهمولةييين ل يييييسهؤ 

امل ييييم رب   جييييواز ابتييييداء اممييييا  بنمييييب  ييييم  العييييدو إما ععى ومسهييييا عي ييييا   ومييييال. (6)العهييييد
 .(65)يتوم  ملك عمال عن يةون ابتداء النمب مسهم وللممعممل ضيه  

ضييييم عميييال املعيييممل جيييالة  لمم يييم رب  ضييييه  ومسهيييا  عن م ييياحلرب املشييير ل بييي عؤ ميييا وميييال
 .(66)ابحتمال عدومها املفعدتلالراج رب ودضم ما هو شر مسه ضفيه دضم ععمال 

بعيييؤ املعييياحمرب يف عمييير اليييدين واحتميييال    وجيييوازاحلدي ييييربابييين حجييير يف ضواليييد  يييم   وميييال
إما تعيل مليك .ريقيا لمعيلمرب يف احليال وال يل، يف امليآل  ع يمهال يم ضييه ميامل يةين مادحيا  يف 
 .(67)عو مومم املعمملسواء  ان ملك يف حال ضع  

 تيييا  اجلةييييرب   يف بيييو  ال خييياعل وعمييييه مييين  يييري تومييييط  املعيييمملال يييم  ميييم  يييري  جييييوز(  ،
 عو ومط معمو (، و)اب  املوادعرب من  ري ومط(. عة )اب  امل احلرب عمال  ل رب  واملوادعرب
  وضيها جواز  م  عهن احلر  عميال وضيم ضوالد  م  احلدي يرب يفابن القيم ع ه     يقول

ملك  ال وا   عنه جيوز لم اجرب وامل م رب الراج رب  ميا إما   ضوإلالقتال عشر سسل وهن جيوز 
 .(68)عموى مسهم ويف العقد ملا زاد عن العشر م م رب لإلسل  عدوهمو  ان ابملعممل ضع  

عو احلاجيييرب إىل مليييك  ميييا   ال يييع الت يييال  ميييم  يييري املعيييممل ور و يييا يف حيييال  جييييوز(   
جياء يف حيديث مل خممير ضي,يةون   مياالرو   م ا آمسا    سي احلوناملعممل   عن الس   عر 

ميين حييديث املعييوع يف  تقييد   مييا  حميي  مييم السيي  رةاعييرب يف  درييولمعييا عييدوا هلييم، و مييا يف 
  م  احلدي يرب. 

                                                

 .(3/146املعاد" ) زاد" (31)
 .(3/304املعاد" ) زاد" (32)
 .(3/306املعاد" ) زاد" (33)
 .(5/352ال اعل" ) ضت " (34)
 .(3/421املعاد" ) زاد" (35)
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 العلقات الدولية:  إقامة -11
واممعا  والتعاون والر رب،  ال عمال   بن العمم، يف امسل  مالمرب عمال الدوليرب العلما (  ع

ُخُلواالَِّذيَن آَمُنوا  أَيُـَّها ايَ  مم األمم األررى، لقوله تعاىل   ُخطَُواتِ  ُـَتَِّبُعوا لإِم َكافَّة  َو َ يف الس ِ  اوإ
الدوليرب يف امسل   رمي ال ,ي  العلما  يف ضاأل ن ،[208]ال قر   ِإنَُّه َلُكمإ َعُدُو مُِّبيٌ  الشَّيإطَانِ 

اعتةابه، ألنه تعاون عمال ام:، وهيا حمر   عمال العمن والت ال  عمال التعاونوالعدوان، عو 
َعاَونُوا َعَلى اإِلمثإِ  َو َ الِاِ  َوالتـَّقإَوى  َعَلى َوُـََعاَونُوا  تعاىلابلس ، لقوله  َوانِ  ُـَ ِإنَّ اللََّ  اللََّ  َواَُـُّقوا َوالإُعدإ
 ُـَعإَتُدوا َو َ  يف َسِبيِل اللَِّ الَِّذيَن يـَُقاُُِلوَنُكمإ  َوَقاُُِلوا  تعاىل س  انه . وموله[2]املالد  َشِديُد الِعَقابِ 

  .[190]ال قر  اللََّ َ  َيُِبُّ املُعإَتِدينَ  نَّ إِ 

يف املرحمرب  العربيرب اجلةير  راعم و ريهمالهتما  ابلعلما  الدوليرب بل املعممل  بدع(   
إىل احل شرب لمتخم   ابهلجر  األوالن ع  ابه من املعممل بعؤ املةيرب، عسدما ن   الرسول

 مظمومرب إسلميرب وهو ما يعت  إعسال وضود يث،األحادمن رمم مري  هلم  ما تقد  يف 
 عن الس  احلديث الع ر عسه يف نع معت عفرب إىل عحد مموك األع  ومتها، وهو ما ميةن عن 

ضةجا  السجاشي  هلم  ايرب حق المجوء العياسي أل  ابه عسد السجاشي يف احل شرب .مب
   . .مب الس 

إىل الدول الة ى يف املسنقرب  عسالن إبعسال دولرب املديسرب ابدع الس  استقر  حاملا(  م
 إىل امسل .  وشعوهبا زعماءها ( يدعوواحل شرب)بيةننرب وضاعخ وم ر واليمن 

املسنقرب متتد من اهلسيد شيرما  إىل  يف إم ا.وعيرب ع   امسلميرب مثانل عاما   انط الدولرب وبعد
العدييد مين اليدول والشيعو   يري ميم  و.ويميرب مشيرت رب حيدود هلياإسي انيا  يراب ؛ حييث ع ي  ط 

 املعممرب.
امسلميرب توميم التفاميا  واملعاهدا  مم الدول  ري  الدول ماعسط .ويمرب، ع وع وع 
 مي نالتفاميا  التةاما  ومواعد وشرو.ا  وم ادئ عديد ، بشةن  تمك وت مسط .امسلميرب
 اهدا  معيسرب، ميةن اعت اعهامع عمالالدويل امسلمي. ومن رلل الرت ية  القانون تنوعا  يف

 جيعن بشةنيف تنوير القانون الدويل امسلمي، وم ول مفاهيم جديد ،  متقدمرب رنوا 

.تمك عو املعاهد . يعرب الظروف التاع يرب ال  جعمط تمك الدول توم م هيو  يت وع ال احث
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 اجلديد  امسلميرب من  سيا الدولرب األوىلامسل  املعاهدا  العمميرب يف العسوا   عرف(  د
اجلماعا   ري امسلميرب. ومد اعت    مم سمميرب اتفاميا  يف املديسرب، إم عقد الرسول 

عسد عقد التفاميا ، وإجراء املفاوضا ،  والفقهاء اخلمفاء لدى وم ال  معاهد  احلدي يرب مدو  
 ومشر ي  سول احلدي يرب بل الر  معاهد  عقد ض املعممل.  ري مم العمميرب املعاهدا ومد  

بعد  مهامجرب  النرضل  ل ضماو  من تت منمري ، يف عا ، و انط مواد املعاهد   مةرب،
عن شهد  اجلةير   بعد إليه، النرضان حباجرب  انالنرف اآلرر . ضرسخط األمن والعل  اليل  

 .واملشر ل املعممل ومعاعك ضاعيرب بل وحرواب  العربيرب  راعا  عسيفا  
دارن  املقيمل سواء عقد معاهدا  عررى مم اليهود والس اعى، مد لالرسو  (  انهي

سمميرب مم ن اعى جنران  اتفاميرب عقد ضقد  املديسرباجلةير  العربيرب عو راعجها، وراعم حدود دولرب 
 واستقلل ماتيا   التفاميا  ت من هلم حةما  إداعة   تمك و انط وعْيمرب وتيماء. ضدك، ومم يهود 

. ومل تةن اجلةيرب ععاضيهم عمال موانيسهم بتن يق. لقد  ان إبمةاهنم الستمراع عن دولرب املديسرب
 ويهود املديسرب بل الرسول معاهد  ضفي عهن الةتا ، ممإلةاميرب يف  ن التفاميا  واملعاهدا  

تت من دضم جةيرب، بن ميةن  امسلميرب،مل لمدولرب املديسرب وع.راضها، وهي عول معاهد  سمميرب
العلمرب وال لحيا  والمتيازا  املمسوحرب لميهود  يسظم وبروتو ول   ،« دامربهد  معا»اعت اعها 
من شةهنا ترسيخ األمن والعل ، إم مل يع قها عداء عو حر   و ان امسلميرب، الدولربدارن 

ب  ضمر ،مل  مم ال  عقدها الرسول املعاهد  عن نةث اليهود هلا ضيما بعد.  ما لول ، اليهود مم
وعقد  نفا  مهامجته، وعد  ن ر  النرضل عحدمها لآلرر، عمالدضم جةيرب، بن امت ر  تت من 

 .املعاهد  مم ب  ِ فاع، وابلشرو  نفعها

 معاهد مم احل شرب، الدولرب الس رانيرب، ضقد استمر  مروو  دون  العمميرب العلما  عما

 تعييب ابيا  هراب  من(   80لإلسل ، هاجر إىل احل شرب حوايل ) امل ةرالعهد  ضفي .مةتوبرب

 الشةر هو املعممل موم هلم، وحب ا  عن ممجة آمن، حيث عم وا هساك سسوا . ضةان  مري 
 ضمم الععةريرب، والفتوحا  اجلهادوالعرضان ابجلمين، حىت إهنم اعت وا احل شرب م ونرب عن 

  .(469)يف الع ر الع اسي امسلميربيتعرضوا هلا، حىت يف عوم مو  الدولرب 

                                                

 " .املعممليف تعام  امسل  مم  ري  حبثاء امل ريرب "مومم داع امضت عن (36)
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  املسلميلصدقة على غا ا -12
ُهَداُهمإ  َعَليإكَ  لَّيإسَ املعممل  ما مال تعاىل    ريامسل  ابمحعان وال مرب ولو عمال  أيمر(  ع

ِدي َمن َيَشاء َوَما ُُنِفُقواإ ِمنإ  ِه اللِ  َوَما  َخاإٍ َوَلِكنَّ الل َ يـَهإ ِمنإ  نِفُقواإ ُُ َفألنُفِسُكمإ َوَما ُُنِفُقوَن ِإ َّ ابإِتَغاء َوجإ
عن ابن ع اخ مال    تقد س ب هيو اآلة   ما  ض ن. [272]ال قر   َخاإٍ يـَُوفَّ ِإَليإُكمإ َوأَنُتمإ َ  ُُظإَلُمونَ 

 ضسةلط اآلة . هلم انوا يةرهون عن يرضخوا ألنعاهبم من املشر ل ضعةلوا ضرر  
ُ     تعيييياىل  ومييييال َهــــاُكُم اللَّ ــــن  الَّــــِذيَن ملَإ  َعـــــنِ يـَنـإ يِن َوملَإ خُيإرُِجــــوُكم مِ   ِواَيرُِكـــــمإ يـَُقــــاُُِلوُكمإ يف الـــــدِ 
عل ل يسهيييييا م عييييين امحعيييييان إىل الةفييييير  الييييييين ل  إريييييراجةمعل يعييييياونوا عميييييال  ،[8]املمت سييييرب 

 ،ِإلَـيإِهمإ  َوُـُقإِسـُطوا عيسوا إلييهم،  عل ،ََُاُّوُهمإ  َأن ،مسهم وال عفربيقاتمونةم يف الدين  السعاء 
 . الإُمقإِسِطيَ اللََّ َيُِبُّ  ِإنَّ تعدلوا عل 

عميي وهيي مشير رب يف عهيد  ميدمطبسط عيب بةر عضي   عسهما ملا مالط   ع اء  وحديث
  ة عسول   إن عمي مدمط وهي عا  رب عضة مها  ميال  ضقمط مري  إم عاهدوا ضةتيط الس  

يا و ع ِسيري ا النَّع ا    ون  و يُْنِعمُ (. ومد تقد . ومال تعاىل  عمك)نعم  مي   ع م يال ُح  ِيِه ِمْعيِةيس ا و ي ِتيم 
 . مال ابن ع اخ   ان عسراهم يوماي مشر ل.[8]امنعان 

الة ييا    تييا   يفعمييال شيير، معييمم  السييوولبييو  عمييال ملييك العمميياء  مييا بييو  اممييا   ومييد(   
ولييو  ييانوا مشيير ل(  ومييد واألولد والوالييدين  والييةوم)اب  ض يين السفقييرب وال ييدمرب عمييال األمييربل 

  ملييا ععاد عن يت ييدإل ب ريحيياء ضقييال لييه السيي   األن يياعلاسييتس   ملييك ميين حييديث عيب .م ييرب 
 لعمها يف األمربل(، ضقعمها عبو .م رب يف عماعبه وب  عمه. عن)ععى 

عمميياء العيييم  ميين التيييابعل يف جيييواز الت ييدإل وإعنييياء  ييري املعيييممل مييين  عميييوال تقييدمط(  م
 ضقراء .  انوا  ال دمرب إما
عسيييوان )التييي مل   يييطامنرتنيييط   عميييالالشييييخ ابييين ابز ع يييه    ميييا يف مومعيييه الر يييي  وميييال

 اليييلاملعييمم(  ل ععمييم مانعييا  ميين ملييك .. ضيي ما اضيينر املعاهييد عو الةيياضر املعييتةمن  ل,ييريابلييد  
إىل  اضيينرلييا بيسسيا وبيسييه حير  إما اضينر إىل ملييك ضيل اخ ابل يدمرب عميييه مين اليد   مييا ليو 

 .(470)امليترب وعنط مةجوع يف ملك ألنه لحرم عميك عن تعع  من اضنر إىل ال دمرب

                                                

 (.95ابل  هي عحعن" )ص وجادهلم تا  "  عن (37)
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 بي غا املسلمي وقبول شهاوِتم: احلكم -13
 أيتييواحقييومهم ومييواعي هم إىل عهيين ديييسهم إل عن  يفالعييسرب عن يييرد عهيين اليمييرب والعهييد   م ييط(  ع

 َوِإنإ    لرسيوله ومد ميال   عية وجين عا  ل يف حد مةم بيسهم ضيه ضس ةم بيسهم بةتا   
طِ  نَـُهمإ اِبلإِقسإ ُكم بـَيـإ ََ َفاحإ  .[42]املالد   َحَكمإ

ال عؤ وعمال املعممل يف العيفر   بع همشهادمم عمال  وم ول ري املعممل   شهاد  لوز(   
نَـاِن َذَوا ِإَذا حَ  بـَيإِنُكمإ أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواإ َشَهاَوُة  اي  ما مال تعاىل  ُت ِحـَي الإَوِمـيَِّة اثـإ َضـَر َأَحـدَُكُم الإَمـوإ

لٍ  ُتمإ يف  َعـدإ ِت ََتإِبُسـوََّنَُما ِمــن  اأَلرإضِ مِ ـنُكمإ َأوإ آَخــَراِن ِمـنإ َغــاإُِكمإ ِإنإ أَنـُتمإ َضـَربـإ َفَأَمــابـَتإُكم مُِّصـيَبُة الإَمــوإ
ـِد الصَّـَلِة  ـُتمإ  فَـيُـقإِسـَمانِ بـَعإ بـإ ـََتِي بِـِه ََثَن ـا َولَـوإ َكـاَن اِبللِ  ِإِن ارإُـَ ـُتُم َشـَهاَوَة اللِ  ِإانَّ ِإذ ا  َذا َ  َنشإ قـُـرإََب َوَ  َنكإ
ــــَن اآلَثِــــَي  يف  الو يييييربوعميييييه بييييو  عبييييو داود )اب  شييييهاد  عهيييين اليمييييرب ويف  ،[106]املالييييد   لَِّم

 العفر(.
   شفاعتهم قبول -14

عسيياعى بييدع  )لييو  ييان  يف  السيي ا مييال شييفاعرب الةفيياع يف بعييؤ األحييوال  ميي م ييول جيييوز
 عدل حيا :  مم  يف هللء الستا لرت تهم له(. بناملنعم 

 ومصافحتهمحكم السلم عليهم  -15
  عميال مين ات يم اهليدى  ميا يف عسيالرب السيي  العيل ابتيداء اليهيود والس ياعى بقولسيا هليم  جييوز(  ع

 هرمن. إىل
 األد يف " ال خيياعلمم واملشييرك  مييا بييو  عمييال ملييك جممييا ضيييه املعيي عمييالالتعييميم  جيييوز(   

 املفرد".
 .العل  عميهم إشاع   ما  سم ابن مععود  جيوز(  م
 يةن ضيها حميوعا  شرعيا .  ماملابتدا هم ابلت يا  ال  يت ادلوهنا بيسهم  جيوز(  د
ما بو  ابين ملك عحاديث   ري    ومد بو  عمال ملك العمماء   ويف( جيوز عد العل  عميهم هي

عد العييل  لممعييمم عمييال عهيين اليمييرب  والقاعييد  املقييرع   مييا  إابحييربح ييان يف  يي ي ه اب  م يير 
عمييال ميين  ييان يهييودة  عو ن ييرانيا  عو جموسيييا  ملييك ان   يقييول    العييل بيسهييا ابيين ع يياخ  عدوا 

ُتم َوِإَذا َها َأوإ رُوُّوهَ  ُحيِ يـإ َسَن ِمنـإ  .[86]السعاء  ابَِتِحيٍَّة َفَحيُّواإ ِبَِحإ
 و ريهم من العم . الرزاإلم اض تهم  ما تقد  ملك عن ال وعل وع د  جيوز(  و
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  ليييو ميييال يل ضرعيييون ابعك   ضييييك ع ييياخمقابميييرب امحعيييان ابمحعيييان  ميييا ميييال ابييين  جييييوز(  ز
 لقمط  وضيك .

 ي  ه مم ع يد   مين العييم ل ض عم مطحق  ما مال ابن مععود مال عمقمرب    لم   رب(  ،
احليري  ضممييا درميوا الةوضيرب عرييوا يف .يريقهم  ييري .يريقهم ضالتفيط إلييهم ضييرآهم  عهيندهيامل مين 

ضييةت عهم العييل  ضقمييط عتعييمم عمييال هييللء الةفيياع ضقييال نعييم  يي  وين ولم يي  رب حييق   عييدلوامييد 
 .تقد  ما 
   ا ستئذان عليهم -16

 ادا  امسل . املعممل احرب امسل  عنه عمرو عن نتةد  مم  ري  من(  ع
بين ج يري  سيعيدجياء عين    ميااملعيمم   و يرياآلدا  امسلميرب السيتايان عميال املعيمم  من(   

 مال  ل يدرن عمي املشر ل إل إبمن.
 :املسلميإكرام غا  -17

 ". العاليرب املنالبملك بو  ابن حجر يف " وعمالوحعن الستق ال    ال ياضرب(   ع
 وتمقي ه أا حيب ما مل يةن يف ملك خمالفرب شرعيرب.املشرك  بتةسيرباخ  ل(   

 : ذابئحهمحل  -18
ارييت  هبييا عهيين الةتييا  يف دييين امسييل  إابحييرب األ يين ميين مابل هييم  اليي مظيياهر التعييام   ميين(  ع

ُمإ  الَِّذينَ  َوَطَعامُ تعاىل   مولهواأل ن يف ملك   .[5]املالد   ُأوُُواإ الإِكَتاَب ِحُل لَُّكمإ َوَطَعاُمُكمإ ِحلُّ َلَّ
عهيين الةتيا  مين املشير ل  ميا ع يين ال ي ابرب اجلينب الييل ي ييسعه   يريع ين ع.عميرب  جييوز(   

 ن .عا  ي يسم  يري الم يم ألن شير  الم يم عن ييي ر اسيم   عمييه   ع نا وخ؛ وعميه ضيجوز 
 عسد مب  ع مه.

 البيع والشراء ويف غاها من املعاملت:  يفمعاملتهم  -19
 وعميالر التعام  يف دين امسيل  إابحيرب التعامين ميم  يري املعيممل يف العقيود املالييرب مظاه من( ع

 إابحيييرب عميييال اليييدال اخلييي  م ييير اب ) يف"  ييي ي ه" يف ح يييان ابييين ضيييي ر مليييك بيييو  العممييياء.
 اسيتاجاع اب ) يف ال خياعل وم ير ،(والمت ياء والقي ؤ والشيراء ال يم يف لممشرك املعمم خمالنرب

 مشيياع رب اب  اب ) يف الشير رب  تييا   ويف(. امسيل  عهيين يوجيد مل إما عو روع ال يي عسيد املشير ل
 (.املةاععرب يف واملشر ل اليمي
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 (  مسهمابن القيم ع ه    )ض ن يف ال يم والشراء  مال
عسيه عنيه عريي مين يهيودل  و  يط ،من يهودل سمعرب إىل امليعر  اشرتى عنه عن الس     ط

 سه دععه.  ل ل وسقا  من شعري وعه
عسيييه عنيييه  و  يييط جيييواز معييياممتهم وعهيييسهم العيييل، وعميييال اليييرهن يف احل ييير عميييالدليييين  وضييييه

.عييامهم ويف ملييك  مييه م ييول مييوهلم إن ملييك الشيييء  ميينزاععهييم وسيياماهم. و  ييط عسييه عنييه ع يين 
 .(471)ممةهم

 ميين املعييامل  معهييم. وميين األم مييرب ملييكالشيير رب والييرهن وامعيياع  والسييتاجاع و ييري  جيييوز(   
 ودععه مرهونرب عسد يهودل. تويف  عمال ملك عن الس  

معاممييرب الةفيياع ضيمييا مل يت قييق  ييرمي عييل املتعاميين ضيييه   جييوازابيين حجيير  ويف احلييديث  ميال
ومعاملمم ضيما بيسهم  واستس   مسه جواز معاممرب من ع  ر ماليه  معتقدهموعد  العت اع بفعاد 

ته و ري ملك من الةياضر ميا مل يةين حربييا   وضييه   يو  بيم العل، وعهسه وإجاع  جوازحرا  وضيه 
 عيينعهيين اليمييرب يف عيييديهم. ومييال  مييال العمميياء احلةمييرب يف عدولييه  ييمال   عميييه وسييمم  عمييلك

إم ماك .عيا   عسدهممعاممرب مياسري ال  ابرب إىل معاممرب اليهود إما ل يان اجلواز عو ألهنم مل يةن 
 .(472)ضاضن

 يف حديث عمي ملا عمن لميهودل. ( جيوز العمن عسدهم  مام
 إىل بلدهم لمتجاع  وال يم والشراء. العفر جيوز(  د
 ( جيوز الشفعرب ل,ري املعمم  ما تقد  عن بعؤ العم .هي
 استامان  ري املعممل إما عمم مسهم الس  . جيوز(  و

ميرب جيواز استس يا، بعيؤ املعاهيدين وعهين الي وضييهابن حجير يف ضواليد  يم  احلدي ييرب   مال
القيرالن عميال ن ي هم وشيهد  التجربيرب إبي ياعهم عهين امسيل  عميال  يريهم  وليو  ييانوا  دليطإما 
عهين ديييسهم ويعيتفاد مسيه جييواز استس يا، بعيؤ ممييوك العيدو اسيتظهاعا عمييال  يريهم ول يعييد  مين
 .(473)من موال  الةفاع ول مواد  ععداء   بن من م ين استخدامهم ملك

                                                

 (195عهن اليمرب" )ص عحةا " (38)
 (.5/141ال اعل" ) ضت " (39)
 (.5/338ال اعل" ) ضت " (40)
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وم يين  مولييهاخلةاعييي وبع ييه عيسييا :  ييدمه يف  ععسيين عن السيي   مييال اخلنييايب  يف احلييديث و
 .(474)و اضرهم ملمسهم ر و وهو  اضر وملك ألن رةاعرب  انوا عي رب ن   عسول   

يق ييين  و ييانرةاعيييرب عي ييرب ن يي  عسيييول   معييممهم و ييياضرهم  و انييطشيييخ امسيييل    ومييال
مييم شيير ه وهيييا   عسييهسيي  ويييي  و ييان عبييو .الييب يس يير ال ،"ال يي ي لن يي هم و يين هيييا يف "

ــِل الإِكَتــاِب َمــنإ ِإن أَتإَمنإــُه  َوِمــنإ   ييري. ضيي ن املشيير ل وعهيين الةتييا  ضيييهم املييلمتن  مييا مييال تعيياىل   َأهإ
ََ َعَليإِه قَ  يـَُاوِ هِ يـَُاوِ ِه ِإَليإَك َوِمنـإُهم مَّنإ ِإن أَتإَمنإُه ِبِديَناٍر  َّ  ِبِقنطَارٍ  اِإَليإَك ِإ َّ َما ُومإ وهلييا  ،[75]آل عمران  آِئم 

الةيياضر إما  ييان  قييرب نيي  عمييال ملييك  املعييممجيياز التمييان عحييدهم عمييال املييال وجيياز عن يعييتنب 
يعممونه من عمر الدنيا والتمان هليم عميال مليك  ضيمااأللمرب  ة د و ريو إم ملك من م ول ر هم 

مييييوو عميييييهم ومييييو م يييين وليتييييه عمييييال املعييييممل وع عاج ييييربوهييييو جييييالة إما مل يةيييين ضيييييه مفعييييد  
 .(475)ملك

ابملشييرك املييةمون يف اجلهيياد جييالة  عسييد احلاجييرب ألن عيسييه  السييتعانرب عن  ومسهييا القيييم  ابيين ومييال
 .(476)ماك  وضيه من امل م رب عنه عمر  إىل ارتل.ه ابلعدو وعريو عر اعهم إماخلةاعي  ان  اضرا 

 ا ستفاوة َّما عندهم من علوم ومعارف: -20
  يقييول   عهنييا  عييط عسييول   تقييد جدامييرب األسييديرب اليييل  يثحييدملييك  عمييال الييدلين

. ميال ((ذكرت أن الروم وفـارس يفعلـون ذلـك فـل يضـر أو وهـم حنمهمَ أن أَّنى عن الغيلة  لقد))
 مالك  ال,يمرب عن ميا الرجن امرعته وهي ترضم.

 ا .جواز ال,يمرب وإن  انوا يف األ ن  فاع  مسهم عري الستدلل عن الس   ووجه
من دون اليدواوين، مليك  عول هو األم مرب عمال ملك عنه اشتهر عن عمر بن اخلنا   ومن

 بيينيعمين هبيا ضقييال ليه راليد  مياما عنيه مليا   ير  األمييوال يف عهيدو استشياع  ي ابرب عسييول   
عميير  ملييكالوليييد  مييد  سييط ابلشييا  ضرعيييط ممو هييا مييد دونييوا ديييواو  وجسييدوا جسييودا  ضاست عيين 

 .(477)وعري به

                                                

 (.2/326العسن" ) معامل" (41)
 .(4/115" )الفتاوى جممومل" (42)
 (.3/301املعاد" ) زاد" (43)
 (.249)ص "املعمملب,ري   الستعانرب" (44)
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ل اخ هبيا  عنيهاأللوسي  وعما الستعانرب هبم يع  الةفياع، يف عميوع اليدنيا ضالييل يظهير  مال
 . (478)وموها واخليا.ربسواء  انط يف عمر اتهن عو يف  ري اتهن  عمن املسابر واحملاعيب 

  استطباِبم -21
 يف ملك.   واأل. اءالستفاد  اا عسدهم من ر ا  وت ادل اخل ا   جيوز
 املشيير لرةاعييرب عي ييرب ن ي  عسييول   معييممهم و يياضرهم. ضيي ن  و انييطشيييخ امسييل    المي

ـِل الإِكتَـاِب َمـنإ ِإن أَتإَمنإـُه  َوِمـنإ وعهن الةتا  ضيهم امللمتن  ما مال تعاىل   ُهم  ِبِقنطَـارٍ َأهإ يـُـَاوِ ِه ِإَليإـَك َوِمـنـإ
ـاِإَليإـكَ  يـُـَاوِ هِ مَّنإ ِإن أَتإَمنإـُه بِـِديَناٍر  َّ  ََ َعَليإـِه َقآِئم  وهلييا جياز التميان عحيدهم  ،[75]آل عميران   ِإ َّ َمـا ُومإـ

الةياضر إما  يان  قيرب ني  عميال مليك األلميرب  ة يد و يريو إم  املعممعمال املال وجاز عن يعتنب 
يعممونه من عمر اليدنيا والتميان هليم عميال مليك وهيو جيالة إما مل يةين  ضيماملك من م ول ر هم 

م يين وليتييه عمييال املعييممل وعمييوو عميييهم ومييو ملييك، ضةرييي عمييم النييب ميين   اج ييربع ضييه مفعييد  
 .(479)ابلةاضر عمال النريق واستن ابه الستدلل ت هم م ن 
جيواز الرجيومل لمةياضر يف النيب والةتابيرب  يف اسيتاجاع السي   ضاليد ابن القيم ع ه     ومال

 وهييو  يياضر؛ دلييين عمييال جييواز الرجييومل إىل هييادة  يف ومييط اهلجيير   الييد يل  ابيين ععيقيي   ع ييد
واألدويرب والةتابرب واحلعيا  والعييو  وموهيا ميا مل يةين ولييرب تت يمن  والة نالةاضر يف النب 

يميية  ميين جمييرد  ونييه  يياضرا عن ل يو ييق بييه يف شيييء ع ييل ؛ ض نييه ل شيييء عرنيير ميين  ولعدالييرب  
 .(480)يف النريق ول سيما يف م ن .ريق اهلجر  الدللرب

 : ولغتهم لساَّنم ُعلم -22
بن اثبط   زيد   عمر عسول     ما  معهم والتفاهم ملخا. تهم ولعاهنم ل,تهم تعمم جيوز(  ع

 يتعمم  تا  يهود. عن
 حقوق اجلوار لغا املسلمي: -23

وهو عدىن اجلريان وجاع له حقان وجاع ليه  ل يرب حقيوإل ضةميا  واحد ل رب  جاع له حق  اجلريان( ع
ل عحيم ليه؛ ليه حيق اجليواع  وعميا الييل ليه احلقيان ضجياع معيمم  مشيركق واحد ضجياع اليل له ح

                                                

 (.341" )صاملعممل(، والستعانرب ب,ري  15/297املعاين" ) عو،" (45)
 .(4/115" )الفتاوى جممومل" (46)
 .(327|3الفوالد" ) بدالم" (47)
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مو عحيم ليه حيق امسيل   معيمم ضجياع  وعما اليل له  ل رب حقيوإل  اجلواعله حق امسل  وحق 
 وحق اجلواع وحق الرحم.

ك األحادييث ضييدرن يف ملي مين امسل  ابمحعان إىل اجلريان  ما مدمسا عن السي   عمر(  
املعييممل؛ ضيجييوز امحعييان إليييهم وتفقييدهم إما  ييانوا ضقييراء وعيييادمم إما مرضييوا     ييرياجلييريان 

 يف عضرا، الةوام   واهلديرب هلم.  ومشاع تهم
عسييوان )الواجييب   ييطالشيييخ ابيين ابز ع ييه    مييا يف مومعييه الر ييي عمييال امنرتنييط   ومييال

عين اجليواع إما  يان جياعا  عين إلييه ول تلمييه (  ومن مليك عي يا  حاملعممعمال املعمم لاو  ري 
عميه إما  ان ضقريا   ومدل إليه وتس ي  ليه أيا يسفعيه .. وألن اجلياع ليه حيق  وتت دإليف جواعو  

  حيق اجليواع حقان.. وإما  ان اجلاع  اضرا   ان له حق اجلواع  وإما  ان مري ا  وهو  اضر  اع له 
 عميه إن  ان ضقريا من  ري الة ا . وحق القرابرب  ومن حق اجلاع عن يت دإل

 :املسلميخمالطة غا  -24
من  ري املعممل حلاجيرب ديسييرب  عير  امسيل  عمييهم عو  و ريهمخمالنرب عهن الةتا   جيوز

 والةةع  و ري ملك. بيسهمدنيويرب  ال يم والشراء واحلةم 
ما  يييانوا )اب  م ييير إابحيييرب م ييياء حقيييوإل عهييين اليميييرب إ يف"  ييي ي هح يييان يف " ابييين م ييير
 له ضنمم يف إسلمهم(. جماوعين

جيييواز إنيييةال املشيييرك يف  ومسهيييا  القييييم يف ضواليييد ميييدو  وضيييد جنيييران عميييال السييي   ابييين وميييال
يرجيييو إسيييلمه ومتةيسييييه مييين  يييامل القييييرآن ومشييياهد  عهييين امسييييل    يييياناملعيييجد ول سييييما إما  

 .(481)وع ادمم
واز دريييول عهييين الةتيييا  معييياجد هييييو الق يييرب  ضفيهيييا  جييي ضقيييه يف القييييم عي يييا   ابييين وميييال

من  لمم حب ر  املعممل وا معاجدهم عي ا  إما  ان  الةتا املعممل، وضيها  متةل عهن 
 .(482)اعتياد ملك منملك عاعضا ول ميةسون 

                                                

 .(3/601املعاد" ) زاد" (48)
 .(3/638املعاد" ) زاد" (49)
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ومساررمم بن است  ا  ملك بن وجوبيه إما رهير   الةتا جواز جمادلرب عهن  ومسها  ومال
مييسهم وإمامييرب احلجييرب عميييهم ول يهيير  ميين جمييادلتهم إل  مهإسييلم ييم ته ميين إسييل  ميين يرجييال 

 .(483)ملك إىل عهمه وليخن بل املني وحاديها والقوخ وابعيها ضميولعاجة عن إمامرب احلجرب 
العتميياد عمييال ريي  الةيياضر إما  جييوازابيين حجيير يف ضوالييد م ييرب  ييم  احلدي يييرب  وضيييه  ومييال

ليةتيييه  لييه عيسييا اليييل بع ييه السيي   اخلةاعييين مامييط القريسييرب عمييال  ييدمه مالييه اخلنييايب معييتدل  ا
يف اليدرول ضييهم  ليه   مري   ان حيساي  اضرا ، مال وإ ا ارتاعو ليلك مم  فيرو ليةيون عمةين 

ميييول الن ييييب  م يييولمييين مليييك جيييواز  يعيييتفادوالريييتل  هبيييم وال.يييلمل عميييال عسيييراعهم ميييال  و 
 . (484)الةاضر

ليعييةلوو و ييري ملييك  و ييان    ييريا     السيي أيتييون  عمييال ملييك   ييري  ضقييد  ييان اليهييود واألم مييرب
 لعر  امسل  ولم يم والشراء و ري ملك.  النهم الس  
 : املسلم غا عياوة -25

  ملك شابه وما العمن يف والةمين وال ديق  اجلاع  مرضوا إما املعممل  ري عياد  جيوز
ل امليرومل بم,ي  عن عاب ع يد   (  مياالةتيا ابن القيم ع ه    )ض ن يف عيياد  عهين  مال

  نعييم. ومييال األ يير   و عييط عاب ع ييد  يعييةل عيين مييالسييان عيين عجيين لييه مرابييرب ن ييراين يعييودو  
  نعيم. ميين ليه  ن يراين! ميال  ععجيو عل ت ييق العيياد . وميال ميالالرجن له مرابرب ن راين يعيودو  

مال  عليا عاد الس  اليهودل ودعاو    يعود الرجن اليهود والس اعى عررىاأل ر   وممط له مر  
عبيييو معيييعود األ ييي هاين  سيييةلط ع يييد بييين حس ييين عييين عيييياد  القرابيييرب واجلييياع  وميييالإىل امسيييل . 

 .(485)  نعممالالس راين  
 الدعاء َلم ابَلداية والعافية وما شابه ذلك: -26
 تقد  يف األحاديث واآلاثع.ابهلدايرب بن هو سسرب  والدعياء ابلعاضيرب  ما  املعمملالدعاء ل,ري  جيوز  
   زايرة قا املشرك -27

 م  عمه. زاع ملا  ما ضعن الس    القريبزةع  م  املشرك  جيوز

                                                

 .(3/639املعاد" ) زاد" (50)
 (.5/352ال اعل" ) ضت " (51)
 .(150عهن اليمرب" )ص عحةا " (52)
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 : هداايهم وقبولالتهاوي معهم   -28
 عيمييييرب ممييييك مييين  ييييري املعيييممل وم ييييول هييييداةهم  ميييا م مهييييا السيييي   مييييم( جييييوز ت ييييادل اهليييداة ع

)اب  جيوالة الوضيد(، ويف  تيا  اهل يرب )اب  م يول اهلدييرب  اعل ال خي بيو و يريهم. وميد  واملقوما
ع ياء  م يول الس   وعمر (،املشر لعبو داود  )اب  يف امما  يق ن هداة  وبو  من املشر ل(. 

 عمها وهي مشر رب. هديرب
عمر إىل عري ليه مين عهين  هبا ضةعسنعمر ملا ععى اشرتى حمرب ت امل ؛  ضعن( جيوز إهدالهم  ما  

 م ن عن يعمم .مةرب 
 ملة الرحم:  -29

ـأَُلُكمإ  قُـل ان ملن ل يدين بدين امسل   ما ميال تعياىل    ولو( عمر   ب مرب الرحم ع  َعَليإـهِ   َأسإ
ر ا ِإ  الإَمَووََّة يف الإُقرإََب   .[23]الشوعى  َأجإ

هييا الي ل   املشر ل من  فاع ميري  ل عسيةلةم عميال هلللءابن   ري  عل من ة حممد  مال
ع.ميب ميسةم عن تةفيوا شير م عي  وتييعوين عبميغ عسيال  عيب  وإ ياوالس   لةم ما ل تعنونيه  

 .(486)أا بي  وبيسةم من القرابرب تلموينإن مل تس روين ضل 
عحيم، حمياعاب   يان عو ممييا  حليديث  وبيسيهاخ ان ي ن املعمم املشيرك مري يه إما  يان بيسيه  ل(  

مييا  يي  بييل  تفييي، ضالتفييط ضيي ما  ضوجييد   السيي مييال   ييميط ال يي   مييم سييممرب بيين األ ييومل 
ابسيرب ع  مرضيرب  مميط  نعيم. ضوه تهيا ليه. ض عيث هبيا إىل رالييه  يل  هين عنيط واهيب ضقيال عسيول  

 وهي مشر رب. مشركحةن بن عيب وهب، وهو 
يعييي  مليييا عض يييوا دعوتيييه  ولةييين هليييم عحيييم عبمهيييا ب لهليييا.  موميييهمييين  لممشييير ل السييي   ومييال

 ع مها ب متها.
)اب  بير املفيرد"  األد يف " و"  ي ي ه يسم ال خياعل يف "  مياملك بو  العمماء   وعمال

 األري املشرك(   مرب اب " )  ي هالوالد املشرك(. وبو   يلك يف "
 
  أهل الكتاب: موافقة -30

                                                

 (.4/142القرآن العظيم" ) تفعري" (53)
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مواضقيييرب عهيين الةتيييا  ضيمييا مل ييييلمر ضيييه ألهنيييم عهيين ديييين  يياول. ومييين  حيييب  السييي   ييان
رهيوع اليرو  عمييهم ألهنيم وإةهيم  حي يون  يانوا   السي عميال عهيد  ال ي ابرب عمال ملك عن األم مرب

َمِئــذٍ املييك مييول   تعيياىل  ويفعهيين  تييا ،  ــَرُ   َويـَوإ ــونَ يـَفإ ِمُن ــرِ  *الإُماإ ــَو  بَِنصإ اللَِّ يَنُصــُر َمــن َيَشــاء َوُه
 اعخ ألهنم وإةهم ليعوا اهن  تا .ضةانط مري   ب رهوع ض ،[5-4]الرو  {الرَِّحيمُ  الإَعزِيزُ 
   ِتنئة غا املسلم -31

مين مةيروو وميو  سيلمربعو ولد عو ميدو   اليب عو عاضييرب عو  بةوجرب املعمملمسارب  ري  جيوز
 رل ععيادهم.  ما ملك

ولد عو مدو   الب عو عاضيرب عو سيلمرب  عوابن القيم ع ه    )ض ن يف مساتهم بةوجرب  مال
عيين ع ييد ضةابحهييا ميير  ومسعهييا عرييرى   ملييكو ملييك(، ومييد ارتمفييط الروايييرب يف ميين مةييروو وميي

ضييرإل بيسهمييا  ولةيين لي يييع الومييومل ضيمييا يقييم ضيييه  ولوالةييل  ضيهييا  ييالةل  يف التعةيييرب والعييياد  
بديسيه  ميا يقيول عحيدهم متعيك   بيديسك عو ني ييك  عضياواجلهيال مين األلفياظ الي  تيدل عميال 

إل عن يقييول ع رمييك   ابمسييل  وععييةك بييه ومييو ملييك  ع رمييك  عو  ضيييه عو يقييول لييه ععييةك
 .املشرت ربضهيا يف التهسارب ابألموع 

م يين عن يهسياهم اعييادهم و ييومهم  ابلتفياإلالتهسايرب بشييعالر الةفير املخت يرب بييه ض يرا   وعميا
هيييو مييين ضهييييا إن سيييمم مالميييه مييين الةفييير؛ ض وميييووضيقيييول عييييد م ييياعك عمييييك عو مسييية هبييييا العييييد 

بييين ملييك ععظييم إمثييا  عسيييد   وعشييد مقتييا  مييين  لم ييميباحملرمييا  وهييو أسةلييرب عن يهسايييه بعييجودو 
 .(487)الفرم احلرا  وموو واعتةا التهسارب بشر  اخلمر ومتن السفا 

 شهوو جنائزهم:  -32
 جسالةهم.  شهود جيوز
مميييط أليب شيييهود جسيييالةهم(  ميييال حمميييد بييين موسيييال   يف)ض ييين  القييييم ع يييه    ابييين ميييال

مييال نعيييم. وميييال حممييد بييين احلعييين بيين هييياعون ميييين أليب   ع ييد   يشييييم املعييمم جسييياز  املشيييرك 
 مو ما  سم احلاعث بن عيب عبيعرب  ان شهد جساز  عميه. نعمع د   ويشهد جسازتيه  ميال  

ولييه ولييد معييمم  ييي   يهييودلعبييو .الييب  سييةلط عاب ع ييد  عيين الرجيين ميييو  وهييو  ومييال
 عن يدضسوو عجم. ععادواال  ير ب دابته ويعري عما  اجلساز  ول يةون رمفه ؛ض ما ي سم  م
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ع  ن رانيرب عو عبوو عو عريوو عو مو مرابتيه  لهحس ن  سةلط عاب ع د  عن املعمم متو   ومال
  إن  يان عاب  عو عميا  عو عريا  عو مرابيرب مري يرب وح يرو؛ ميالوترى عن يمي شياا من عميرو حيىت يواعييه  

  ضيرتى عن يفعيين هييو ممييطييواعل عاب .الييب.  عن بين عيب .الييب  عمييي اخ  ومييد عمير السيي  ضيل
تر يييه معهييييم وهييييم  بييييهمليييك  مييييال  عهييين ديسييييه يمونييييه وهيييو حاضيييير يةيييون معهييييم حييييىت إما مه يييوا 

 .(488)يمونه
 ُعزية غا املسلمي:  -33

 .  ري املعممل أواتهم عمال رلف بل العمماء تعةيرب جيوز
(، : م ر عن األ ر  حد سا عبيو سيعيد األشيد  سيا م ع ه    )ض ن يف تعةيتهمالقي ابن مال

ميال  عيط األجمي  عيةى ن يرانيا  ضقيال  عمييك بتقيوى    هيرميإس اإل بن مس وع العمويل  سيا 
 وال  .

عين إبيراهيم ميال  إما ععد   مس يوعاأل ر   حد سا مسجا  بن احلاعث  سا شريك عين  وم ر
 وع.ال حياتك عو عمرك. وولدكمن عهن الةتا  ضقن ع  ر   مالك عن تعةل عجل  

عين  اليب ميال  ميال احلعين   عابنحر    سا إس اإل  سا معمم بن متي رب  سا   ري بين  ومال
 ضةيي  يعيةل املشيرك   مسي اإلإما عةيط اليمي ضقن ل ي ي ك إل رري. ومال حير   مميط 

 .(489)مال  يقول ع  ر   مالك وولدك
امنرتنط )نيوع عميال اليدع   اليولء  عمالالشيخ ابن ابز ع ه    ما يف مومعه الر ي  ومال

جي    م يي تةم عو عحعين   ليك اخلمي  يف  هلموال اء(  ل اخ عن يعةيهم يف ميتهم ويقول 
 .(490)النيبرري عو ما عش ه ملك من الةل  

 املسلمي:  لغا  الومية -34
 . ول املعمم الةاضر  ما بل الس   املعمميف ديسسا عنه ل يرث الةاضر  ( من القواعد املقرع ع

 بيو الو يرب هلم ور و ا  إما  ان مري ا  لممعمم  ويف مليك اآلاثع الي  تقيدمط، وميد  جيوز(  
   )هن يو ي ليل مرابته املشرك عو هن ي مه(.الو اة  تا ال خاعل يف  

                                                

 .(152اليمرب" )ص عهن عحةا " (55)
 (.153عهن اليمرب" )ص عحةا " (56)
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  عنييياء ِإىل  ع ْولِي ييياِلُةم مَّْعُروض يييا تي ْفع مُيييواع ن  ِإل    مييين موليييه تعييياىل وعنييياءاسيييتس   متييياد   وميييد
 الةاضر بيسهما مرابرب؛ عنا و إةو حيا وو يته له. امللمن
 :الكتابياتالزواج من  -35

مظاهر التعيام  الي  اريت  هبيا عهين الةتيا  يف ديين امسيل  إابحيرب م ياهرمم ابلتيةوم  من( ع
 نعالهم. من

الةتابييرب بيس  القيرآن ميال  نةيا،جيواز نةيا، الةتابييرب وجييوز  ض ين    ابن القييم ع يه مال
َصــَناُت تعياىل   ُتُمــوُهنَّ  ِمـنَ .. َوالإُمحإ يـإ ُـواإ الإِكَتــاَب ِمـن قَـــبإِلُكمإ ِإَذا آُـَ . [5]املالييد   ..ُأُجـورَُهنَّ الَّــِذيَن ُأُو

 يييسا  مييين عهييين الةتيييا  عن   سيي  انه عاب، لسيييا احمل واملق يييودواحمل ييسا  هسيييا هييين العفييياي . 
ن يييرانيرب وتيييةوم .م يييرب بييين ع ييييد  ن يييرانيرب وتيييةوم حييفيييرب  ع ميييانوضعميييه ع ييي ا  ن يسيييا ضتيييةوم 

 .(491)يهوديرب
 واحلديث عنهم: الرواية -36

 ولإسيرالين  بي   )حيد وا عين   السي ميال   مياعسهم واحلديث عين عر ياعهم    الروايرب جيوز
 ميرب بن عيب ال مط وهو مشرك.ع لشعر حرم(  و ما يف استسشاد الس  

 اإلحسان إ  غا املسلمي: -37
العلميييرب بييييل املعيييممل و يييريهم اييين مل يقيييياتموهم يف اليييدين عو  رجيييوهم ميييين  امسيييل  يقييييم
ُ َعـِن الَّـِذيَن ملَإ     تعاىل مالعمال ال  واممعا  وامحعان   دةعهم َهاُكُم اللَّ يِن  يـَُقـاُُِلوُكمإ يـَنـإ يف الـدِ 

َا * َوُـُقإِسُطوا ِإَليإِهمإ ِإنَّ اللََّ َيُِبُّ الإُمقإِسِطيَ  ََُاُّوُهمإ ملَإ خُيإرُِجوُكم مِ ن ِواَيرُِكمإ َأن وَ  ُ َعِن الَِّذيَن  ِإمنَّ َهاُكُم اللَّ يـَنـإ
َرُجـوُكم مِ ـن ِواَيرُِكـمإ َوظَـاَهُروا َعلَـى  َقاُـَُلوُكمإ  يِن َوَأخإ ـَراِجُكمإ يف الدِ  َلئِـَك ُهـُم َأن َُـ  ِإخإ ُهمإ َوَمـن يـَتَــَوَلَُّمإ َفُأوإ َولَّـوإ

ــــاِلُمونَ  األميييييير  اليييييدين. ولعييييين ميييييين عبيييييرز  يييييوع امحعييييييان إىل املخيييييالفل يف [9-8]املمت سيييييرب  الظَـّ
 َوِإنتعيياىل   مييالابمحعييان إىل الوالييدين  ييري املعييممل : األمييربل عمييال حعييب دعجييا  مييرهبم 

ِرَك يب َما َيا  َليإسَ  َجاَهَداَك َعلى َأن ُُشإ نـإ ُهَما يف الـدُّ ُهَمـا َوَمـاِحبـإ َواَّبِـعإ َسـِبيَل  َمعإُروف ـاَلَك ِبِه ِعلإـٌم فَـَل ُُِطعإ
ــرإِجُعُكمإ  ــنإ َأاَنَب ِإيَلَّ مثَّ ِإيَلَّ َم ــأُنـَبِ ُئُكمَم ــونَ  َف ــُتمإ ُـَعإَمُل ع يياء  حييديثجيياء يف   و مييا .[15]لقمييان  مبَــا ُكن
 عمي عا  يرب. عتت مالط   بسط عيب بةير عضي   عسهما
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  ب ييعيفهمالقييرايف ع ييه   بعييؤ وجييوو اليي  وامحعييان إىل املخييالفل ضقييال  الرضييق  عوضيي 
هلييم  المنيي وسييد رمييرب ضقييريهم  وإ.عييا  جييالعهم  وإ عيياء عيياعيهم  ولييل القييول هلييم عمييال سيي ين 

لنفييا مسييا هلييم ل  إزالتييهوالر ييرب ل عمييال سيي ين اخلييوف واليلييرب  واحتمييال إمايييتهم مييم القييدع  عمييال 
 .(492)روضا  وتعظيما  والدعاء هلم ابهلدايرب

 قبول وعوِتم:  -38
دعو   ري املعممل إىل وليمرب عرخ وموها بشر  اخلمو مين مع ييرب ضقيد عجيا    إجابرب جيوز

 ملا دعاو إىل ر ة شعري وعهالرب سسخرب. اليهودل    عسول
 عليهم ابلعتق:  املن -39

 هبم املن عميهم ابلعتق. امحعانىل الرميق ومن امسل  ابمحعان إ عمر
 وأذيتهم: إساءتهمالعفو عن  -40

المسلممين لملا ال لا عال علع علعنم ععلن  غيرأعظم سمات تسامح اإلسالم مع  من (أ

 إساءتنم.  
ُهمإ ِإ َّ َقِلـيل  مِ ـ َُطَِّلعُ ُـََزاُل  َو َ   ري يف موله تعاىل    ابن مال ُهمُ َعلَـَى َخآئِنَـٍة مِ ـنـإ مةيرهم  يعي  ،نـإ

. ومال جماهد و ريو  يع  بييلك متياللهم عميال الفتيك برسيول    يمال وأل  ابكو دعهم لك 
ُهمإ  فَـاعإفُ وسمم،  عميه   ـَفحإ  َعـنـإ وهييا هيو عيل الس ير والظفير  ميا ميال بعيؤ العيم     ،َوامإ
 ليي  ومجيم عميال احليق   وهبييا حي ين هليم  ضييهعاممط من ع ال   ضيك أ ين عن تنييم    ما

ــبُّ الل َ  ِإنَّ ولعيين   عن يهييديهم   وهليييا مييال تعيياىل   ِســِنيَ  َيُِ بييه ال ييف  عميين عسيياء  يعيي  الإُمحإ
 .(493)إليك
ييدضم ابلعييارب العييارب ولةين يعفيو وي,فيير   ول التيوعا   ميا تقيد   يف السي   و ي ( جياء يف  

 وهو عسو  املعممل مجيعا .
اليهيود الييل  يانوا يعيممون عمييه بمفيظ  العيا  عل  عين ملك عفيو السي   األم مرب عمال من( م

سيرامرب مليا حليق  وعين وضعط العم يف النعا  واليهودل اليل س ر الس   ال املو  واليهوديرب 
تيدل  الي ععظيم األحادييث  مينو األم ميرب   مينابلسي   يمال   عمييه وسيمم وتقيد  يف مليك الة يري 
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 متميه   يان إبمةيان ر ييب  وععادوار يب عضي   عسه ملا عسيرو املشير ون  عمال  احرب امسل  ضعن
 ال,ل  وهو يعمم عهنم سيقتمونه  ومم ملك مل يتعر  له امى. يقتن عن
 اخلاضعلاألم مرب التاع يرب عمال ملك عن الشريعرب امسلميرب  فمط العدالرب لرعاة الدول   ومن( د

عيييدالتها، بييين هيييي حمفوريييرب حبفيييظ اليييي ر الييييل  تت,يييريول  ألحةامهيييا، ول تت يييدل تميييك الشيييرالم،
وميين عميهييا؛ ع ييم األسيياليب واملماعسييا  املقابمييرب  األع تةفيين   حبفظييه إىل عن يييرث سيي  انه 

املعيممل ، عسييدما  يةوا بييلدو، عو عسيدما  يياع  هليم الدولييرب  ال ييمي يونالي  عامين هبييا الس ياعى 
 املعممل.  بلدوال ولرب يف بعؤ 

( عليي  معييمم، ومل ير ييوا الشيييوري ول 70) مييواسييتوىل ال ييمي يون عمييال بيييط املقييدخ محبييوا  ضيييو 
ومل تستييه إل بعييد عن ععييياهم امجهيياد ميين القتيين وهيييا   عة ، 3األ.فييال ول السعيياء يف ميحبييرب اسييتمر  

  عنفعهم ؛ ض ل عن تواعيخ املعممل. الس اعى مه مدو ن يف تواعيخ 
( سسرب من هيو ا يةع ؛ 90ا استعاد بيط املقدخ من عيديهم بعد )الدين ض نه مل  ل، وعما

ميين  ع  ييرابمل يين، وملييا ُسييممط ليه احلاميييرب الس ييرانيرب هسيياك؛ عم ييسهم عميال حيييامم، و ييانوا  يعياممهممل 
 .(494)( عل ، وععناهم مهمرب لمخروم يف سل  ومل يقتن عحدا مسهم100)

 مع غا املسلم:  العدل -41
ِل  ِإنَّ تعييياىل   يف مليييك موليييه األ ييين ـــدإ ـــُر اِبلإَع ـــانِ الل َ أيَإُم َس عمييير    ضقيييد ،[90]النحـــل: َواإِلحإ

عمييال  يين عحييد لةيين عحييد يف  يين  واج ييا    تعيياىل جعيين العييدل   ضيي نمييم األعييداء؛  حييىتابلعييدل 
ـــَنآُن  َو   تعييياىلحيييال؛ ضالعيييدل ل حييييدو اريييتلف اليييدين ميييال  ـــرَِمنَُّكمإ َش مٍ جَيإ ـــوإ ـــِن َأنإ َمـــدُّو  قَـ ُكمإ َع

ََراِم َأنإ ُـَعإَتُدوا ِجِد احلإ   الرسن دعو  عن" نونيته" يف القيم ابن يقول ملك ويف. [2]المائدة: الإَمسإ
 امنعان .وال  بل   بعدل  جيا وا  عهنم  نقنم  و ياك

عمييهم  لي  يي لميهود ومد ععسمه السي   عواحربعمال ملك   ري  جدا   ما مال ابن  األم مرب
ــتم  وهللاييي   خنيين ر ــاس إيل , وألن ــد أحــب الن إيل مــن عــدُكم مــن القــروة  أبغــضلقــد جئــتكم مــن عن

علـيكم فقـالوا : ِبـذا قامـَ السـماوات  أعـدلواخلنازير و  َيملن بغضي إايكم وحـ  إايه علـى أن   
 ومد تقد . ،واألرض
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م  عو  شيتا  ول مدمط  عميهم ضل ت يعن هل إما  "اخلرام عمال بعؤ ولته إىل  عمي   و تب
ميسهم سيو.ا  واحيدا  يف دعهيم،  عحيدا  ول دابيرب يعمميون عميهيا، ول ت يربن  أي مونيه ول عزميا    يف ا،

 مين اخليرام، شييءعجميه يف .ميب دعهيم، ول ت يم ألحيد ميسهم ع رض يا )متاعيا ( يف  عميال تقميه ول

بم,   وإن دوين،   به كأيريعن أنري مسهم العفو، ض ن عنط رالفط  ما عمرتك به،  عُِمرو ض  ا
الييوايل  إمن ععجييم إليييك  مييا ررجييط ميين عسييدك. )يعيي  عن  مييال. عسييك رييلف ملييك عةلتييك"

 .(495)«عجعط   ما ررجط   وإنيُدضعون إل ابلشد (، مال  " لالساخ 
 التسامح يف اجلهاو: -42

حيسمييا يقيي   إليهييا املعييممون م يينرين يمجييةيف سيي ين   وسيييمرب ميين وسييالن الييدعو   اجلهيياد(  ع
ــاُل  َعَلــيإُكمُ  ُكِتــبَ ععجيياء املعمييوع ، مييال تعيياىل   يفاألعييداء مييانعل ت ميييغ عسييالرب   إىل السيياخ  الإِقَت

ئ ا  َرُهـواإ َشـيـإ ئ ا َوُهـَو َشـُر لَُّكـمإ  َوُهـوَ َوُهَو ُكرإٌه لَُّكمإ َوَعَسى َأن َُكإ ُم يـَعإلَـ َوالل ُ َخـاإٌ لَُّكـمإ َوَعَسـى َأن َتُِبُّـواإ َشـيـإ
ــُتمإ َ  ُـَعإَلُمــونَ  ــاُُِلوُهمإ تعيياىل   ومييال. [216]ال قيير   َوأَن ــِإِن  َحــنَّ  َوَق يُن لِلِ  َف ــٌة َوَيُكــوَن الــدِ  َن َ  َُُكــوَن ِفتـإ

ــَل  َوانَ انتَـَهــواإ َف ــدإ ــى الظَّــاِلِميَ  ُع ــلَ الَّــِذي  ُهــوَ تعيياىل   ومييال. [193]ال قيير   ِإ َّ َعَل ُــَدى َأرإَس  َرُســوَلُه اِبَلإ
يِن   َقِ  ِلُيظإِهَرُه َعَلى الدِ  رُِكونَ  ُكلِ هِ َوِويِن احلإ  .[33]التوبرب  َوَلوإ َكرَِه الإُمشإ

هبييا مادتييه  يو ييي السيي    ييان   شييرعيربيف امسييل  م ييون احةييا  ومواعييد وآدا   اجلهيياد(  
 .(496)بريد حيسما يوجههم ليجاهدوا يف س ين    ما يف حديث 

جليييوأ املعيممل مييال  ل ختونيوا ول ت,مييوا ول ت,ييدعوا ول  و ييته عبييو بةير ال ييديق يف وميال
 شجر  ,ريا ول شيخا    ريا  ول امرع  ول تعقروا خنل ول  رموو ول تقنعوا  .فلمت موا ول تقتموا 

عنفعيييهم يف  ضر يييوام مييير  ول تييييحبوا شيييا  ول بقييير  ول بعيييريا  إل ملة ميييرب وسيييوف متيييرون اميييوا  ميييد 
 .(497)م ضدعوهم وما ضر وا عنفعهم لهال وام
ول ت,يييدعوا ول مت ميييوا ول  ت,مييواو يييرب عمييير  يييلك جلييييوأ املعييممل  ضييي ن ميياتمو م ضيييل  ويف

  اآلدا تمك  ضمن. (498)تقتموا وليدا  
                                                

" سييسسه" يفال يهقييي  عررجيه  واأل يير ".املعييممليف تعيام  امسييل  مييم  يري  حبييثمومييم داع امضتياء امل ييريرب، " عين (62)
 .(، ويف إسسادو من مل يعم9/205)

 (.50دعاسرب نقديرب" )ص –ال,ر  مم املعممل  تعام " (63)
 (.2/246واملموك" ) األمم اتعيخ" (64)
 (.2/557واملموك" ) األمم اتعيخ" (65)
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 ومن ل يقاتن  الره ان والقعاوسرب ومن يف حةمهم. وال  يانعن متين السعاء  السهي .1
 .عن ال,دع وامل مرب السهي .2
 .الدعو ن القتال م ن ع السهي .3
. األسرى إىل ابمحعان األمر . 
 .واملوا يقابلوضاء ابلعهود  األمر .5
 عن متن الرسن والعفراء. السهي  .6

عن اجلييي  لييا هلييم عن ي,مييوا ميين ال,سيمييرب ول  ومسهيياالقيييم يف ضوالييد حيديث بريييد    ابيين ميال
عن املعيممل ييدعون الةفياع  ومسهياول يقتميوا مين مل ي ميغ احلميم.  ابلةفياعي,دعوا ابلعهد ول مي ميوا 

إىل امسييل  وهيييا واجييب إن  انييط الييدعو  مل تيي م,هم ومعييت ب إن بم,ييتهم الييدعو   متيياهلمم يين 
 عنإما  يييان املعيييممون هيييم القا يييدون لمةفييياع؛ ضةميييا إما م يييدهم الةفييياع يف دةعهيييم ضمهيييم  هييييا

 .(499)يقاتموهم من  ري دعو  ألهنم يدضعوهنم عن عنفعهم وحرميهم
دعو   ري املعممل م ن متاهلم  ما ما  به عمرو بن العاص بدعو  عهن م ير م ين  عم مرب ومن
عبو مرمي وعبو ميرة  عاه يا هييو الي لد. ضي زا  إىلتعجموا حىت نعيع لي ز  ل إم مال جلسودو  القتال

 حلييقاب عاه ييا هيييو اليي لد ضا عييا إن   بعييث حممييدا   عنتميياإليييه ضقييال هلمييا عمييرو بيين العيياص  
 ين الييل عمير بيه : م يال وتر سيا عميال الواضي رب  و يان   إليسيا  وعدى به  وعمرو به حممد  وعمرو

ضس ن ندعو م إىل امسيل  ضمين عجابسيا إلييه ضم مسيا  ومين مل جي سيا  الساخ؛اا عمرو به امعياع إىل 
فاريا لر سيا ميسةم  وبيلسا له املسعرب  ومد ععممسيا عو مفتت يو م وعو ياو بةيم ح اجلةيربعرضسا عميه 

  ضي ن ريريا  لةيم إن عج تميوو بييلك مميرب إىل مميرب  وايا عهيد إليسيا عميريو استو يوا ابلق نييل  وإن
 .(500)ابلق نيل رريا   عو او عسول   
عسول الةفاع ل يقتن؛ ض ن عاب سفيان   عنابن القيم يف ضوالد حديث ضت  مةرب  وضيها   مال

 .(501)ً  إليه ان عسول مومه   إم عسول    يقتمهالعهد ومل  ان ان جرى عميه حةم انتقا  
 .(502)ً   ان مرتدا هيو العسرب  ولو  إن الرسول ل يقتن ومسها القيم  ابن ومال

                                                

 .(15عهن اليمرب" )ص عحةا " (66)
 (.7/98" )والسهايرب ال دايرب" (67)
 .(3/422املعاد" ) زاد" (68)
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لرسييويل  عيرى مييم عهنيم جيياءا لمقي ؤ والسييين  يتعير  مل  السيي  عنعمييال مليك  األم ميرب ومين
 رب الةيا .وعفا عسهم  و يلك مل يتعر  لرسويل معيمم بن من الس   

3- اجلزية يف التسامح مظهر: 
ـــــَراَه يف   َ   تعييييياىل ميييييال اليييييدين يف ام يييييراو وعيييييد  اجلةييييييرب م يييييول يف مليييييك يظهييييير( أ ينِ ِإكإ  الـــــدِ 

 وعميواهلم دمياءهم وحيقين الرتيياع حرييرب هلم يرتك بن الدين يف الدرول يف جي وا ضل ،[256]ال قر  
 .ضيه ممتةمل العهد عمال ظلحماض ماداموا املعممل  ايرب يف وي قون

 ل اليييل الة ييري الشيييخ ميين تلرييي ول إسييلمه م يين عميييه أييا ينالييب ول عسييمم عميين تعييق (  
 .شيء مسه يلري ل عقمه عمال امل,مو  و يلك  له شيء ول العمن يعتنيم
عن اجلةيييرب تلرييي  القييرآن  مييال عممييا و ع ييرب   عميييهم  واليييل دل عميييه (503)القيير.   مييال

ِمنُـوَن اِبللِ   قَـاُُِلواإ الرجال املقياتمل ألن   تعياىل ميال   من ِم اآلِخـِر َوَ  َُيَر ُِمـوَن  َو َ الَّـِذيَن َ  يـُاإ اِبلإيَــوإ
ُ َوَرُســوُلُه  ــا َحــرََّم الل  ــاَب َحــنَّ  َو َ َم ُــواإ الإِكَت ــَن الَّــِذيَن ُأُو َــقِ  ِم َــِديُنوَن ِويــَن احلإ َــةَ  يـُعإطُــواإ ي زإي َــٍد َوُهــمإ  اجلِإ َعــن ي

مليك وجوهبيا عمييال مين يقاتين  ويييدل عميال عنيه ليييا عميال الع ييد   ضيقت ييي .[29]التوبيرب  َمـاِغُرونَ 
ول يقيال ملين ل ميميك حيىت  ،{يـُعإطُـواإ  َحـنَّ األنيه ل ميال ليه، ولقوليه تعياىل ميال   مقاتل  وإن  ان 

جم الرجيال األحيراع ال يال,ل  توضيم عميال مجيا إ يايعني  وهيا إمجامل من العمماء عمال عن اجلةييرب 
والع يييد وا ييانل امل,مييوبل عمييال عقييوهلم والشيييخ الفيياين   واليعيييربوهييم اليييين يقيياتمون دون السعيياء 

 .(504)ابن وهب عن مالك عهنا ل تلري مسهم ضروىوارتم  يف الره ان 
 ميييا   عدالهيييا  ول ح عيييهم وضيييرهبم عميييال( ل حيييين تةمييييفهم ميييال يقيييدعون عمييييه  ول تعييييي هم م

 .(505)  ع ه القيم ابن يقول 
 . ملك مقابن اليمرب عهن من واحملتاجل الفقراء بةفالرب امسلميرب الدولرب تقو ( د

   ييري  شيييخ يعييةل سييالن وعميييه مييو  ب ييا  ميير يييو  ما   اخلنييا  بيين عميير عن جيياء ضقييد
  مييال يهييودل  ميال عنييط  الةتيا  عهيين عل مين   ومييال رمفييه مين ع ييدو ض ير  ال  يير ضيرير

                                                                                                                                          

 .(3/613املعاد" ) زاد" (69)
 671األن ياعل اخلةعجيي القير.  املفعير تيويف سيسرب بةيرالشيخ العلمرب املفعر عبو ع د  حممد بن ع د بن عيب  هو (70)

 (، لممقرلء.2/685النيب" ) نف انظر ترمجته يف "
 (.8/101القرآن" ) ألحةا  امماجل" (71)
 (.37اليمرب" )ص عهن عحةا " (72)
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 مسةليه إىل بيه ومهيب بييدو عمير ضةريي والعين واحلاجيرب اجلةييرب عسيةل  ميال ععى  ما إىل عجلةك ضما
 مييا ضييو  وضييرابءو؛ هيييا انظيير  ضقييال املييال بيييط رييازن إىل ععسيين : املسييةل ميين يشيييء لييه ضرضييخ
م اُ   ِإ َّ يا  اهلير  عسد خنيله : ش ي ته ع ممسا عن عن فساو  هيم والفقيراء م ع ياِ لِ و الْ  لِْمُفق ير اءال َّيد 
 مليك عمال وجرى ضرابله وعن اجلةيرب عسه ووضم  الةتا  عهن من املعا ل من وهيا املعممون

 .(506)  ع ه العةية ع د بن عمر
  الس يياعى ميين و ييانوااليمييرب اليييل  ت ييه رالييد بيين الوليييد ألهيين احلييري  ابلعييراإل،  عقييد ويف

 ضيياضتقر  سيًّييا ابته آضييرب مين اآلضييا ، عو  يانعو ع ي العميين،هليم  عميييا شييخ ضييع  عين  وجعميط"
 .(507)"وعياله هو املعممل مالو اع عهن ديسه يت دمون عميه، .رحط جةيته وِعين من بيط 

يق، وحب ر  عدد   يري مين هيا و ان  تيب راليد بيه   وميد ال ي ابرب، يف عهد عيب بةر ال ِ دِ 
يق ومل يسةر عميه عحد،   .إمجاعا   هيا يُيع د وم نإىل عيب بةرال ِ دِ 

جمييومل مين الس ياعى،  بقيو عع  دمشق، م رَّ يف .ريقه  من" اجلابيرب" مقد  عمر  وعسد 
جيييرى عميييهم القييو ، عل تتييوىل الدولييرب القيييا  بنعييامهم  وعن ال ييدما ، ضييةمر عن يعنييوا ميين

  .مستظمرب ب فرب وملونتهم
ا تميم  عبسياء شيمني «م يدع  عاميا  »ال يمان الجتمياعي يف امسيل ، ابعت ياعو  تقيرع وهبييا

إنعيان حميرو  مين النعيا  عو  املعيمم ا تميم يفمجيع ا، معممل و ري معممل، ول جييوز عن ي قيال 
معيييمم ا  يييان عو  يييري  ديييي ، واجيييب عو العيييلم، ضييي ن دضيييم ال يييرع عسيييه امليييةوىالةعيييو  عو 

 .(508)معمم
  ول  دضعهييا عمييال يقييدع ل مليين اجلةيييرب إسييقا  عسييد اليمييرب عهيين ليياو املعييلوليرب هيييو تتوميي  ل( هييي

 ع   يييان  دارميييي اعتيييداء عل ضيييد  يييايتهم تتسييياول بييين ض عيييب ميييسهم واحملتييياجل الفقيييراء  فاليييرب
 .وعنفعهم وعمواهلم اليمرب عهن حقوإل عمال ابحلفاظ منال ون ضاملعممون راعجي؛
 ميا عد عسهم الدضامل عمال مدعته عد  وععى الرو  بتجمم  م ملا  اجلرا، بن ع يد  عبو ضهيا

 عميييةم عددو إ ييا  هلييم يقولييوا عن مييوادو إىل و تييب الشييا  مسييا.ق بعييؤ عهيين ميين جةيييرب ميين وعريي

                                                

 (.126)ص يوس  أليب" اخلرام" (73)
 (.144)ص يوس  أليب" اخلرام" (74)
 يف تعام  امسل  مم  ري املعممل". حبثمومم داع امضتاء امل ريرب، " عن (75)
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 عميال نقيدع ل وإو  يسعةم عن عميسيا اشيرت.تم وإنةم اجلمومل من لسا مجم ما بم,سا مد ألنه عموالةم
 .(509)ملك

 إىل احليير  عهيين وجيياء اليمييرب يف  ييان  ميين إن  مولييه   ع همييا حيية  ابيين عيين القييرايف ونقيين
 هيم ملين  يوو مليك دون و يو  والعيل، ابلةيرامل لقتياهلم خنيرم عن عميسيا وجب يق دونه بلدو

 مليييك يف وحةيييال اليميييرب لعقيييد إمهيييال مليييك دون تعيييميمه ضييي ن  عسيييوله ومميييرب تعييياىل   مميييرب يف
 .(510)األمرب إمجامل

 ميين تعييتسقيهم عن امسييلميرب الدولييرب ضعمييال مييا؛ عييدو يييد يف عسييرى اليييميون ومييم ضيي ما وهليييا
 ميييال بييييط مييين يفيييدوهم عن ععى  سيييعد بييين المييييث يقيييول عيييسهم الفيييداء بيييدضم وليييو حيييىت عييييديهم
 .(511)ممتهم عمال ويقروا املعممل
 التتيياع مالييد  ا.ييب وهييو   ع ييه تيميييرب ابيين امسييل  شيييخ يف الرالييم امل يين هيييا لمييال ومييد
 معسيييا لةيين التتييياع الييدم لييه ضقيييال ينمقهييم عن يف واليييميل املعيييممل ميين عييددا عسييير ملييا منموشيياو
 الييين والس ياعى اليهيود مين معيك مين مجييم بين   تيمييرب ابين ليه ضقيال ينمقون ل ضهللء ن اعى

 مييين  ضييية.مق اليميييرب عهييين مييين ول املميييرب عهييين مييين ل عسيييريا نيييدمل ول نفةهيييم ضييي و ممتسيييا عهييين هيييم
 .  شاء من الس اعى

                                                

 (.139)ص يوس  أليب" اخلرام" (76)
 .(7( )ديربنق دعاسرب - املعممل مم ال,ر  تعام "و( /3" )الفروإل" (77)
 .(7" )نقديرب دعاسرب - املعممل مم ال,ر  تعام "و ،(ص) ع يد أليب األموال (78)
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 اخلامتة
 التالية:  النقاطالبحث يف  خلل وراسَ السابقة، أستطيع أن أوجز هذا من
   آ اع ول ع لل ول  ضيه ععر ضل واملشقرب احلرم وعضم اليعر دين انه امسل  دين متية .1

 . آرر دين ضيها يشاع ه ل لإلسل  مية  وهيو
 الق ييياة مييين   يييري  يف معهيييم ضتعيييام  املعيييممل  يييري وعضقيييه بيعيييرو امسيييل  مشييين .2

 .احلقوإل من   ريا  ومس هم واألحةا 
عميال هدايييرب السياخ مجيعيا  وتير ي هم ضيييه منقيامهم مين ال ييللرب إىل  امسيل  حيرص .3

   إىل عضوانه. عيا السوع  ومن 
 .به يديسون وما تر هم لميميل ابلسع رب امسلميرب الشريعرب يف املقرع  القواعد من .4
 هليم التعير  وعيد  واملعيتةمسل، والعهيد الةتيا  اهن الو يرب عمال امسل  حث .5

 .عمى عو بظمم
 مييين عميييال الديييرب ضييير  عنييه مليييك وميين  اعت ييياعا   ومالييه املعاهيييد لييد  امسيييل  جعيين .6

 .رنة   عو عمدا   ممي عمال اعتدى
  ودةومم عجساسهم أختم  املعممل  ري رمم جيوز ل .7
ابلوضيياء ابلعهييود واملوا يييق وحيييع ميين نق ييها ال  ييوع  ميين ال يييوع  امسييل  عميير .8

 شرعه ومواضقرب لمم ا  العامرب.ملسهد   و  مواضقرب.املا هي 
يف امسيل  مالميرب عميال العيمم بين عميال الي  واممعيا  والتعياون  الدولييرب العلما  .9

 مم األمم األررى. والر رب،
 ولو عمال  ري املعممل.  وال مربامسل  ابمحعان  أيمر .10
 امسل  مم عهن الةتا  إابحرب ع ن مابل هم وم اهرمم. تعام مظاهر  من .11
يف ديين امسييل  إابحيرب التعاميين ميم  ييري املعيممل يف العقييود  التعييام مظياهر  مين .12

 املاليرب.
 من  ري املعممل حلاجرب ديسيرب عو دنيويرب. و ريهمخمالنرب عهن الةتا   جيوز .13
العلمرب بل املعيممل و يريهم اين مل يقياتموهم يف اليدين عو  رجيوهم  امسل  يقيم .14

 ال  واممعا  وامحعان. عمالمن دةعهم 
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تعييام  امسييل  مييم  ييري املعييممل .مييب الةيي  والعفييو عييسهم   ييا ععظييم  ميين .15
 وعن إساءمم.  

 م ون احةا  ومواعد وآدا  شرعيرب. ضمن تمك اآلدا   امسل يف  اجلهاد .16
ومن ل يقاتن  الره ان والقعاوسرب ومن  وال  يانعن متن السعاء  السهي •

 يف حةمهم.
 .عن ال,دع وامل مرب السهي •
 .الدعو تال م ن عن الق السهي •
 . األسرى إىل ابمحعان األمر •
 .واملوا يقابلوضاء ابلعهود  األمر •
 متن الرسن والعفراء. عن السهي •
 عل ضيييد مسهم،و ييايتهم واحملتييياجل الفقييراء  فاليييرب  اجلةيييرب يف التعيييام  مظيياهر ميين .17

 عهيين حقييوإل عمييال ابحلفيياظ منييال ون ضاملعييممون ريياعجي؛ ع   ييان  دارمييي اعتييداء
 .وعنفعهم موعمواهل اليمرب
 سيي  انه   نعييةل املوضييومل، هيييا يف الةتابييرب ميين وتعيياىل سيي  انه   يعيير مييا هيييا
 .ال احلا  تتم بسعمه اليل , واحلمد والعمن، القول يف وامرلص الق ول وتعاىل
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 املراجع
 

- ،العمميييييرب، الةتييييب داع داود، عيب سييييسن شيييير، املع ييييود عييييون" احلييييق، مشييييا حممييييد األابدل 
 .بريو 

 .ل سان بريو ، العمميرب، الةتب داع ،"امل س  الةتا " شي رب، عيب ابن -2
 املعيييري ، داع ،"الييييهب شييييعا "، احلس ميييي احليييي ع يييد الفيييل، عبيييو العمييياد، ابييين -3

 .بريو 
- احلييديث، داع ،"اليمييرب عهيين عحةييا " بةيير، عيب بين حممييد الييدين مشييا القيييم، ابين 

 .القاهر 
 م ينفال نيةاع مةت يرب ،"الفواليد بيدالم" بةير، عيب بن حممد الدين مشا القيم، ابن -5

 .ال از
 .بريو  الرسالرب، ملسعرب ،"املعاد زاد" بةر، عيب بن حممد الدين مشا القيم، ابن -6
 .الرة  الرشد، مةت رب ،"املعجم" املقرئ، ابن -7
 داع املعييييي ، دييييين بييييدل ملييين ال يييي ي  اجلييييوا " ع ييييد، اليييدين تقييييي تيميييييرب، ابييين -8

 .الععوديرب  العا مرب،
 ال  يييوث إداعا  عائسيييرب . يييم ،"الفتييياوى جمميييومل" ع يييد، اليييدين تقيييي تيمييييرب، ابييين -9

 .العمميرب
- برتتيييب ،"امحعييان – ح ييان ابيين  يي ي " ال عيي ، ح ييان بيين حممييد ح ييان، ابيين 

 .ل سان بريو ، الرسالرب، ملسعرب الفاعسي، الدين علء األمري
- اجلييين داع ،"ال يي ابرب متيييية يف ام يابرب" الععييقلين، عمييي بين ع ييد حجيير، ابين، 

 .ل سان بريو ،
2- م يينفال نييةاع مةت ييرب ،"احل ييري التمخييي " الععييقلين، عمييي بيين ع ييد حجيير، ابيين 

 .ال از
3- بريو  اجلين، داع ،"الةامسرب الدعع" الععقلين، عمي بن ع د حجر، ابن. 
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- بييريو ، املعرضييرب، داع ،"العاليييرب املنالييب" الععييقلين، عمييي بيين ع ييد حجيير، ابيين 
 .ل سان

5- الرشيد داع ،"التهييب تقريب" الععقلين، عمي بن ع د حجر، ابن . 
6- بييريو ، الفةير، داع ،"التهييييب ميييب" الععييقلين، عميي بيين ع يد حجيير، ابين 

 .ل سان
7- داع ،"ال خياعل  ي ي  شير، ال ياعل ضيت " الععيقلين، عميي بن ع د حجر، ابن 

 .بريو  املعرضرب،
8- ل سان بريو ، الفةر، داع ،"امليةان لعان" الععقلين، عمي بن ع د حجر، ابن. 
9- القاهر  – مر. رب ملسعرب ،"املعسد"ع د، حس ن، ابن. 
2- داع عابيدين، ابين حاشييرب املختياع، اليدع عميال احملتياع عد" عميل حممد عابدين، ابن 

 الفةر
2- العري " ا اعين الدين عماد   ري،  ابن." 
 .بريو  املعاعف، مةت رب ،"والسهايرب ال دايرب" ا اعين، الدين عماد   ري،  ابن -22
 .لمرتاث الرةن داع ،"العظيم القرآن تفعري" ا اعين، الدين عماد   ري،  ناب -23
2- بريو  العمميرب، املةت رب ،"العسن" يةيد، بن حممد ماجه، ابن. 
 .بريو  العمميرب، الةتب داع ،"العسن" سعيد، مس وع، ابن -25
 .ل سان بريو ، الفةر، ،داع" العر  لعان" مةر ، بن حممد   مسظوع ابن -26
 ".لعري ا" هشا ، ابن -27
 .بريو  الةتب، عامل ،"الس و  دللن"  ، ع د بن ع د نعيم، عبو -28
 .بريو  حة ، ابن داع ،"العسن" األشعث، بن سميمان داود، عيب -29
3- األموال" سل ، بن القاسم ع يد، عيب." 
3- دمشق لمرتاث، املةمون داع ،"املعسد يعمال، عيب. 
 .بريو  رضرب،املع داع ،"اخلرام" إبراهيم، بن يعقو  يوس ، عيب -32
 ".املعممل  ري مم امسل  تعام " امضتاء، داع مومم اضتاء، -33
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3- ،امسييييلمي، املةتييييب ،"وزةدتييييه اجلييييامم  يييي ي " الييييدين، و يييير حممييييد األل يييياين 
 .دمشق

 امسييييلمي، املةتييييب ،"وزةدتييييه اجلييييامم ضييييعي " الييييدين، و يييير حممييييد األل يييياين، -35
 .دمشق

 املعييياعف، مةت يييرب ،"ال ييي ي رب ثاألحاديييي سمعيييمرب" و يييرالدين، حمميييد األل ييياين، -36
 .الععوديرب

 املعييييياعف، مةت ييييرب ،"ال ييييعيفرب األحاديييييث سمعييييمرب" و ييييرالدين، حممييييد األل يييياين، -37
 .الععوديرب

 .بريو  الرتاث، إحياء داع املعاين، عو،" حممود، العيد الدين شها  األلوسي، -38
 .بريو  امسلميرب، ال شالر داع" املفرد األد " إ اعين، بن حممد ال خاعل، -39
- ،الدوليرب األضةاع بيط ،"ال  ي  اجلامم" إ اعين، بن حممد ال خاعل. 
- ،الععوديرب الرشد، مةت رب ،"اخلري  إ اف" ال و ريل. 
2- ،ل سان بريو ، الفةر، داع ،"الة ى العسن" احلعل، بن ع د ال يهقي. 
3- ،بريو  العمميرب، الةتب داع ،"الس و  دللن" احلعل، بن ع د ال يهقي. 
- ،بريو  العمميرب، الةتب داع امميان، شعب"احلعل، بن ع د ال يهقي. 
5- ،بريو  الفةر، داع األحومل،  فرب بشر، ،"العسن" سوع ، بن حممد الرتميل . 
6- ،التقوى مومم امنرتنط،  ،"امسلمي التعام " عمي، مجعرب. 
7- ،ابين داع ،"نقدييرب دعاسيرب - املعيممل ميم ال,ير  تعيام " المنيي ، ع يد احلعل 

 .اجلوزل
8- ،بريو  الرتاث، إحياء داع ،"األدابء معجم" ةمو ، احلمول. 
9- ،بريو  العمميرب، الةتب داع". العسن معامل" حممد، بن  د اخلنايب. 
5- ، ل سان بريو ، العمميرب، الةتب داع الداعمن ، سسن"  عمر، بن عمي الداعمن. 
5- ،بريو  العريب، الةتا  داع ،"العسن" ع دالر ن، بن ع د  داعمي. 
 .ل سان بريو ، العمميرب، الةتب داع ،"احلفاظ تي ر " مامياز، بن ع مان مه ، -52
 .بريو  الرسالرب، ملسعرب ،"الس لء ععل  سري" مامياز، بن ع مان اليه ، -53
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5- ،بييييريو ، العييييريب، الييييرتاث إحييييياء داع ،"والتعييييدين اجليييير،" حييييا ، عيب ابيييين الييييرازل 
 .ل سان

 .بريو  لممليل، لعمما داع ،"األعل " الدين، رري الةع مي، -55
 ".الر ن الةرمي تيعري" ع دالر ن، الععدل، -56
 .سوعيرب حمب، امسلميرب، ال شالر داع ،"املعسد" الشاضعي، -57
 ".واستع اء وع رب هدايرب دين امسل " امنرتنط، ش ةرب -58
 .األعدن عمان، امسلمي، املةتب ،"امل س " الرزاإل، ع د ال سعاين، -59
6- ،عمييييان امسييييلمي، املةتييييب ،"ال يييي,ري املعجم"،ع ييييد بيييين سييييميمان النيييي اين – 

 .األعدن
6- ،املو ن واحلةم، العمو  مةت رب ،"الة ري املعجم"ع د، بن سميمان الن اين. 
 بييريو ، العمميييرب، الةتييب داع ،"واملمييوك األمييم اتعيييخ" جرييير، بيين حممييد النيي ل، -62

 .ل سان
 .بريو  عمميرب،ال الةتب داع ،"الن ل  ال يان جامم" جرير، بن حممد الن ل، -63
6- ،ال  ييييوث إداعا  عائسييييرب . ييييم ،"املعييييممل ب,ييييري السييييتعانرب"  ، ع ييييد النريقييييي 

 .الرة  العمميرب،
 ".  عحعن هي ابل  وجادهلم" بسدع، العتي ، -65
 .العر  سجن ملسعرب ،"امسل   احرب يف املوسوعرب"  ادإل، حممد عرجون، -66
 . م ر احلم ، ال ايب ال خاعل،   ي  بشر، القاعل عمد " بدعالدين، العي ، -67
 .بريو  الةتب، عامل الفروإل،" الع اخ، عيب الدين شها  القرايف، -68
 .بريو  الةتب، عامل ،"القرآن ألحةا  اجلامم" ع د، بن حممد القر. ، -69
7- ،بريو  العريب، الرتاث إحياء داع ،"املو.ة" عنا، بن مالك امما  مالك. 
7- ،الدوليرب األضةاع بيط ،"معمم   ي " احلجام، بن معمم امما  معمم. 
 .بريو  الفةر، داع ،"العسن" شعيب، بن ع د السعالي، -72
 .بريو  العمميرب، الةتب داع ،"العسن" شعيب، بن ع د السعالي، -73
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7- ،إحيياء داع  احلجيام، بين معيمم  ي ي  شير، يف املسهيام" ز يرة، بن حي  السوول 
 .ل سان بريو ، العريب، الرتاث

 .بريو  الفةر، داع ،"الةوالد جممم" الدين، نوع اهلي مي، -75
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 املرفوعة األحاويث أطراف فهرس
 

 .197ضقد جاءك   تعاىل بق الك، بلل  عبشر -1
 .316عميك، عنا  العا   مالما يقول   عتدعون -2
 .94املظمو  وإن  ان  اضرا ، عنا   دعو  اتقوا -3
 .311هسا من يهود، عبو هرير   هاإيل من  ان  امجعوا -4
 .352قاتموا يف س ين   من  فر اب,، ابن ع اخ   ض ابسم عررجوا -5
 .310سرامرب  عسا، عر  -6
 .53مم  عرفر  مم ، عامر بن ع د     عرفر  -7
 .60إليهم واستعيسوهم  ضة م وا إروانةم -8
 .281اجلساز  ضقوموا، جابر  ععيتم إما -9

 .236اب, اليل جنا م من آل ضرعون  عم ر م -10
 .320النمقاء  ضةنتم امه وا -11
 .113 ان مساضقا ، ابن عمرو    ضيهرلل من  ن  مععب -12
 .323عمر عدن ة عمري  ة ععسمه -13
 .59ععماء م ع.عموهم، يةيد بن جاعيرب  ععماء م ععماء م -14
 .295ب ر   عبو ععويط، -15
 .199عجل  من ب  الدين، عالشرب  بةر وعبو  الس  استةجر -16
 .364رريا ، عبو عةية  ابألساعى استو وا -17
 .229 عنا  لميهودل،  عسمم -18
 .42لرجن، عنا   تعمم عسمم -19
 .41أليب م اضرب   تعمم، عسمم -20
 .134األساعى عجن،  ع.عميه -21
 .330حقه، ابن عيب حدعد  ععنه -22
 .196عسول   ري  اليهود عن يعمموها ويةععوها، ابن عمر،  ععنال -23
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2- 57  عمر، ابن مر ، س عل يو   ن   يف  عسه اعفوا. 
 .68ا الة ا ،  إليةم عن تقيموا ال ل  وتلتو  ععهد -25
 .340س ين   ماتموا من  فر، بريد   ويفابسم    ا ةوا -26
 .232مالك وولدك، إبراهيم مرسل     ع  ر -27
 .85  املقدا إين عوتيط الةتا  وم مه معه،   عل -28
 .88ل  ن عموال املعاهدين إل حبقها، رالد   عل -29
 .84من رمم معاهدا عو انتق ه،   عل -30
 .64هرير    عبومعاهد  له ممرب  ،   نفعامن متن  عل -31
 .149 األشعثبيسرب،  علك -32
 .282بن حسي    سهن  نفعا، عليعط -33
 .204من مثر حال  ب  ضلن ضل،    عما -34
 .251إن  سط ألعرضها لةم، حييفرب  و  عما -35
 .107لول عن الرسن ل تقتن، نعيم،   و  عما -36
 .176نا ع وعميةم،ل نةيد عهن الةتا  عمال   عن  عمرو -37
 .61ضام موا وإن عسا وا ضاعفوا، ابن عمر  عحعسوا إن -38
 .34بن زعاع  ررم أ عب بن عمري يريد به داع ب  ع د األشهن،  عسعد عن -39
 .242  وابنا ي حممد اليل  اين به عهمي،   إن -40
 .258   عناالس ،   إىلع يدع دومرب عهدى  إن -41
 .269  العاصبن  عمروليعوا اوليالي،   - عيبآل  إن -42
 .322ع اخ   ابن, ممدو ونعتعيسه،   احلمد إن -43
 .224والتمالم والتولرب، ابن مععود   الرمال إن -44
 .43  املعوعبع   ع رب لمساخ  اضرب،     إن -45
 .159  جعن العل   يرب ألمتسا، عبو عمامرب   إن -46
 .268بنن من مري ، ابن ع اخ   يةن مل  الس  إن -47
 .72  العامريل، ودى  الس  عن -48
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 .203 عالشربالس  اشرتى .عاما من يهودل إىل عجن،   عن -49
 .23عميه القرآن، ابن ع اخ  ضقرع   الوليد بن امل,ري  جاء إىل عسول  عن -50
 .245عبو هرير   جالا، وهو عتوا الس   اليهود عن -51
 .349  مقتولرب،م,ازل عسول     بعؤامرع  وجد  يف  عن -52
 .100عوع  امل ابل,ميم،رالد بن الوليد  إن -53
 .172عجل من املشر ل  تب إىل عسول  ،  إن -54
 .350إىل ابن عيب احلقيق،  بع هم ملا     عسول عن -55
 .147ويهوديرب، ابن عمر   يهودة   عجم    عسول عن -56
 .10ع اخ    ابنمي ر،   إىل  تب     عسول عن -57
بييييين ع يييييد    بعيييييث حا.يييييب بييييين عيب بمتعيييييه إىل املقيييييوما ع يييييد   عسيييييول عن -58

 .30القاعلء، 
 .40   تب إىل جنران م ن عن يسةل عميه، .ا   عسول عن -59
 .33 ض رعه،  اعمل الس   ع انرب عن -60
 .297مري  حل عتوا املديسرب يف ضداء،   مشر ي عن -61
 .262عنا  ،يةن عهدى إىل الس   ملممك  عن -62
 .12 عرى وإىل مي ر، عنا   إىل  تب    ن   عن -63
 .321  جابري، هيا اررت  سيف إن -64
 .325يريد  دعا ،   الرجنهيا  إن -65
 .48  عتا هم عسمموا ضهو رري هلم،   إن -66
 .227 عم رب    عبووجد   ريها ضةموا ضيها،   إن -67
 .315  عسمموا، ومد عتوا الس   هوازنوضد  عن -68
 .250  متيمربيهودة  عتال الس  ضقال إنةم تسددون،   عن -69
 299 عناعري،  يهودة دعا عسول   إىل ر ة ش عن -70
 .312معمومرب، عنا    بشا  يهوديرب عتط الس   عن -71
 .74ال يمماين    ابنبيمته،   واعوىل من  عو -72
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 .175عمال يهود ضل ت د وهم ابلعل ، عبو ب ر    ادون إو -73
 .198  بن سل     ع د سا عحوم إىل  ري هيا مسك ة عمر،    إو -74
 .109  وحشي ، عنط -75
 .185 رلالةهوهب،   عاب انةل -76
 .99بن اليمان   حييفرب ،   ونعتعلنفي بعهدهم  ان رضا -77
 14هرير  . عبوإىل يهود،  اننمقوا -78
 .355   عنا  واب, وعمال ممرب،   ابسم اننمقوا -79
 .223  سعدمفاود،   عجن إنك -80
 .254بن السعمان  مياملك يومك هيا،    تعتنيمل  إنك -81
 .52ا ، عبو مع م ر وهي عع  يعمال ضيها القري  ستفت ون إنةم -82
 .255عمر    ابنرلإل له،   ليم ا هيا من  إ ا -83
 .118ستةون من بعدل عمراء ي مون ال ل ، عا م   إهنا -84
 .184 انوا إما عتوا عسول   عوسم هلم، عمي    إهنم -85
 .259ليعيبون يف م وعهم عيااب تعمعه ال هالم، عالشرب   إهنم -86
 .110عاضم  عبوابلعهد ول عح ا ال د،   عريال  إين -87
 .221بن اثبط  زيدما آمن يهود عمال  تا ،   و  إين -88
 .1مل عبعث لعاووإ ا بع ط ع رب، عبو هرير    إين -89
 .263  بريد الق ني لرسول  ،   املقوما عهدى -90
 .265 احب امسةسدعيرب إىل عسول  ، عالشرب   املقوما عهدى -91
 .98  عمرو ابن  عهودهم، احلمفاء عوضوا -92
 .353بن سريم    األسودعولد املشر ل،   ع مريا عوليا -93
 .354  احلمقبن  عمروعمن عجل عمال دمه : متمه،   عجن عميا -94
 .142 عناعاب ،   مالملك  بخ -95
 .24األميال من ح رمو ، معروإل بن والن  إىل  الر ن الرحيم   بعم -96
 .11 ع اخ ابنمن حممد ع د   وعسوله إىل هرمن،  الرحيم  الر ن  بعم -97

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

181 

 .351   جريرويف س ين   وعمال ممرب عسول   ل ت,موا،     بعم -98
 .324سريرب، عبو هرير    عه  عشر     عسول بعث -99

 .82الر ن بن عيب بةر    ع دع  عنيرب عو مال ع  ه رب،   بيعا   -100
 .28و نوا هبم ع دالر ن بن عالي،     الساخ  لفوا -101
 .128عنتم، مو خممر   م ا آمسا وت,ةون  الرو  ت احلون -102
 .22موسال    عبو  مرتل،يلتون عجرهم   ل رب -103
معييييعود   ابيييينميييين األح يييياع إىل عسييييول   ضقييييال ة حممييييد إو جنييييد،   حيييي  جيييياء -104

248. 
 .213له اليل له، جابر  ضةوفله  جد -105
 .239عرإل يفيؤ من جمدو، زيد بن ععمم     عحدهم حاجرب -106
 .291  هرير   عبوب  إسرالين ول حرم،   عن حد وا -107
 .209سممرب  ع بةر يف لاع  إىل ب رى،   عبو ررم -108
 .151من ب  سهم مم متيم الداعل، ابن ع اخ  عجن ررم -109
 201.  عمي  ،   عسوليف يو  شا  من بيط  ررجط -110
 .343   سممانعدعهم  ما  عط عسول   يدعوهم،     دعوين -111
 .76عمرو  ابن  احلر،املعاهد ن   ديرب  ديرب -112
 .69عهد ضمن متن عجل  مسهم،  هلم مو  سيةون -113
 .96حم  املني ل مم عموم ، ع د الر ن بن عوف   شهد  -114
 .122  عهن جنران عمال علفي حمرب، ابن ع اخ  عسول  ا  -115
 .301 عمياتقوا   ضيما ممةط عميانةم،   ال ل  ال ل  -116
 .54ال ل  اتقوا   ضيما ممةط عميانةم، عمي   ال ل  -117
 .16   عميع  هبا مومي ععيط مسهم،    عين إن ابد عرضط -118
{، اول   موا اا مل يي ر اسم   عميه{ ضسعيخ عميهاا م ر اسم    ضةمواا -119

 .188ع اخ   ابنواست ا من ملك،  
 .244– 243ع اخ   وابن  عنا  عج تك، مد -120
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 .180 عناوعميةم،   مولوا -121
 214  عوف ابنبن رم   تااب ان حيفظ ،   عميرب  ات ط -122
 .274الةتا ، ابن ع اخ  عهنالس  حيب مواضقرب  ن ا -123
 .339سرإل دععا  من حديد يف زمان الس ،   عجن  ان -124
اليمييييرب مييين ال ييييدمرب واخلميييا، جييييابر بييين زيييييد  عهييينعسيييول   يقعييييم يف   يييان -125

146. 
 .220من األسرى يو  بدع مل يةن هلم ضداء، ابن ع اخ  وخ  ان -126
 .292  عمرو ابن  حيد سا عن ب  إسرالين،   ن   ان -127
 .132ع اخ   ابنعمال عهن السل ،   إلأيمر ان ل يت دإل   ان -128
 .205   عميامل,سم،   منيل شاعف من ن ي    انط -129
 .131ابن ع اخ  ألنعاهبم،يةرهون عن يرضخوا   انوا -130
 .111ح مرب   عيببن  سهن  ،        -131
 .129  جابر ن بنن عقولرب،    عمال    عسول  تب -132
 .130 تااب  بل املهاجرين والن اع وادمل ضيه اليهود،     عسول  تب -133
 .120جرابء وعمع، بعم   الر ن الرحيم،   ألهن  تب -134
 .318 عالشربمد عمم عين من عتقاهم ,،     ي  -135
 .187بيسك وبل امسل   لث،  حال  يبط -136
 .207بن سعد    سهنابسم  ،    موا -137
 .81ل  ، جابر لاع املشر ل عمال عهد عسو  نقتنل   سا -138
ع يييد الييير ن بييين عبيييةى   عن يييا ،أيتيسيييا  ضةيييانامل,ييياو ميييم عسيييول     ن ييييب  سيييا -139

206. 
 .267 سممانضاعسيا  من عهن ع  هان،   عجل    سط -140
 .226 سممرب ع يف عع  منعها الس  أليب سممرب،   مر   سط -141
 .124   عناملن ل عمانرب له،    إميان ل -142
 .2 ع اخ  ابنبن عستةين هبم،   ل -143
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 .3بن تفت  هلم اب  التوبرب والر رب، ابن ع اخ   ل -144
 .212م مونرب،  فوان بن عميرب  عاعيرببن  ل -145
 .344   عناتقاتمهم حىت تدعوهم،   ل -146
7- 97   منعم بن ج ري   امسل ، يف حم  ل. 
 .71ول  فر ول ها  ول يتم شهران، عبو عمامرب   عدوى ل -148
 .313    هرير  عبوبر عابك وعحعن    ته،     ولةن ل -149
 .117هيا مشرك، جابر  عامسايدرن معجدو هيا بعد  ل -150
 .20 دا  عجل ، سهن بن سعد    الرايرب ألعنل -151
 .87موما ضتظهرون عميهم،  تقاتمون لعمةم -152
 .4لقيط من مومك ما لقيط و ان عشد ما لقيط، عالشرب  لقد -153
 .222  جدامربعن عهنال عن ال,يمرب،   مهمط لقد -154
 .116 – 115لقيامرب، عنا وعبو سعيد   لواء يو  ا  ادع لةن -155
 .95هرير      عبولنمط وجهه،    مل -156
 .13يةتب إىل الرو ، عنا عن ععاد الس   ملا -157
 .119  ع برب،ت وك عاتو حيسرب بن  اىلعسول     انتهال ملا -158
 .104وماص  عيببن  سعدالس  املديسرب جاءته جهيسرب،    مد  ملا -159
 .296 جابر ابلع اخ،  يو  بدع عيت ابألساعى وعيت  ان  ملا -160
 .275  مةر بن  نياعا امل { ا  م ط الرو  {،   نةلط ملا -161
اآليييرب ا ضيي ن جيياءوك ضيياحةم بيييسهم عو ععيير  عييسهم {، ابيين ع يياخ  نةلييط ملييا -162

150. 
 .5   مععود ابنإنك جلرلء،     - مل ر -163
6-     58 عمامرب عبو  عميانةم، ممةط ضيما. 
 .19 قيفا، جابر  اهد   -165
 .17عمر  ابنامسل  احب هيين الرجمل،   عةع المهم -166
 .18بقموهبم، عنا      عم ن المهم -167

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

184 

 .9هرير     عبواهد دوسا وع  هبم،    المهم -168
 .234مرسل    متاد   مجمه، المهم -169
 .125ررجتم إىل عع  احل شرب،  لو -170
 .157بن عدل حيا ، ج ري بن منعم   املنعم ان   لو -171
 .108عسول ل ربط عسقك،   عنك لول -172
 .156يف التوعا  يف شةن الرجم، ابن عمر  لدون ما -173
 .247ت دموهم ول تةيبوهم، عبو  مرب   ضلحد ةم عهن الةتا   ما -174
 .225عمرو   ابن  ابجلاع،زال ج ين يو ي   ما -175
 .273ع اخ   ابنلو تر تموين ضةعرسط بل عرهر م،   عميةم ما -176
 .6هرير     عبوة مثامرب،   عسدك ما -177
 .329اليل جاء به من الس ري،  حيي  معكضعن  ما -178
 .345  ع اخ ابنحىت يدعوهم،   موما   الس   ماتن ما -179
 .333عو مال  ما يرحم   عمرب ل أيريون لم عي  له،   مدخ  ما -180
 .356بن عبيم      عاب،هيو لتقاتن،     انط  ما -181
 .253مع د    عبوة ع  مع د،    الشا هيو  ما -182
 .27عامر،     بنعمال يديه عجن عق رب   عسمم من -183
 .335     ع دضاجر،   ضيهاحم  عمال ميل وهو  من -184
 .93درن الساع، عبو موسال  ن رانيا   م يهودة  عو  من -185
 .91 عماعرمما ،   امو هضر   من -186
 .92 ، هشا  بن حةيم  عيبهعي  الساخ يف الدنيا  من -187
 67 -66 نوعجيعميرو   ابينمن عهن اليمرب مل جيد عي  اجلسيرب،    متيلمتن  من -188

. 
 .63بةر     عبو   سهه،متن معاهدا  يف  ري   من -189
 .62عمرو    ابنمتن معاهدا  مل ير، عال رب اجلسرب،   من -190
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9- 89 هرير  عبو برلء، وهو امو ه ميف من. 
 .103   ع عرببن  عمرووبل مو  عهد ضل يشد عقد ،   بيسه ان   من -192
93- 56 مع عبو ضة.عموو، امو يةم من لءمةم من. 
 .347العر  ضعمعط ضيهم األمان، رالد بن سعيد   من لقيط من -194
 .21عسول   إىل بةر بن والن عن عسمموا، عنا  حممد من -195
 .70  جسد مم   سط ر مه،    فر من -196
 .35هرير     عبويف اخلري والشر،   معادن الساخ -197
 .105  سرامربيو  وضاء وبر و دإل،   اليو  نعم -198
 .256   ع اء مي عمك،    نعم -199
 .241 عالشربالق  حق،   عيا  نعم -200
2- 363   مة ول الةفاع، من احد مي موا عن جيوشه   عسول هنال. 
22- 362  معدان بن رالد  امل مرب، عن   عسول هنال. 
 .29السجاشي،  إىل من عسول     تا   هيا -203
 .346بن  عب   عيبإىل امسل ،   دعوهم هن -204
 .290 الشريدشعر عميرب بن عيب ال مط،   منمعك  هن -205
 .334سعيد    عبواحلق  ستم،     احبمم  هل -206
 .257 عنانفا حممد بيدو ملسادين، سعد بن معام   واليل -207
 .8  عنابيدو ل ي م   ع ته إل عمال عحيم،    نفعي واليل -208
 .202عاضم   عبولو ابع  عو عسمف  لق يط،   و  -209
2- حممد، وممرب   جواع وحاشيتها ولسجران  . 
 .293سعيد    عبويرب،  يدعيك عهنا عم وما -211
 .238عن الرو، من الرو، من عمر عيب، ابن مععود  ويعةلونك -212
 .39عاب احلاعث عسمم، عنا  ة -213
 .55عاب مع إنك امر  ضيك جاهميرب،   ة -214
 .319هرير     عبواهت  ابألن اع،    هرير عاب  ة -215
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 .83    العراب ابن عوف اع ب ضرسك،   ة -216
 .32عل تتقي  ،    ع انرب ة -217
 .237بن زيد     عسامربما مال عبو ح ا ،   تعمم عملسعد  ة -218
 .314ادن ما،    شي رب ة -219
 .307عشعر  عن   جن وعل مد عضتاين ضيما استفتيته،  عالشرب ة -220
 .317الرضق،    حيبعالشرب إن   عضيق  ة -221
 .38عدل بن حا  عسمم تعمم،  ة -222
 .25 بن املعيب   سعيدعم من ل إله إل    ممرب،   ة -223
 .240 الفمتانعتشهد عين عسول  ،   ضلن ة -224
 .298ما ميسعك عن ت مي معسا، عمران    ضلن ة -225
 .26ألن يهدل   عمال يديك عجل ، معام   معام ة -226
 .252بن مالك   عوفعشر عجل يشهدون،   ا سامعشر اليهود عن ةو  ة -227
 ،15هرير   عبو  ،عنفعةم اشرتوامعشر مري    ة -228
 .106   عمرو ابنلا إما ابتميتم هبن،   هاجرينامل ةمعشر -229
 .36ول تععرا وبشرا ول تسفرا وتناوعا، عبو موسال    يعرا -230
 .231عبو موسال   ابلةم،  وي م   يهديةم -231
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 اآلاثر فهرس
 

 .305عمرو   بن   ع دإنه ملو وف يف التوعا ،   و  عجن -1
 .171إبراهيم  انط لك إليه حاجرب ضابدعو ابلعل ،   إما -2
 .173 ت ط ضا تب العل  عمال من ات م اهلدى، جماهد   إما -3
 .80  عمرن ع   عميه العقن ضةضعفه،   إما -4
 .138  إبراهيمجيةله إما مل جيد معممل،    عن ععجو -5
 .145   احلعنمن عهن الشرك،     األساعى -6
 .358بةر    عبوالراهب يف ال ومعرب،   يقتنل  عل -7
 .230جاعا  له يهودة ،   عاب الدعداء عاد عن -8
 .75 والس راين، اليهودل ديرب جيعلن  او  عسهما   عضي وعمر بةر عاب عن -9

 . 304ععتق  لما له جموسيا ، راعجرب بن زيد   عابو عن -10
 77ابن شاخ اجليامي متن عجل من عن ا  الشا ،   عن -11
 .303 لما  له ن رانيا   ان وه ه ل عؤ عهمه،    ععتقابن عمر   عن -12
 .210  ال وعلعجن من املعممل  واب من مشرك،   اشرتى إن -13
 .370   سممانمد آمسوو،    ع  ابةم إن -14
 .367   عمربع ها ع  من بعؤ،   األهمرب إن -15
 .86جيشا  مروا بةعمل عجن من عهن اليمرب،   عن -16
 . عنا  79عجل  يهودة  متن  يمرب،   عن -17
 .289عمر    ابن فيرب عو ط لسعيب هلا يهودل،    إن -18
وعاب الييدعداء وض ييالرب بيين ع يييد  ييانوا ي ييدعون عهيين الشييرك ابلعييل ،   ع ييد  عن -19

178. 
 .331عمر بن اخلنا  ارت م إليه معمم ويهودل    عن -20
 .186اخلنا   ا الفراض رب، احلسفي  بنعمر  عن -21
 .302عمر بن ع د العةية ععتق  لما  له ن رانيا ،   عن -22
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 .135نر الره ان، بن شرح ين  ان يعني ز ا  الف عمرو عن -23
 .373     عمرعمان ضهن ممتموها ضهو آمن،      مرتخ إن -24
 .332   الةهرلجاء إىل ع د املمك بن مروان،   يهودة   عن -25
 .169ل نعتنيم عن ندرن  سالعةم هيو مم ال وع،  إو -26
 .163سمم ع د   عمال الدهامل إشاع ،  إ ا -27
 .153شهاد  يهودل عمال ن راين، الشع   عجاز عنه -28
 .158عر و من ععى بن حمريية  اض  ن رانيا ،  عنه -29
 .181إما استةمن عمال املشر ل، ع د الر ن بن يةيد    ان  عنه -30
 .217   اد ان ل يرى اسا عن يشرتل ألهن اليمرب،    عنه -31
 .152جيية شهاد  عهن الةتا  بع هم، شري    ان  عنه -32
 .141 ان يعني الره ان من  دمرب الفنر، عبو ميعر    عنه -33
 .378إىل امراء عهن اجلةيرب عن ل ي ربوا اجلةيرب، عمر    تب  عنه -34
 .215 احلعنيرى اسا بشر رب اليهودل والس راين،   يةنمل  عنه -35
 .166مر برجن هيةته هية  معمم ضعمم ضرد عميه، عق رب بن عامر  عنه -36
 .360   بةر عبول تقتمن   يا ول امرع ،     بعشرعو يك  إين -37
 .50عدل ابملهاجرين األولل رريا ، عمر اخلميفرب من ب عو ي -38
 .49    عمرممرب،    ض نهبيمرب    عو يةم -39
 284.    متاد عهن الةتا ،     من عوليا ك -40
 .246بن العاص   هشا وعجن آرر إىل هرمن،   عو بع ط -41
 .368  مهرانبن  ميمونإىل ال  والفاجر العهد،   يلدين  لث -42
 .337بن حممد    حي اجلامم،  ابلرل جمما موسال بن إس ق يف  ح ر  -43
 .78املعيب    ابن ن معاهد يف عهدو عل  ديساع،    ديرب -44
 .164العل  عمال من  ان يهودة  عو ن رانيا ، ابن ع اخ  عدوا -45
 .309من س ر من عهن العهد متن،      ععمالابن شها    سان -46
 .137عن إ.عا  اليهودل والس راين، يف الةفاع   الشع  سان -47
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  املس ييييهعيييين الرجيييين حيتييييام إىل الييييدرول عمييييال عهيييين اليمييييرب، عبييييو احلعيييين  سييييةلط -48
183. 

 .155عن شهاد  عهن الةتا ،  وضعا   سةلط -49
بييين ج يييري  سيييعيديهيييودل مييين عهييين احليييري  عل األجميييل م يييال موسيييال،   سيييةل  -50

235. 
 .276ابن جريد وال وعل يقولن يعةل املعمم اليمي،    عط -51
 .160ودل، ال وعل وعمران ل يرةن أ اض رب اليه  عط -52
 .279يت عون جسالةو، ابن جريد    انواسميمان بن موسال يقول     عط -53
 .219 ال وعللمة ري وال ,ري واألعرايب واليهودل والس راين،   الشفعرب -54
 .154عجاز شهاد  مو  من عهن الشرك،  شرحيا   شهد  -55
عميير بيين ع ييد العةييية إىل عييدل بيين عع.ييا  مييرلء عميسييا ابل  يير ،   تييا   شييهد  -56

375. 
 .374   عمرعجن من املعممل ممته ممتهم،    املعمم ع دال -57
 .47  رالديهد  هلم بيعرب ول  سيعرب،   لعن  عمال -58
 .342    عمرضل ت,موا ول ت,دعوا،    ماتمو م ض ن -59
 .73  عميهددوك عو ضرموك عو ضةعوك،   ضمعمهم -60
 .278جريد   ابنيل عناء   وليت م الةاضر جساز  املعمم،   مال -61
 .249عميسا معشر يهود نةلط،      لولعمر   داليهو  مالط -62
 .179    معمرهن يقال له مرح ا ،    لمةهرل ممط -63
 .162عبو موسال إىل دهقان يعمم عميه،   تب -64
 .170إىل ممي ض دع ابلعل ،   تب -65
 .348والن   عبوبن الوليد إىل عهن ضاعخ يدعوهم،    رالد  تب -66
 .191  ني  ،  م مسا وخ يدعون العامر  عنعامن إىل عمر   تب -67
 .218عمر بن ع د العةية عن لميهودل الشفعرب،    تب -68
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عمر بن ع يد العةيية عسيةله عين هييو اآلييرب ا مياتموا يف سي ين   {،  إىل  ت ط -69
 .361حيي بن حي  

الييير ن بييين  ع يييدبييين اخلنيييا  حيييل  يييا  ن يياعى عهييين الشيييا ،   لعمييير  ت ييط -70
 .102 سم

   فمييييربم ييييرو ، سييييويد بيييين  مييييم عميييير بيييين اخلنييييا  ابلشييييا  ضييييةاتو ن نييييي  سييييا -71
123. 

 .139ز ا  الفنر عمال  ن نفا نعوهلا، عبو هرير   خنرم  سا -72
 .143مم شقيق بن سممرب ضمر عميه عساعى، عبو عزين   سط -73
 .211ي مي الرجن يف  و  الس راين وا وسي، ال وعل  عناخ  ل -74
 .233 إبراهيميقول لميهودل والس اعى هداك  ،   عناخ  ل -75
 .283   الشع يو ي لميهودل والس راين،   عناخ  ل -76
 .190    إبراهيماخ بيابل هم،   ل -77
 .216  إةخاليهودل والس راين،   بشر رباخ  ل -78
 .194 سم عهن الةتا  من اجلنب، احلعن وابن سريين  أااخ  ل -79
 .286   عناءألهن الشرك،    الو يرب   هبااخ  ل -80
 .192   مععود ابنمن اجلنب إلما  سم،     موا ل -81
 .341بةر  عبوول ت,موا ول ت,دعوا     ختونوا ل -82
 .287  احلعنجيوز لميمي و يرب إل ال مث،    ل -83
 .182  ج ريبن  سعيدعمي املشر ل إل إبمن،   يدرن ل -84
 .136السخعي  إبراهيماليهودل ول الس راين من الة ا ،   يعنال ل -85
 .359   هدجمايف احلر  ال   ول امرع ،    يقتن ل -86
 .127عبول مد إل ومها يديسان الدين، عالشرب    ععقن مل -87
 .357    سواد بن  بةريهيجون الره ان،    اجليوأنر  مل -88
 .193املداين ررم الساخ يف .مب العدو،  اضتت سا ملا -89
 .195املعممون ع ابوا من ع.عمرب ا وخ، إبراهيم وعبو والن  مد  ملا -90
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 .126سممرب    ع   عع  احل شرب جاوعو،  نةلسا ملا -91
 .90عةرمرب  ن رانيا ،عوتيط برجن ميف يهودة  عو  لو -92
 .167ع اخ  ابنمال يل ضرعون ابعك   ضيك،    لو -93
 .277  معمر ان معي يهودل عو ن راين ضما ،     لو -94
 .177عن ن دعهم، عمر بن ع د العةية    اساععى  ما -95
 .65 تا   ،     إلعسدو  تا  نقر و  ما -96
 .280الرزاإل   ع دان بن داود ضت عه اليهود والس اعى،  سميم ما  -97
 .148عن يردوا يف حقومهم، الةهرل  العسرب م ط -98
 .376عن تةون العهود واملوا يق، عرضرب بن احلاعث     معام -99

 .189انت ن ديسا ضهو من عهمه، الةهرل   من -100
 .144بن ج ري وعناء  سعيدو ريهم،   الق مربعهن  من -101
 .37اء، عمر   هبيا امل جاطعين  من -102
 .174من رمق   ضاعدد عميه، ابن ع اخ  عميكسمم  من -103
- 377  عمي   ديسسا،  وديسه  دمسا  ضدمه ممتسا له  انط  من. 
 .306 ميظ،   ولضظ  ل حممد عسول    مةتواب جندو -105
 .272  سعدععبم آة  من  تا    تعاىل   يف نةلط -106
 .168مععود    ابن   وين ولم   رب حق،  نعم -107
 .371من عيب ع يد  ألهن دير .ياة،      تا   هيا -108
 . 46ع د  عمر عمري امللمسل عهن إيمياء،  ععنالما  هيا -109
 .365  عمرعن عحد م عشاع إب  عه إىل العماء،    لو و  -110
 .51 عمرانظر من متم ،    ع اخابن  ة -111
 .336   عمي  دععي،يهودل هيو الدعمل  ة -112
 .140ةات ه، ابن ع اخ  ز ا  الفنر عن م الرجن  رم -113
 .372  عناءابلعهد،   هلم يفي -114
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 العام الفهرس
  3          املقدمرب
  4         البحث منهج
  :األول الباب
  8           متهيد

      املعممل  ري مم الر رب رمق عمال حث  امسل 
         هدايرب دين امسل 
 33        والع اد  العتقاد يف التعام 
 3     العهد عهن إىل وامحعان اليمرب اهن الو يرب
 37      واملعتةمسل والعهد اليمرب عهن دماء حرمرب
 41       عمواهلم وععراضهم حرمرب
         ورممهم عميتهم حرمرب
 5        واملوا يق ابلعهود الوضاء
 63   والعهد واألمان إما  انوا ضقراء  اليمربال دمرب عمال عهن  جواز

 66        بل عهن اليمرب احلةم 
 67       املعمملشهاد   ري  م ول
 68      األحوال بعؤ يف شفاعتهم م ول
 69     وم اض ته املعممالعل  عمال  ري  حةم

 73       عمال املشر ل  الستايان
 73         إ رامهم  جواز
 74       عهن الةتا   مابل  حن

 75  التجاع  وامجاع  و ريها من املعامل  يف ال يم والشراء و  معاممتهم
 84       وتعمم ل,تهم  سهمالعمو  ع عري
 85        ري املعمم  استن ا  جواز
 85        ل,ري املعمم اجلواع حق
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 86         املعممل  ري عياد 
 87       ملك وموهلم ابهلدايرب  الدعاء
 87     الةتا  و ريهم عهن ري املعممل من  خمالنرب
 97      هداةهم  وم ولمعهم   التهادل

 104       لممشرك القريب الرحم   مرب
 106        الةتا   عهن مواضقرب
 107        دضسه ري املعمم وجواز  تعةيرب
 108         والو يرب امعث
 109        من عهن الةتا  الةوام
 109        واحلديث عسهم الروايرب

 110       عممل  ري امل إىل امحعان
  112      دعو   ري املعممل م ول
 112        عميهم ابلعتق  املن

 3          عسهم العفو
 124        مم  ري املعممل العدل
 128       اجلهادالتعام  يف  مظاهر
  35       اجلةيرب يف التعام  مظاهر
 الثا : الباب
 137 لسلوكية لسماحة اإلسلم مع مناذج ُطبيقيةواآلواب ا الفقهيةوالضوابط   القواعد
 173           اخلامتة
 175          املراجع
 179       األحاويث املرفوعة  فهرس
 189         اآلاثر فهرس

 194         العام الفهرس
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